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€ МАНАС * 

2. МАНАС БААТЫРДЫН БЕШИНЧИ1 КАЗАТЫ 
Орус жакка барганы. Ошол сапарында орустан алган аскерлердин олжо-

лоруна Орозду кандын Чагатай башчы он уулу зордук кылып, андай кылба-
гыла десе Манаска жамандык кыла башташып, Манас алардын баарын да 
өлтүргөнү. 

Э с к е р м е: Серек, Сыргак ушул өлтүрүлгөндөрдүн балдары болсо да, 
аталарыбызды өлтүрүп салды - деп кектебей, Манас менен күйүшкөн тууган 
болушуптур. Акылдары артык, булардын өз аттары башка, бул сын аттары. 
Сыргактын өз аты Жаныгул экен2. 

Ар жагы Жапас3 тунугу, 
25420 Ариядан* уругу, 
Жаян-Жаңса улугу, 
Кара-Моор, Муз-Көлдө 
Калкынын бүтүн турагы, 
Миширктир кытайча, 
Турган экен бу дагы. 
Куралта албай калаасын, 
Курман* чалып* баласын, 
Слабыян*4 - деп, ат коюп 
Турган экен бабасын. 
25430 Тундура жаккы тушунда 
Толкуган калың эл болуп 
Жаткан экен ушунда. 

Уругу орус ария, 
Жердеген жери дария, 
Лийоморт*5 баатыры, 
Алмамбет анда турганда 
Маңгулга барып урушуп 
Кеткен экен акыры, 
Канчадан бери камсыгып, 
25440 Лийомортко урушмак 
Алмамбеттин акылы. 
Орустун андай бардыгын 
Ойлонбогон, укпаган 
Оён Манас баатыры. 
Албарстан кылыч миздетип, 
Ак бараң мылтык түздөтүп, 

1 төртинчи. Кол жазма дептердин 1-бетиндеги биринчи тема катары берилген сөздөрдө «Ма-
нас баатырдын төртинчи уакыйгасы «Атемирдин кызы Каныкейди алганы» - делип жазылган эле. 
Бул жерде кол жазманын 148-бетиндеги экинчи тема «Манас баатырдын төртинчи казаты - орус 
жакка барганы» - делиптир. Кыясы, манасчыдан ката кеткен, улам эле төртүнчү боло бербей, бул 
окуя бешинчи делиши жөндүү. 

2 экен. Темадан кийинки кара сөз түрүндөгү тексттер барактагы (148-бет) эки колонка түрүндө 
жазылган ыр саптарынын айланасындагы ачык жерлерге тегерете жазылган. Буга караганда 
сөздөрдү манасчы атайылап айтып берип жаздырбастан, анын темага берген түшүндүрмөсүнө тая-
нып, катчы өз демилгеси менен өзү түшүнгөнгө ылайык жазган болуусу да ыктымал. 

3 яфыш. 
4 ыслауан. 
5 лийотортс. 
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* МАНАС . * 
Алмамбет келген күнүнөн 
Атакеси Жакыпка 
Анжияндан-Букардан 
25450 Аземдүү кызды издетип, 
Чолосу тийбей калышкан, 
Арууке менен Каныкей 
Сонундан кызды алышкан. 
Жыргап-куунап жылышып, 
Аңгемесин кылышып, 
Карк болгондой дүйнөсү, 
Катындан көңүл тынышып, 
Үйдүн көрүп кызыгын, 
Үч ай үлпөт кылышып, 
25460 Тамаша-таңын атырып, 
Күлкүсү күндү батырып, 
Бейшемби күн жумада, 
Өңкөй баатыр жудада 
Зерлуу селде чалынып, 
Таң атканча зар кылып, 
Жаратканга жалынып, 
Арбакка кылып дубаны, 
Атпай кыргыз турганы, 
Барып алып Алтайдан, 
25470 Баргана дүкөн курганы. 
Калган маңгул, кытайды, 
Каратып динге мындайды, 
Жаман динден тарт - деди, 
Магшарда болгун март - деди. 
Аяк жагын уласак, 
Аалимдерден сурасак 
Арабын да сарт - деди. 
Динге салып калганын, 
Алоокеден алганын, 
25480 Алда билер сөзүмүн 
Чыны менен жалганын. 
Алоокени качырып, 
Жерин алып окшотуп, 
Анын кыйла калмагын, 
Араникте калганын 
Айдап жолго салганын, 
Казатта Манас жүргөндө 

Каарынан бабаңдын 
Кан Алооке зор бааша 
25490 Качып кетип калганын, 
Тагрып* кылып дагы айттык 
Каныкейди алганын. 
Туу-Куйрук суунун боюнда, 
Тулпар тоонун оюнда, 
Кыштап чыгып шаарда, 
Жаздын асты баарда 
Байлары токтоп Алайга, 
Кара кыргыз журтунун 
Башчысы токтоп сарайга, 
25500 Алоокенин орунун, 
Алып кыйла сонунун, 
Адам өлчөп боло албас 
Ал кезекте кыргыздын 
Ар иш кылган борумун, 
Жердин жүзү көк болуп, 
Ар түрдүү чымчык сайрашып, 
Ачылган гүл көп болуп, 
Тай даакысын түшүрүп, 
Жалама кымыз ичирип, 
25510 Аз эле бээден байлашып, 
Адырга малын жайлашып, 
Арбын байдын баарысы 
Алайга малын айдашып, 
Ал кезекте алым жок, 
Альщ-алып дүйнөнү 
Казынага сактаган 
Кара кыргыз журтунда 
Катаалдык кылар залым жок. 
Эркинде жүргөн элиңиз, 
25520 Эртегинин сөзү экен, 
Эрмегин тыңдай бериңиз. 
Сыртка жылкы төлдөтүп, 
Сабага кымыз көлдөтүп, 
Адырга коюн туудуруп, 
Азаматтын баарысын 
Ар кызматка турдуруп, 
Алашты минтип тундуруп, 
Уй мөөрөтүп төлдөтүп, 
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* МАНАС . * 
Төө төрөтүп көлбөтүп, 
25530 Батырбай сүтүн көлдөтүп, 
Ырысын Алда жөнөтүп, 
Жылкыдан союп тайын жеп, 
Козудан союп майын жеп, 
Ажал жетсе өлүм ак, 
Өлөрүбүз дайын - деп, 
Өргүсүн журттун байы - деп, 
Тартып алган Баргана 
Атабыздын жайы - деп, 
Өзөндү көздөй конушуп, 
25540 Өңкөй Ногой уругу 
Өз алдынан болушуп, 
Өзөнгө малы толушуп, 
Жандоону көздөй конушуп, 
Жалпы кара кыргыздар 
Жай-жайына болушуп, 
Жайытка малы толушуп, 
Кашкар ЖЭ.КЫ башына 
Шыгайдын уулу Жапакты 
Чыңгоол* улук* коюшуп, 
25550 Жаныбы Кенжут, Алай бар, 
Жай алган жери далай бар. 
Тагырма менен Ташкотон, 
Кой көчүрүп нече отон, 
Кара тегин, калчаны, 
Салайма менен Сары-Алма, 
Каратып алган канчаны, 
Кундуз менен Талканды, 
Кубалап сүрүп Ооганды, 
Мойнуна тагып арканды, 
25560 Суратып абаң Кошойду, 
Оогандын каны Түлкүнү 
Оодарып жердин мүлкүнү, 
Чөөлүгүп Дөбөт оюнан1, 
Артылып Намут боюнан, 
Өткүрсүгөн кыйланын 

Өкүмүн алып колунан, 
Оён кыргыз уругу, 
Орто Азия турагы, 
Ошол кезде кыргыздар 
25570 Дуулаган экен бу дагы. 
Анда башы Кумулду, 
Кумулу кайда билбейбиз, 
Атагы араң угулду. 
Күн жүрүшү* Ымалай2, 
Ушуну да жердеген 
Угуз уулу бир далай. 
Бир чети бар Ындыстан3, 
Кур калаасы Дагалак 
Кур эместир кыргыздан, 
25580 Алтайда калган эли бар, 
Арал көл менен Сары-Арка, 
Аягы Шибер жери бар, 
Калсак болуп атанган, 
Кара кыргыз эли бар, 
Көкчөсү Көкчө тоону алып, 
Көпкөн экен кыргыздар 
Көп жердеги жоону алып, 
Калмагын чаап каратып, 
Каңгайды чаап таратып, 
25590 Алты шаар уйгурду 
Алсыратып кургурду, 
Бээжинге сүрүп маңгулду, 
Беттешкенин нан кылды, 
Бербердигер кудая 
Берген экен аябай, 
Не жеринен жаңылды? 
Аягы Арал көл, Оролду, 
Алып турган олорду, 
Алмамбет баатыр ойлоп жүр 
25600 Оруска казат болорду. 
Күн батыштан Кыйбаны, 
Күркүрөгөн кыргыздар 

1 добет ойынан. Ыр сабынын аягында барабар белгиси коюлуп туруп «тибт» деген сөз жазыл-
ган. Кыясы, «Дөбөт» деген топонимге катчынын берген түшүндүрмөсү өңдөнөт. 

2 хымалай. 
3 хндстан. 

^ 6 ё*-

www.bizdin.kg



* МАНАС . * 
Күбүп ышын кыйланы, 
Алып келди кыздарын, 
Баары кыштап, жаз чыгып, 
Баргананын кыштагын. 
Атактуулар Алайда, 
Аттанып казат кылам - деп, 
Арстан Манас, Алмамбет 
25610 Айтты кабар далайга. 
Дүңгүрөтүп жылкы айдап, 
Түмөндөтүп кой айдап, 
Малчысы малын жайлаган, 
Кыйгач калпак боз балдар 
Кындыйтып күлүк байлаган. 
Кылайып кылбайт жумушту, 
Жаштарынын баарысы 
Жалпы тилейт урушту. 
Атагы капыр бар болсо, 
25620 Атышып жүрүп алсак - деп, 
Ак динине салсак - деп, 
Ажал жетсе окко учуп, 
Кан төгүлүп, жер кучуп, 
Шейит болуп калсак - деп, 
Күүлөнүп жүргөн чагы бар. 
Күлпөңүн күндөй тийгизген 
Күлүстөн Манас дагы бар, 
Абунасыр - Айкожо, 
Азыздардын баары бар. 
25630 Урунарга тоо1 таппай, 
Урушарга жоо2 таппай, 
Басарына жер таппай, 
Басташарга эр таппай, 
Казылбаган жер таппай, 
Кармашарга эр таппай, 
Кытайды салып кыйынга, 
Кызын алып каратып, 
Кыйбаны алып быйыл да, 
Дөөлөтү ташып толуптур, 

1 тоо. Катчы сөздү буга чейин дайым «тау» 
2 жоо. Мурда дайым «жау» түрүндө жазыл^ 

туура үлгүдө жазыла баштаптыр. 

25640 Кел деген күнү дапдаяр 
Үч жүз миң аскер болуптур, 
Көлдөлөңдүн оюнда, 
Көк жайыктын боюнда 
Алайдын жүзүн алыптыр, 
Аскер толуп калыптыр. 
Асаба менен туу болду, 
Азандын үнү чуу болду, 
Дамбылда, Жакып карысы, 
Дагы кайда барат? - деп, 
25650 Таңыркады баарысы. 
Бердике менен Саламат 
Бербердигер кудая, 
Кыргыз уулу болгонго 
Кылар - деп, кыйла алаамат, 
Акбалта менен Ошпуру, 
Алар да ойлоп ушуну, 
Жалпы кыргыз аттанып, 
Дагы кайда копшуду, 
Мажусу динде жүргөндү 
25660 Басып далай копшоду, 
Баштап мынча кошунду, 
Ат жетер жерде душман жок, 
Алыска барар окшоду. 
Байжигит, Шыгай баары айтып, 
Бай Жакып баштап кары айтып, 
Алар антип токтоду. 
Дүйшөмбү күнү кол жыйып, 
Ар тараптан чакырып, 
Жиберген экен кишисин 
25670 Эки ай мурун чаптырып, 
Дүйшөмбүнүн күнүндө, 
Үч жүз миң аскер көй баатыр 
Тамам жыйып сап кылып, 
Эсебин санап так кылып, 
Агыш менен Кожош бар, 
Акбай менен Мамбет бар, 

түрүндө жазчу. 
учу бул сөз да ушул жерден тартып «жоо» делип 
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Абыке менен Көбөш бар, 
Көк бөрү уулу Көккоён, 
Кыргыздан чыккан көп оён, 
25680 Каңгайлыктын Керкөкүл, 
Кан жээни Жүгөрү, 
Кайсы ЖЭ.ККЕ барышын 
Калкы билбей дүрбөдү. 
Баймырза менен Жанай бар, 
Баатырлары далай бар. 
Көкөтөй туусун көтөрдү, 
Көй төрөлөр жыйылды, 
Бири миңден качпаган 
Билими артык көй баатыр 
25690 Бир кудайга сыйынды. 
Кырк чоронун баары бар, 
Кыраан Бакай кары бар, 
Эр Алмамбет дагы бар, 
Не кыйындын баары бар. 
Күлдүрдүн уулу Чалыбай, 
Күлдүргүчү Ажыбай, 
Кыргыз беги Кутунай, 
Каратоко Мажиги, 
Камбар уулу Чалиги, 
25700 Саргыл аттуу Сатайы, 
Сабайлардын Атайы, 
Үйшүндөрдүн Үмөтү, 
Үмөт уулу Жайсаңы, 
Аргын Каракожосу, 
Арстан эрдин чын досу. 
Бообек, Шаабек, Шүкүрү, 
Арстан эрге пайдалуу 
Албан түрлүү пикири. 
Арбандардын Алтайы, 
25710 Дөрбөндөрдүн Төртайы, 
Төлгө билер Төлөгү — 
Балгерликке бөлөгү. 
Агыдай далы көрүүчү, 
Топтун башы Токотой, 
Эл башкарар Элеман, 
Калк үстүндө Калкаман, 
Кырк башчысы Кыргыл чал, 

Ороздун уулу Чагатай, 
Оён Сыргак, Сереги, 
25720 Ойротко тиер кереги. 
Коңгуроонун Кошабыш, 
Кош башкарар эр Ыбыш, 
Алымдардын Алакен, 
Алооке уулу Бооке, 
Арстан Мажик бар экен. 
Караңгыда кол жүрсө, 
Казатка улуу жол жүрсө 
Карсактын изин жаңылбас 
Кадыр, Жайнак, Шууту — 
25730 Калк чайкаган куусу. 
Түн ичинде кол жүрсө, 
Түмөн алаш жол жүрсө 
Түлкүнүн изин жазбаган, 
Түндө адашып баспаган 
Түмөн, Жайнак, Шууту — 
Түмөндөн чыккан куусу, 
Казактардын Жоорунчу, 
Кайгыл, Бөгөл, Тоорулчу, 
Шыңгынын уулу Кербени, 
25740 Шыпты кашка Дөрбөнү, 
Бөрү жолдуу Бөгөлү, 
Аты Баймат, өзү тез, 
Алты шаар журтунан 
Арстан эрге болгон кез. 
Ырамандын Ырчы уул, 
Ычкыры бапик кырк муун, 
Тебетейи чоктуу кул, 
Айтарга оозу шоктуу кул, 
Оргодон калган оён бул. 
25750 Каңгайдан келген Бозуул, 
Кара кыргыз журту бул. 
Ушулардын баарысы, 
Урматтуу Бакай карысы, 
Бири миңден качпаган, 
Алтындуу туудан аштаган, 
Аз дегени бир миңди, 
Асты он миңден баштаган, 
Арстан жүрөк көй баатыр 
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* МАНАС . * 
Атышкан жоодон шашпаган. 
25760 Аттары бедөө тобурчак,* 
Жал-куйругу бир кучак. 
Үртүктөп атын минишип, 
Үстүнө темир кийишип, 
Чарайна - соот-кыягы, 
Чамынган жолборс сыягы. 
Туулга менен калканы, 
Кыргыздын өңкөй дарканы*. 
Жабдыктын баары карк алтын, 
Жарактын баары чылк күмүш, 
25770 Жоого ылайык ушул иш. 
Жай киери жалбагай,* 
Жамынчысы кара киш, 
Кыш кийгени кандагай, 
Аты-боюн түзөтүп, 
Арстан эрлер баарысы 
Азырланды жайма-жай. 
Кабылан Манас баатыры 
Кадообекти чаптырды, 
Карыялар келсин - деп, 
25780 Кашына баарын чакырды. 
Кыргыздын жыйып карысын, 
Кылымдын жыйып баарысын, 
Оюна алып оёндор 
Орусту жоолап барышын, 
Эркегинин баарысын 
Нээти казат караткан, 
Ургаачысын ар жерде 
Уруш-кыстоо тар жерде, 
Үлкөн калба бар жерде. 
25790 Ак түлөөгө жараткан 
Камбарбоздун үйрүнөн 
Кармап келип тогузду, 
Кадыр Алда жар бер! - деп, 
Бек чыгарып добушту, 
Бай Жакып баштап баркырап, 
Карылардын жаштары 
Бетин жууп жаркырап, 
Ай туякка бээ чалып, 
Ботогур салып мойнуна, 

25800 Болкулдап ыйлап карысы, 
Жашын төгүп койнуна, 
Айры өркөчкө төө чалып, 
Азаматтар кеткенге 
Айылдагы кары-жаш 
Алдага зарлап көп наалып, 
Ай мүйүзгө уй чалып, 
Айымдар наалып буралып, 
Атпай кара кыргыздар 
Аскерге жүрүп куралып, 
25810 Баатырлардын баарысы 
Бармак үчүн кубанып, 
Аксарбашыл кой чалып, 
Азаматтын баарысы 
Казат үчүн бой салып, 
Каныштардын баарысы 
Кандай заман болот - деп, 
Каршы басып суй салып, 
Алаштан чыккан көп туусу, 
Азыркы кубат кылганы 
25820 Көкөтөйдүн көк туусу. 
Көтөрдү туунун баарысын, 
Кол үстүнөн каратып 
Көкөтөй сындуу карысын, 
Келгенде аскер бийлетип, 
Көк жалдын көргүн калысын. 
Жүз жылы мурун кетишкен, 
Аз жылдан бери жетишкен, 
Түркстанга турган - деп, 
Түбү бирге тууган - деп, 
25830 Атаган каны Көкөтөй, 
Аскер билген Алмамбет, 
Алдадан тилеп чоң медет,* 
Көкөтөйдүн артынан 
Көтөрдү Үрбү баатырды 
Көп аскерди башкар - деп, 
Билимдүү кылып акыры. 
Минтип турган кезинде 
Бизге бир тийип өтсүн - деп, 
Жаңы келин Каныкей 
25840 Жакшыларын чакырды, 
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* МАНАС . * 
Калк башкарган карысы, 
Кара кыргыз журтунда 
Канзааданын баарысы, 
Баатырларга кошулуп 
Кары-жаштан жыйылган 
Карк миң киши барышты. 
Он эки келин кенизек, 
Оромолу жубарлуу 
Озгон мыкты келинчек 
25850 Астынан чыгып ат алып, 
Ат алса да бат алып, 
Көгала майдан шиберди, 
Ай төгөрөк салдырып 
Үч жүз кийиз жиберди, 
Кийиздердин үстүнө 
Көз айныган түсүнө 
Кырмызы килем салдырып, 
Ал килемдин үстүнө 
Атилестен баяндос 
25860 Эки жүзүн алдырып, 
Эр олтурар жерине 
Не түрлүү орун салдырып. 
Кымызына бал чайкап, 
Кызматында жайкактап, 
Сексен түрлүү жемишин, 
Дасторкону тубардан, 
Элге төгүп тегизин, 
Жылкынын союп байталын, 
Жыргалдуу элди айтамын, 
25870 Койдон союп козуну, 
Тамактан түрлүү бышыртып, 
Даярланткан ушуну, 
Жүз чанач кымыз куйдуруп, 
Жүргөн кызматкерлерин 
Жүгүртүп элге сундуруп. 
Балоо басып, бал берип, 
Багылан* козу, ширин баш, 
Казы, карта, жал берип, 
Калк жүрө албай тамактан, 

1 рхмт. 

25880 Карап турган жеринде 
Жаңы келген Каныкей, 
Жанган чырак Арууке, 
Кошо келген кырк нөкөр, 
Кудайдын берген кезинде 
Кошулган жарын карап көр, 
Атемирден алдырган, 
Адам ачып көрбөгөн 
Алты куржун салдырган, 
Аста сүйлөп кеп айтып, 
25890 Арачы салып бек айтып, 
Аттанчуусу канча экен, 
Арасын ачып бөлсө - деп, 
Калары канча болорун 
Каныштар баарын көрсө - деп, 
Каныкей айткан мындай кеп. 
Аттангандан каларын 
Келиндер көрөт экен - деп, 
Кенизектер тепеңдеп, 
Айтып кабар салыптыр, 
25900 Ашка тойгон карысы, 
Аксакалдын баарысы 
Арасын ачып алышты, 
Төгөрөк тартып олтурган 
Төрт жүз болуп калышты. 
Барбасы төрт жүз болуптур, 
Баш-башына бир-бирден 
Барпаша* кара чапандан 
Бирден чапан коюптур. 
Төрт жүзү турду кубанып, 
25910 Төрө Манас баш болуп, 
Кызмат кылып буралып, 
Кызматын көргөн карылар 
Ыракмат1 айтып кубанып. 
Касиеттүү кары - деп, 
Кадыр Алда жар берсе, 
Капырды жеңер баары - деп. 
Баатырлар үчүн бата алган, 
Кадыры калкка жеткенден 
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МАНАС » 
Каныкей болуп атанган. 
25920 Санирабийга өз аты, 
Сарамжалга токтолгон 
Баштатадан өз салты, 
Калгандары алты жүз, 
Каныкей ага көз салды, 
Кашына алып канкорун, 
Канча түрлүү сөз салды: 
«Тулпардын тайбас такасы, 
Соот болсо жакасы, 
Кыргыздын кылар сакасы, 
25930 Өзүңдү уруп азапка, 
Өмүрүң өтүп казатта 
Кайып болсоң дүйнөдөн, 
Казылыкка ким жетсе 
Калас1 болор күнөөдөн, 
Алтындуу туудан аштапсыз, 
Жетим уул, тул* катын, 
Жергеңди каран таштапсыз, 
Нечен албан эр жыйып, 
Элиңди кайда баштапсыз? 
25940 Ушу быйыл жазында 
Отуз үч келди жашыңыз, 
Обдулупсуз кол баштап, 
Ооду кайда башыңыз? 
Оролгон кара чачыбыз, 
Окус болсоң дүйнөдөн 
Кургабай агар жашыбыз. 
Кутмандуу кандар туу алып, 
Урматтуу улук башыңыз, 
Көтөргөнүң кызыл туу, 
25950 Көбүңүзгө сөзүм бу. 
Колго алганың кызыл туу, 
Коштошуп айткан сөзүм бу. 
Ургаачы эрдин жарагы, 
Уругу кыргыз көп журтуң 
Улуу черүү барабы? 
Эшик бар жерде төр болор, 
Эгер ажал бир жетсе, 

1 хлас. 

Адамдын жайы көр болор, 
Ылдый бар жерде өр болор, 
25960 Бара турган жолунда 
Не бир жерде чөл болор, 
Канаттуудан куш өтпөс 
Кара дайра көл болор, 
Кубаттуу кылган тирлигин, 
Кудаанын билген бирлигин 
Төмөнкү арап эл болор. 
Байгамбар чыккан өзүнөн, 
Байкайбыз аалым сөзүнөн, 
Чалыяр* чыккан өзүнөн, 
25970 Шариятын угабыз 
Жакшылардын сөзүнөн. 
Бер жагынан угабыз 
Дария Шор, Урумду, 
Аңдап ук, арстан, мунумду. 
Мисир менен Көбөнү, 
Биздерди мурун көрбөдү, 
Кудус менен Шамыңды, 
Күн чыгышта сен жүрүп, 
Кудайың жеген камыңды. 
25980 Дан-Дан менен Жабаны, 
Торусуна, Арийра, 
Кубаты жетпей баарына, 
Муздарийба, Сымука 
Мурунку бузук көп калкка, 
Шырын, Норан шаарына, 
Айтып динди баарына, 
Кабашдарга аралап, 
Алакандай арабы 
Ар жинстеги капырга 
25990 Айтып динин каралап, 
Орто Азия, Түркстан 
Оюна албай жериңди 
Оолакта жаткан кыргызсың, 
Оболку атаң Угузсуң, 
Кырга келип жай алып, 
Ала-Тоого таянып, 
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€ МАНАС Ш 
Кыругуз болуп турупсуң, 
Кыйбадан барып кыз алып, 
Мээнеттүү мени жугуздуң. 
26000 Беш ай болбой келгеним, 
Кандай бир кепти угуздуң. 
Байгамбардын өткөнү 
Үч жүз жылга толгон жок, 
Урматың үйдө болгон жок. 
Шаа Жемшиттин тушунда 
Самар атаң ушунда, 
Атагы болуп Самаркан, 
А караган канча жан, 
Орто Азия, Түркстан, 
26010 Оолакта калган Ындыстан, 
Ошондон бери үзүлбөй 
Чынжыры келген кыргыздан. 
Жакында өткөн бир бабаң 
Жанадил болгон атагы, 
Азирет Аалы шер кудаа1 

Салынган буга чатагы. 
Бакатыл аттуу балбаны, 
Азирет Аалы2 дарбайлап, 
Арбын калба салганы, 
26020 Катаасы жок алганы. 
Азирет Аалы3 кеткен соң, 
Атабыздын жолу - деп, 
Мансук динге жанганы. 
Бар кудаанын буйругу, 
Угуз кандын куйругу, 
Уругуң кыргыз элисиң, 
Урматың ашык бегисиң, 
Өзүнөн чыккан жынсы үчүн 
Ыслам динге жеңипсиң. 
26030 Ак Мустапа байгамбар, 
Андан мурас калыптыр, 
Абунасыр заманы 

Акыры келип өзүңдү 
Ак динине салыптыр, 
Арбагыңа жыйылып, 
Арстандар сага багыптыр. 
Айта берсем узун сөз, 
Акылы чолок ургаачы 
Аташкандын ырысын 
26040 Арамдык менен булгачу. 
Бейкарар жарың мен элем, 
Бербердигер буюрган 
Аташканым сен элең. 
Дүнүйөнүн жарагын4 

Ой жиберип карагын. 
Жокту бар кылып жаратып, 
Жаман менен жакшыны 
Дүнүйөгө таратып 
Билдиң ээси Теңирди, 
26050 Миздеп жарак кылдыңыз 
Далбар албарс темирди, 
Жараткан жалпы бир Теңир, 
Жатыр жерде бир темир, 
Жыртылыптыр аягың, 
Бигиз* кылып жанчсам* - деп, 
Кече күндүз карадың. 
Бигиз кылып албадың, 
Шибеге кылып алсам - деп, 
Тикирейип карадың. 
26060 Караган менен көзүңө, 
Бигиз болуп бербеди 
Ал жаткан темир өзүңө. 
Жыгач алып иштедиң, 
Тишиң менен тиштедиң. 
Колуң менен уучтадың, 
Койгуладың, муштадың, 
Таш менен чаптың болбоду, 
Талкалап канча толгондуң. 

1 Азирет Аалы кудаанын шери маанисинде. 
2 азирет глы. 
3 азирет аалы. Катчы кээде бир эле маанидеги сөздү эки башка түрдө чие берет. Буга 

ушул «Аалы» деген адам атынын жазылышы да күбө. 
4 жарагын. Жаралышын маанисинде. 
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* МАНАС 
Өзүнүн жынсы болбоду, 
26070 Чарчаганда койгону, 
Бардың балка, төшүгө, 
Тил алдырчу бир адам 
Көрүндү сенин көзүңө. 
Кыл - деп, бердиң колуна, 
Ачып көздү-жумганча 
Салды өзүнүн жолуна. 
Сандыргалуу төрөсүң, 
Өз жынсынан чыгарып 
Кырдагы угуз балдарын 
26080 Берген экен колуңа. 
Атаң кары, иниң жаш, 
Арбагыңа байланып, 
Кашыңда жүр көп курдаш, 
Көмүрдөй жерде жаткан таш, 
Көзүңдү ачып карасаң, 
Көрүнбөйбү көөкар таш. 
Көөкар да таш, таш да таш, 
Боростой ташта не пайда, 
Көөкар болду ташка баш, 
26090 Азыркысын өзүң жаш, 
Алашка болдуң сиз да баш. 
Мизи оюлган, тагы жок, 
Бир тутамча сабы жок 
Бир балтаны таптыңыз, 
Уңгусунан бек кармап, 
Өгүздөй кара жыгачты 
Кесемин - деп, чаптыңыз, 
Ооруп болду колуңуз, 
Сапсыз балта кесерби, 
26100 Чарчаганда койдуңуз. 
Бир жыгачты сап кылсаң, 
Үйдөй болгон теректи 
Үч-төрт уруп сойдуңуз, 
Өз жынсыңан болгондон 
Орто Азия, Түркстан 
Оюп алып койдуңуз, 
Оолак жерге барууга 
Ооптур көңүл оюңуз. 
Башыңда дөөлөт багың бар, 

26110 Басташкандын баарысын 
Бас кылуучу чагың бар. 
Кыргызга келген мүсүрөт,* 
Ар уруктун баарысы 
Артыкча доорон бир сүрөт. 
Абалдан акыр кан болуп 
Ойлонсоң, төрөм, ким жүрөт? 
Келет бирде, кетет бир 
Кезегинде бир дөөлөт. 
Зилиңе карап иш кылгын, 
26120 Тийип өткөн бир нөөмөт. 
Барсаң, баатыр, аман бол, 
Басар жолуң кайсы жол? 
Эниң жатыр Эртиште, 
Капталың жатыр Каңгайда, 
Жаш күнүңдөн атанып 
Арбагың жатыр далайда. 
Жануп четиң Ындыстан, 
Бадакшан бар, Балык бар, 
Баста жаткан калык бар, 
26130 Баары чочуп кыргыздан, 
Башыңа кудай бак берип, 
Өкүмөткө ээ кылып, 
Өзүңдү кудай тургузган, 
Барар жериң сурадык, 
Башыбыз аял курган жан. 
Каныкейдин сөзүнө 
Айран болду турган жан. 
Баатыр турду үндөбөй, 
Башкасы турду сүйлөбөй, 
26140 Барар жоосу ушул - деп, 
Манастын ишин бийлебей, 
Адеп сактап баарысы, 
Аксакал Бакай карысы, 
Асталап токтоп калышты. 
Сарынжы* тонун зымпыйтып, 
Сарала атты кындыйтып, 
Кара кыртыш муруту, 
Каалап келген бу журтту, 
Карап Алмаң туруптур, 
26150 Казатка моюн сунуптур. 
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€ МАНАС » 
Кан Алмаң сөзүн уруптур, 
Казатка туулган көй баатыр 
Кашында карап туруптур. 
Ат туягы тийбеген, 
Ак бирлигин билбеген, 
Күбөлүктүн жеринде 
Күлдү орустун элине, 
Башкы журту тундура, 
Кычалы деген кушу бар, 
26160 Иттен бөлөк малы жок, 
Кызык сонун ушу бар. 
Аягы чокчу, кетиске, 
Алар ЖЭ.КЫН Эртишке, 
Жаныбы Токток тоосунда, 
Каңгайдын кара журту бар, 
Аңгирдин Сүйөө коосу бар, 
Самайиттин эли бар, 
Жай ысыгын көрбөгөн 
Тамашалуу кеби бар, 
26170 Шибердин ары четинде 
Сары алтындан кени бар. 
Араба менен чанасын, 
Ат кылып кийик баласын, 
Аралап шаар калаасын, 
Жер жүзүндө чолоо жок, 
Ар жагы Мухит көлү бар, 
Шашкелиги* Салаңгүү, 
Түрк уулунан тараган 
Маңгул, татар эли бар. 
26180 Боштолу*1 деген жандар бар, 
Тула бою чылгый май, 
Туура күчтүү заңгар бар, 
Аралында Мухиттин 
Айды, Күндү көрбөгөн 
Албан түрлүү жандар бар. 
Түлөндөн2 бөлөк майы жок, 
Адамдар турар жайы жок, 
Туруп адам боло албас, 

Күн тийбеген, айы жок. 
26190 Жылдыз көрөт түнүндө, 
Жылдыз тарап жок болот 
Күндүз деген күнүндө — 
Шамга жакын маалдай, 
Багымдат жакын таңындай, 
Аралда бүткөн жерлери, 
Атагы орус эли бар, 
Алмамбет айткан ушундай 
Аңгемелүү кеби бар. 
Жылдыздан бөлөк белги жок, 
26200 Жылуулук издеп, жыргалга 
Быякы жерге келги жок, 
Турганча кыш, жайы жок, 
Түлөндөн бөлөк майы жок, 
Түркүчө аты боштолу3, 
Дүнүйөгө теңебейт, 
Жердеп турат ошону. 
Муздан салган тамы бар, 
Мындай дүйнө дагы бар. 
Жай белгиси бууда бар, 
26210 Жандарда сонун сууда бар, 
Сибиния*, түндүк сыйыр* 
Көл ичинде жуда бар, 
Көз айныган ак түлкү, 
Аппак аюу бу да бар. 
Чилеңгир деген жандар бар, 
Атагын суюн атаган 
Суу адамы заңгар бар. 
Нечен албан эли бар, 
Эл бийлеген бу күндө 
26220 Күн батыш жаккы четинде 
Илиямор эри бар, 
Мардыба менен кория, 
Сыйга, санам эли бар, 
Күн деген бар, чыгат - деп, 
Жыйылып барып жылдыздай, 
Күндүн көрүп чекесин 

1 бошталы. 
2 тулинден. 
3 бошалы. Бул айбандын аталышы жогоруда (26180-сап ыр) «бошталы» түрүндө жазылды эле. 
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€ МАНАС » 
Жылда бир келер жери бар. 
Ошо жакта тек жаткан 
Он уруу орус эли бар, 
26230 Башка журттан малынса 
Барса-келбес жери бар. 
Кинемир аттуу чычканы, 
Ал жерден эгер көрбөйсүң, 
Биздин куштан да бөлөк, 
Канаты бар учканы, 
Башка тилде сөздөрү, 
Ак урук* - деп аталат, 
Ачык сары өздөрү. 
Калкында кара көзү жок, 
26240 Айрандай аппак көздөрү. 
Ак найза жонуп боолоого, 
Андай бир журтту жоолоого, 
Ак берсе динге салмакка, 
Алып келип бер 
Аралаш кылып жай берип, 
Маңгул, татар, калмакка, 
Келтирип түрктүн жерине, 
Кез келсе дүктүн элине, 
Сапар кылдык акыр - деп, 
26250 Самады шону баатыр - деп, 
Алмамбет айтты аңдай кеп. 
Жанында Манас баатыры, 
Жаңыдан алган шол жылы ' 
Санирабийга катыны, 
Алмамбетке кеп айтат: 
«Аяшым, тыңда - деп, айтат. 
Самаганың журт болсун, 
Сапарың, аяш, кут болсун! 
Арбын черүү колуңуз, 
26260 Арасы канча болду экен 
Баса турган жолуңуз? 
Айды, Күндү көрбөсө 
Урушуучу эриңиз, 
Узак экен жериңиз. 
Улуу черүү кол жүрдүң, 

1 ак. Катчы сөздү буга чейин дайым «хк 

Ак1 таалам аман сактаса 
Кайтып келер маалыңыз 
Калкыңа айтып салыңыз. 
Ары карай жүрүшүң 
26270 Айдын болор нечеси? 
Жоголуп кайып болсоңор 
Калганыңа болбосун 
Караңгылык кечеси. 
Сурабасак тындыкпы, 
Айлык бекен, жылдыкпы? 
Канча күндө барасыз, 
Кара жан тирүү турганда 
Казаттын жолун карарсыз, 
Канча күндө келерсиз? 
26280 Калган катын-балага 
Ушунчада келет - деп, 
Угузуп койсоң медерсиз!» 
Ушуну сурап калганы, 
Баатыр Алмаң кеп айтат: 
«Байка, жеңе,- деп, айтат. 
Улук болуп Бээжинде 
Учуп турган чагымда, 
Дүнүйөгө мас болуп, 
Кучуп турган чагымда, 
26290 Албан ат дейт кытайча, 
Алтымыш канат байлаган, 
Алмамбет көөнүн жайлаган, 
Аягында тетиги, 
Канатта жок кетиги, 
Кырк таш жерге бир конот, 
Кытайда өнөр бу болот. 
Кагазы жибек албан ат, 
Көтөрүлсө көк жяккя 
Жүз кулач учуп айланат, 
26300 Эки колун камчылап, 
Эки жакка тең урат, 
Анын жаман жери бул — 
Албан атка кйрген жан 
Аягы менен тик турат. 

түрүндө жазып келген. 
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* МАНАС . * 
Жатамын десең өлөсүң, 
Кырданып кетсең жыгылып, 
Кыяматты көрөсүң, 
Үйрөнөм десең үч жылда 
Учуп-конуп көнөсүң. 
26310 Он үч жарым жашымда, 
Баашалык таажым башымда, 
Албан атка киргемин, 
Алтымыш күнү көп учуп, 
Пория - дүктүн арасын, 
Муздан ары Чорнай көл, 
Көлүнүн көрүп карасын, 
Сууктун тартып балаасын, 
Аралап анык көрбөдүм 
Мардубанын калаасын. 
26320 Үч айда көрдүм үйүмдү, 
Үч айда тирүү келгенге 
Атам-энем, эл-журтум 
Келгениме сүйүндү. 
Барган жагым күн жүрүш, 
Бет алган жагым жетиген, 
Саякат кылып, жер кезип 
Алмамбет антип тентиген. 
Казат кылып кайтууга, 
Оруска ойрон салган - деп, 
26330 Калгандар накыл айтууга 
Бара жаткан бир жумуш, 
Баатырыңа жакшы эмес 
Бастырбай үйгө тим туруш. 
Козголуп алган бир жумуш, 
Элге макул эч болбойт 
Кол жүрбөй үйгө тек туруш. 
Алда билет аларды, 
Алда билет алдырып, 
Калкты кайра көрө албай, 
26340 Кабарсыз жатып каларды. 
Ойго алыппыз бу күндө 
Жаян балбан Мөтүрүк1, 
Илияморду издөөгө 

Баатырың калды өтүнүп. 
Кештибан деген аяры, 
Мөтүрүк аттуу балбаны, 
Кезигип калса капырга 
Жар берсе жапар кудурет 
Заман акыр салганы, 
26350 Талап кылдык ага - деп,— 
Ат менен жүрүп көрбөдүм, 
Аның үчүн жеңеке, 
Ай аркандап, күн күрмөп 
Айталбаймын сага - деп, 
Бир жылдан бери келбезбиз, 
Билгеним ушу кеңешсиз, 
Кеткен бойдон келе албай, 
Кайып болсок не дейбиз? 
Тирүү болсок келербиз 
26360 Түйүндөй кара башыбыз, 
Кыяматка бет алсак 
Кызыл кан болуп ашыбыз, 
Кары өлсө да, жаш келер, 
Калбай баары өлбөс - деп, 
Кары менен жашыбыз». 
Алмамбет аны сөздөдү, 
Сөз артынан токтолбой 
Каныкей жеңең көздөдү: 
«Куш танабы боо болот, 
26370 Жер танабы тоо болот, 
Эл танабы баатыры, 
Эр танабы катыны, 
Эрге боо такканы — 
Алып катын бакканы, 
Боосуз учат жапан куш, 
Болжосом аяш ушул иш, 
Карылардан бөлүнүп 
Казатка барар алты жүз, 
Кадырга каның алса түз, 
26380 Кашыңдагы алты жүз 
Аяш сизге эп болсо 
Асталай тартып аттан түш. 

1 метурик. 
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* МАНАС » 
Алып наар тамактан, 
Ачка бойдон жүрбөсүн 
Апкаарыган канча жан. 
Өрөпкүп жүргөн өткүр бар, 
Желигип жүргөн жеткир бар, 
Бууругуп жүргөн буудан бар, 
Бат жүрсөк деген баатыр бар, 
26390 Үйүмдөн наар татса - деп, 
Биз жеңеңде акыл бар. 
Бышылуу турган ашың бар, 
Карың менен жашың бар, 
Артылуу турган кошуң бар, 
Аялдап наар алыңар, 
Алыстан талап тилеген 
Арстандансың баарыңар». 
Ал сөздү айтып Каныкей 
Арстан Манас баатырын, 
26400 Аста басып акырын, 
Ат чылбырын алыптыр, 
«Ырас айтат, жеңем!» - деп, 
Ыргып түшүп Алмамбет, 
Үйгө беттеп калыптыр. 
Каныштын сөзүн кайтарбай, 
Түшпөгүн - деп, айта албай, 
Баатыр да түштү атынан, 
Баары жүрдү көй баатыр 
Баатырынын артынан. 
26410 Астына салып Бакайды, 
Артынан салып Кыргылды, 
Арстан эр жолго салыптыр. 
Эшик ачкан үч желдет, 
Артынан кирип кырк баатыр, 
Ата уулдашып киришип, 
Азыркы жашын билишип, 
Алты жүз экен калганы, 
Ак сарай үйдүн төрүнөн 
Сексен төрт орун алыптыр. 
26420 Катар-катар карк толуп, 
Канча катар сап болуп, 
Ордого толуп алыптыр, 
Ошондо да батпаган 
2-1198 

Отуз-кыркы калыптыр, 
Оолжуй басып Каныкей 
Кесе сунуп алыптыр. 
Кызматкерге куйгузуп, 
Кызыл гүлдүү сары аяк, 
Кызматкерин сунгузуп, 
26430 Туу байталдан сойдурган, 
Алты байтал бээ союп, 
Азырлатып койдурган. 
Арбын келер бекен - деп, 
Ар канча болсо жетер - деп, 
Койдон сойгон канчаны, 
Табак жасап жаткандар 
Ашкана үйдө чарчады. 
Экиден табак тарттырып, 
Ашка чабал кай бирөө 
26440 Аппак майын арттырып, 
Кишмиш салган кымызы, 
Кишиден башка кылышы, 
Арак эмес, бозо эмес, 
Мисалдаш шарап кошо эмес, 
Каныкей кылган бу кымыз 
Арзан тамак ушу эмес. 
Маскүлөң тартып балкышып, 
Баатырлар көөнү жаркышып, 
Башта өткөн кебин айтышып, 
26450 Баарысы минтип калыптыр, 
Бащтатадан Каныкей 
Башка үйгө коюп салыптыр, 
Жүргөн жигит айылда 
Жүз азамат алыптыр, 
Алты жүз келген кишини, 
Аңдап көргүн ага-ини 
Арууке менен Каныкей 
Ал экөөнүн ишини, 
Миң эки жүз тонуну, 
26460 Баары суптун сонуну, 
Экиден тон кийгизип, 
Эч бирин куру койбостон, 
Бири чапан, бир чепкен 
Баарысына тийгизип, 
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* МАНАС . * 
Экиден ыштан, кош көйнөк 
Эр башына кийгизип, 
Жайдары Манас төрөңдүн 
Жан багары сексен төрт, 
Ондон көйнөк, он дамбал, 
26470 Оруска салсаң чоң жаңжал, 
Өлүп калсаң окустан, 
Өрттөй күйгөн кырк баатыр 
Өчүп калсаң кокустан, 
Жер очоктой бир жерди 
Кемире чаап оёр - деп, 
Аалы*1 шейит ушу - деп, 
Кызылала боюнча 
Кийими менен коёр - деп, 
Кепин* тону болор - деп, 
26480 Бей* ыйманга бурак* жок, 
Суп* кийгенге сурак жок, 
Ондон көйнөк, он дамбал 
Оромолго түйүптүр, 
Быйыл келген жеңеңиз 
Көй төрөнү сүйүптүр, 
Мурунтадан бул ишин 
Даяр кылып жүрүптүр. 
Бирден чопкут, бирден соот, 
Жалпы чоро жанган от, 
26490 Чалбарлары* кандагай, 
Жалпы баарын камдаган, 
Эрге ылайык буюмдан 
Немесин койбой жамдаган. 
Букардан чыккан буулум тон, 
Булу оор карала*, 
Анжияндан согулган 
Аркагы жибек сарала*, 
Кырк чоронун башына, 
Кыдырып келип жанагы 
26500 Кырк баатырдын кашына, 
Тогуздан сарпай кийгизип 
Ар бирөөнүн башына, 
Сексен төртүн чыгарды 

Белдемчи, соот-кыягын, 
Бери уулундай көргөздү 
Баатырлардын сыягын. 
Кызматта жеңең бүгүлүп, 
Арууке менен Каныкей 
Киерине тон берип, 
26510 Узасаң уруксатың - деп, 
Киргендерге жол берип, 
Барып турду босого, 
Балдарым, эркек төрө - деп, 
Бакай баштап баарысы 
Бата кылып ошондо. 
Эшикке чыгып көй баатыр, 
Айылдагы жаш балдар 
Аткармакка атына, 
Аттарын алып келатыр. 
26520 Кырк баатырдын баарысы, 
Кыргыл, Бакай карысы, 
Кырааны Манас, Алмамбет 
Атка минип алышты. 
Арууке менен Каныкей 
Арстандарын аткарып, 
Алыска сапар жиберип, 
Аман келгей элең - деп, 
Агызып жашын имерип, 
Ак сарайга бет алып, 
26530 Амандыгын нээтке алып, 
Алар кирсин үйүнө, 
Аңдап кулак салыңар 
Арстан эрлер жүрүүнө. 
Көкөтөй болду карысы, 
Көкөтөйгө караган 
Көңкү аскердин баарысы. 
Көк асаба, кызыл туу, 
Көк жаңырган улуу чуу, 
Ак асаба, кызыл туу, 
26540 Айгайлаган ызы-чуу, 
Аргымак аттар арымдап, 
Алтындуу керней барылдап, 

1 ыглы. 
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Асаба-желек дарылдап, 
Найзалар желге доолдоп, 
Арстандар жолго зоолдоп, 
Кыйгактуу найза кылактап, 
Желектер желге булактап, 
Сурнайдын үнү такылдап, 
Сур желектер жалпылдап, 
26550 Комуздун үнү шаңкылдап, 
Кош ооз* кагып даңкылдап, 
Жез най үнү ызылдап, 
Сыбызгы, чоор тызылдап, 
Доол согуп күңгүрлөп, 
Доорон келген кезекте 
Толкуган кыргыз балдары 
Тоо көчкөндөй дүңгүрлөп, 
Тубарды туура бүктөшүп, 
Тулпарга кошун жүктөшүп, 
26560 Туштап жолун тиктешип, 
Камканы* кайрып бүктөшүп, 
Качырга кошун жүктөшүп, 
Кармашар жоосун тиктешип, 
Анжиян басып кетишип, 
Арадан Нарын кечишип, 
Наманген тоосун ашышып, 
Арадан Абаң басышып, 
Учун ашып Улаанды, 
Илебин кандын жери - деп, 
26570 Айтып өтүп буларды, 
Терсмаёону кечишип, 
Тарбагатай тоосунун 
Учу кирип сайылган, 
Сол тарабын караса 
Деңизди көздөй жайылган. 
Аты Балкаш арбын көл, 
Ал кезекте кыргыздын 
Аңгемесин аңдап көр, 
Бөкөнүн* бөлүп атышып, 
26580 Бөксөлөй тартып жатышып, 
Куланын кууп атышып, 
Кудуктуу жерге жатышып, 
Кубанчка минтип батышып, 
2* 

Барып көлдү таңыркап, 
Балкаштан балык улашып, 
Баатырлардын баарысы 
Барабан согуп чуулашып, 
Барар жолу каяк? - деп, 
Бир-биринен сурашып, 
26590 Эңкүүдөн элик атышып, 
Эриккен жерге жатышып, 
Аткандары кийик, куш, 
Аңгемеге батышып, 
Кумдан кулан атышып, 
Кубанчына батышып, 
Кур аттын баарын тартылтып, 
Кулагын жалдан артылтып, 
Өргүтүп атын жатышып, 
Баатырлар минтип аттанып, 
26600 Байкалдын көлүн бет алып, 
Сары адыр келген жери бар, 
Саян-Арыш бели бар, 
Ашып өтүп жол жүрсө 
Кыл Эртиштин жери бар. 
Дайра Эртиш боюнда 
Не жыгач бар оюнда. 
Самбила деген жыгач бар, 
Кескенде аккан каны бар, 
Аз-аз буурчак даны бар, 
26610 Айтайын десе тили жок, 
Жыгачтан аруу жаныбар. 
Майта суунун боюна, 
Бал-Токойдун оюна 
Мына ушуну кыйба - деп, 
Баянын айтты Алмамбет 
Барча кыргыз колуна. 
Колдун баары жай алып, 
Боз дөңгүл тоого таянып, 
Атыңды жат - деп откоруп, 
26620 Нак ушу жерде турабыз 
Аз-маз күнү токтолуп. 
Бир жумадан, бир жума 
Жатасың - деп, жупжуда, 
Чатырдын баарын бүктөңөр, 
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Чатыр тигем дегениң 
Айрылдык андан шүк деңер. 
Отоонун баарын бүктөңөр, 
Отоо тигем дегениң 
Ойбойлодук шүк деңер. 
26630 Кайың менен тереги, 
Калкыңа тиер кереги. 
Кара жыгач-тазалы, 
Чотала деген жыгач бар, 
Сая* кылсаң мазалуу*1, 
Жапырагы чапандай, 
Эндүү жапырактарын 
Эки адамга жапкандай. 
Кош-кош болуп жыйыл - деп, 
Кошунга жүрдүң быйыл - деп, 
26640 Жаратканга жалбарып, 
Жай саратан ысык күн, 
Жайлаймын күндү кыйын - деп, 
Алмамбет айтып салганы, 
Аскер башчы баарысы 
Айтканын угуп алганы. 
Аалимсиген кай бирөө 
26650 Алда Таалам паанабы, 
Алдам өзү болгон соң, 
Адамдын тилин алабы? 
Алда кандай мекери*, 
Ашкере болгон кыргызга 
Алмамбет аяр экени. 
Артың аңдап карайлы, 
Ар мекердүү дубадан 
Алмамбет билген далайды, 
Тал чыбыктын узуну, 
Кыркып алып ушуну, 
Алмамбет сонун иш кылып, 
Жоон жагын шиш кылып, 
26660 Батырып жерге сайганы. 
Баары кийимин кийинип, 

1 мазалы. Жакшы, мыкты маанисинде. 
2 кмалиң. 
3 мглокдар. 
4 Бир сап ырдын ордуна көп чекит коюлуп, 

сабы болушу мүмкүн (кол жазманын 175-бети). 

Бар кудайга сыйынып, 
Токсон эки миң затын, 
Миң бир эки бар атын, 
Асман-жердин тышынан, 
Барлыгыңдан бир кудай 
Паана кылдың ушундан, 
Көзгө илинбес жандар бар, 
Чоңсунган канча заңгар бар, 
26670 Барчага тийген баанайың, 
Бар кудай өзүң бересиң 
Бактылуу жигит таалайын. 
Асман менен жер - деди, 
Акыл жетпес кемелиң2,* 
Алып турган сен - деди. 
Жылдызың канча дүнүйө, 
Айды, Күндү тең жасап, 
Жылдырып койдуң күнүгө. 
Баранды менен чаранды, 
26680 Баары сенин күчүңдөн 
Макулуктар3 таралды. 
Жаратып адам, айбанды, 
Акыл берип адамга, 
Муктажы кылдың көп жанды. 
Тышта десем, ичтесиң, 
Көңүл менен санаанын 
Ыкласын издейсиң, 
Эстесе эсиңе аласың, 
Эстебеген жандарды 
26690 Не балаага саласың. 
Эки дүйнө баарына 
Эгем өзүң баанасың, 
Билбеген бир нерсең жок, 
Билимиң артык даанасың. 
Толуп жатыр азабың, 
Дозоктун тилейм баанасын, 

Тосо көр - деп, дозоктон 

бош калтырылган. Балким, жазылбай калган ыр 
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Толгонуп сураар Алдамсың. 
26700 Ыракат издеп бейиштен, 
Ыраак кыл - деп, тилеймин 
Жайы жааннам кейиштен, 
Бир башымда тогуз жүз 
Багып турган маланик 
Толуп жатыр бериштең, 
Кирпигимди батырып 
Катып алар жерим жок, 
Ажалымдан кутулуп, 
Жатып алар жерим жок. 
26710 Улугумсуң зул жалал, 
Көпчүлүктүн көөнүнө 
Ар жерде салам чоң мылал». 
Алмамбет айтып мунаажат, 
Дариядан кечмекти 
Актан тилеп чоң ажаат, 
Тегеренип терс окуп, 
Кешмирче дуба кесе окуп, 
Барайыз дуба бат окуп, 
Кажылдап берди кан Алман 
26720 Калмакча кара дубаны 
Канча түрлөп жат окуп. 
Кытайча билген кыйла өнөр, 
Кыйынды мындай ким көрөр, 
Кырк кулач жерден табылган, 
Жай таш издеп жашында, 
Алмамбет баатыр сабылган. 
Кырк кулач жердин астынан 
Кыйындык менен табылган. 
Жер астында оту бар, 
26730 Отко жакын жеринде 
Сел дария суусу бар, 
От менен суунун ортодо 
Ойлоп турсаң ушу бар. 
Отко суу калса катышып, 
Ошо жерден буу чыгып, 
Абаны көздөй атышып, 
Жер силкинип бузулар. 
Атылып чыккан таштардан 
Жай таш деген ушу бар, 

26740 Жер үстүндө калат ал, 
Адам аны тааныбайт, 
Жеп алат экен көргөн мал. 
Уругу кыргыз улуу журт, 
Казатта барган жолунда 
От менен суунун ортодон 
Бүткөн таштан жетөө бар 
Алмамбеттин колунда. 
Ташын санап бириндеп, 
Куптан* маал кечинде, 
26750 Аскердин жатар кезинде 
Түштө окуган Алмамбет 
Тегеренди дирилдеп, 
Адамдын баары от жагып, 
Муздап, тоңуп зирилдеп, 
Чырмалып Алмаң ушунда 
Чыбыктын чыгып учуна, 
Жөө чымчык деген таранчы, 
Таранчынын ордуна 
Алмамбет конду карачы, 
26760 Чыбыктын башы ийилбей, 
Күчү менен дубанын 
Не болгону билинбей, 
Алмамбет антип турганы 
Не болгону билинбей, 
Тегирмендин барадай 
Тегеренип тушунда, 
Би^ен кешмир дуба окуп, 
Алмамбет азыр туруптур 
Бир чыбыктын учунда. 
26770 Жааганча жамгыр куюлуп, 
Бөксөгө мөндүр урунуп, 
Тополоң келген шамалдан 
Тоорагы түптөн суурулуп, 
Учуруп өлтүрөбү - деп, 
Ушунча кол көпчүлүк 
Заманасы куурулуп. 
Аккан суулар жыгындап, 
Адырда аңдар тыгындап, 
Асмандан алты сай мөндүр шыбыргак, 
26780 Борошолоп бургулап, 
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* МАНАС . * 
Кар аралаш муз учуп, 
Каршы-терши ургулап. 
Колдун баарын көрсөңүз 
Коёнотко атын чалдырып, 
Кошко кайтып жеткенче 
Кол-аягын алдырып, 
Супа-саадак чалганы, 
Таң атарда Алмамбет 
Чыбыктан түшүп алганы, 
26790 Жети жай таш колдогу 
Ташка салып молтону,* 
Жети күнгө болжоду, 
Жан казанга суу куюп, 
Жети ташын салганы, 
Ал таштагы от деми 

1 
Суу буркурап кайнады. 
Суук күчүнө алганы, 
Кылым кыргыз баарысы 
26800 Кыяматтай суукка 
Эми кирип калганы. 
Ич кийими тыш болду, 
Кырк күн сырттын суугундай, 
Кыяматтай кыш болду. 
Кыш кийгени ич болуп, 
Көргөндөрдүн баарына 
Көңүлдөн кеткис иш болуп, 
Ишемби* күндү жайлаган, 
Бир жумадан бир жума* 
26810 Ачылбастан жупжуда, 
Күн бүркөлгөн тутушуп, 
Аскердин жаны кысылып, 
Ысытып тамак жутушуп, 
Жана келди жумасы, 
Аскер колдун баарысы 
Өлө жазды жудасы, 
Өткүр Алмаң баатырдын 
Ушул экен мудаасы. 
Суудан алды жай ташын, 

26820 Журтка кылды байдасын. 
Чыбыкты жерден сууруптур, 
Көк тезекке дем салып, 
Отту көздөй уруптур. 
Тезеги отко түтөгөн, 
Тегеректин баарысын 
Кумсарган туман бүтөгөн. 
Түтүн көккө жетиптир, 
Түтүн чыккан шол замат 
Басып турган булуттун 
26830 Баары тарап кетиптир. 
Туман көккө тараптыр, 
Турган аскер баарысы 
Туш-тушуна караптыр. 
Чымын учуп чырылдап, 
Чымчык учуп чурулдап, 
Жерден булоо бурулдап, 
Күн ачылып алыптыр, 
Курчап тоонун башына 
Куу туман туруп калыптыр. 
26840 Сайлар ылдый заркырап 
Сары жел жүрүп алыптыр, 
Бир куурайга билектей 
Муз токтолуп калыптыр, 
Камыштын башы казандай, 
Жапырылып алыптыр, 
«Жалпың атка мингин!» - деп, 
Алмамбет айгай салыптыр. 
Абыр-шабыр ат токуп, 
Ат токуса бат токуп, 
26850 Этекке топо салыңар 
Кары-жашың баарыңар, 
Топону жолго төгүңөр, 
Жараткан жалгыз Алданын 
Кудурет күчүн көрүңөр, 
Аягың сууга малынбай 
Азыр өт - деп,— көбүңөр 
Алмамбет буйруп ийгени, 
Бет-бетинен көп аскер 

1 Бир сап ырдын ордуна көп чекит коюлуп, бош калтырылган. Балким, катчы жазбай кеткен 
сөздөр болушу мүмкүн (кол жазманын 177-бети). 
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* МАНАС . * 
Топурагын этектеп, 
26860 Музга төгүп өтмөккө, 
Минген атын жетектеп, 
Үч жарым таш жер экен, 
Үлгүлүү сөз мурунтан 
Үлкөн дайра дээр экен. 
Үстү менен кол өтүп, 
Ар жагына барышып, 
Аман чыгып алышып, 
Ат откоруп багышып, 
Ашыкпаган эрди көр, 
26870 Алиги дайра музунун 
Калыңдыгы канча - деп, 
Кайта келип чагышып, 
Жети сөөм экен - деп, 
Калыңына музунун 
Калайык айран калышып, 
Андан өтүп аскериң 
Алмалуу Жая жери бар, 
Күн жүрүшү жагында 
Башында маңгул эли бар. 
26880 Кучунаш деген суусу бар, 
Кум биябан ушу бар. 
Жүлөө*, жото*, жемиштүү, 
Көрбөгөн бир көк жемиш 
Жүргөн элге жегизди. 
Неңиз, Азар жери бар, 
Байкалга жакын келдик - деп, 
Баатырлар айткан кеби бар. 
Жаныпта Дуң-Дуң тоосу бар, 
Тар капчыгай коосу бар, 
26890 Көз учкан бийик зоосу бар, 
Тар капчыгай, туура суу, 
Адам кечкис суусу бар, 
Күн жүрүшү жагында 
Дуңша кытай журту бар, 
Чатыраш аттуу бир жерге 
Жатыңар - деп, жар салды 
Эр Алмамбет көп элге. 
Жануп жагы бийик тоо, 
Жайыл кытай бизге жоо, 

26900 Орустун журтун ойго алдык, 
Оор жарак бойго алдык. 
Күн жагынан* өткөндө 
Күрмөлөбүз жолуна, 
Түн жагынан* жол жүрсөк 
Издегениң табылар. 
Башынан өтөт Байкалдын, 
Убийдин улуу суусу бар, 
Айланып жүрсөк тескейде, 
Ат жаратып жол жүрсөк 
26910 Айчылык жол ушу бар, 
Байкалдын башы Күнчыгыш, 
Анда куштун сонуну — 
Алачык үйдөй куусу бар. 
Байкалга өсүп көлбөгөн, 
Балдарын багып төлдөгөн, 
Барбаган бенде көрбөгөн 
Куу сонуну ушунда, 
Жер өлчөөсүн карасаң 
Кумулдун туура тушунда, 
26920 Түгөнүп калган түрк уулу 
Түк билбестен ысламды 
Түмөндөп жатыр ушунда. 
Жетиген жагы* - шымалы, 
Дагы ойлонуп Алмамбет, 
Кетип турат амалы, 
Лина дайра суусу бар, 
Ашкере мээнет ушу бар, 
Ардалы деген тоосу бар, 
Арасында туура суу, 
26930 Самбилскей коосу бар, 
Базана деген чөбү бар, 
Мына ушу жердин өзүндө 
Балакеттин көбү бар. 
Алма, жийде аралаш, 
Бири үйдөй ар агач, 
Суңал деген аюу бар, 
Сур аюунун баары бар. 
Алмалуу жерде аюу бар, 
Эгер турсаң токтолуп 
26940 Аңгеменин баары бар. 
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Ошондон жүрсөң он беш күн 
Убу дайра жетерсиң, 
Он беш күнү жол бассаң 
Уюп жаткан орустун 
Элине кирип кетерсиң, 
Мээнет кылсак аз күнү 
Лина суудан кечерсиң. 

Лина деген дария, 
26950 Башы Байкал көлүндө, 
Аягы барып кошулган 
Кийнак жердин өзүнө. 
Кийнак деген жеридир, 
Муз деңиздин жээгидир. 
Оруска кийнак улуу сөз, 
Чоң деген кийнак сөздөрү, 
Улугун айтат киназ* - деп, 
Урматтап айткан өздөрү. 
Муз Мухиттин көлү бар, 
26960 Мунун да шымал жагында 
Түгөнгөн түрктүн эли бар, 
Атагын айткан чокчу - деп, 
Анда дагы түрүк бар, 
Ак динине ынабас 
Айбанга чалыш бүрүк бар. 
Бер жагында орус бар, 
Бекемдеп алган конуш бар, 
Уругун уксаң Жапостан, 
Айта берсе чоң дастан. 
26970 Ыраңы сары, көзү көк, 
Балдырашып сүйлөшсө, 
Баш кошкон жерде сөзү көп. 
Жарупанын аягы, 
Чокчу болор ар жагы, 

Кытайга жакын жери бар, 
Кырында кыр ур эли бар, 
Күн чыгышы жапандыр2, 
Кара моор жакалап 
Калың орус жаткандыр. 
26980 Ак урук - деп, аталган, 
Түбүнөн бери жоолашып, 
Түн жагына жамалган, 
Түрктөн коркуп камалган. 
Киши жүрбөс жайы бар, 
Түлөнү3 бар суусунда, 
Тула бойдо майы бар, 
Ыспурут4 деген жандар бар, 
Аягы сегиз, башы чоң, 
Адамды көрсө жутуучу, 
26990 Чырмап кетер заңгар бар, 
Адамга душман дайрада 
Албан түрлүү жандар бар. 
Суу айгыры тилек5 бар, 
Бир түрлүү жандар кирек бар, 
Сак болуңар дайрадан, 
Сууну көрсө түшмөккө 
Куштар болот баары адам. 
Сууда түрлүү калык бар, 
Суушу6 куш деген балык бар, 
27000 Качырып тиет адамга, 
Кастыгы бар көп жанга. 
Канаты чапкан кылычтай, 
Эки бөлөк болосуң 
Кадам басып жылышпай. 
Дариядан сак бол - деп, 
Эр Алмаң айтты элге кеп. 
Линанын дайрадан, 
Издеп барып канча жан, 

1 Бир сап ырдын ордуна кеп чекит коюлуп, бош калтырылган, балким, жазылбай калган 
сөздөр болушу мүмкүн. 

2 япандр. 
3 тулыны. 
4 ысыйрут. Башка жерлерде «ыспырут» (к. 27140-сап ырды). 
5 тлек. 
6 суушы. 
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Ат жакшысын салышып, 
27010 Сууда жүрүп ойношуп, 
Ойноп жүргөн алышып, 
Алмамбеттен угушуп, 
Ашыгып качып чыгышып, 
Аскер антип конгону, 
Алиги күнү Алакең 
Күн жайламак болгону. 
Жай таш сууга байлады, 
Алты күнгө өлчөйм - деп, 
Алмамбет күндү жайлады. 
27020 Дем салганы түз болуп, 
Линанын дайрага 
Аскер калган туш болуп, 
Алты күндө ал дайра 
Алты карыш муз болуп, 
Баштап аскер өтүптүр, 
Кийнакка аскер чыгыптыр. 
Медүрүш Күшкө деген кан, 
Кол келди жерге сыйбаган, 
Билбейт кайдан келген жан. 
27030 Кабарын калкы угуптур, 
Кандай жүргөн кол дешип, 
Көргөндөрү көп айтат 
Аскер кумдан мол дешип. 
Айтору арзан эл эмес, 
Оңойлук менен адамга 
Оодарылар неме эмес. 
Бир нече күнү суук болду, 
Кыш чилдеге* жуук болду. 
Лина көлүн муздатып, 
27040 Издеп чыккан эл окшойт, 
Ким да болсо түрк ко, 
Каны ташкан эр окшойт. 
«Жакуттагы Айла мор, 
Айтып кабар салыңар, 
Ыскөл менен Кештибан 
Аярдан экөөң барыңар, 
Аралап колун кириңер, 

1 фырпурга. 

Алда кандай эли бар, 
Кай түрлүү баатыр эри бар, 
27050 Түрктүн түмөн эли бар, 
Байкап көрүп алыңар, 
Арзан келсе колуңдан 
Баашасын бантка* салыңар, 
Байлап келип калыңар, 
Колдон келбес жоо болсо, 
Калкка кабар салыңар, 
Тундурага, Бырпурга1 

Качып үрккүн баарыңар, 
Калсын каран шаарыңар. 
27060 Кабылан Манас барында 
Кара кыргыз журтунун 
Капырга катуу каары бар, 
Как ошонун нуркунан 
Карап турсуң баарыңар». 
Медүрүш Күшкө муну айтып, 
Бекзаадасын муңайтып, 
Жаян-Жаңса, Метүрүк, 
Баатырларга кат жазды 
Бат келсин! - деп, өтүнүп. 
27070 Метүрүшкө Савилий, 
Тимапий аттуу баатырын 
Аярлыгы ашкере, 
Тапсын - деп, журттун акылын, 
Жалпы орусун чакырды 
Көңүлдөгү баатырын, 
Көөдөнүнө токтотпой 
Жеткен жерин акылын. 
Найза, кылыч жарагын 
Азырлады карагын. 
27080 Үркөр аттуу замбирек 
Атмак үчүн белендеп, 
Алты батман дарысын, 
Ага салып баарысын, 
Кыйын экен бактасы, 
Кысылып жанга күч келсе 
Бактаны барбы таппасы, 
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Аяк-башын орустун 
Айтып кабар салыптыр. 
Элүү батман* кебезди 
27090 Элинен жыйып алыптыр. 
Кадактап* кебез ийир - деп, 
Калкындагы катындын 
Баарына кабар салыптыр. 
Элүү батман кебезди, 
Немесин койбой баарысын 
Милте кылып бербеспи, 
Күчтүү дары алдырып, 
Кебезден кылган милтенин 
Дарыга баарын малдырып, 
27100 Канды кудай кыйнады, 
Он жети болуп аягы, 
Отуз жети жашынан 
Ылдый карай жыйнады. 
Кырк жашты бөлүп алыптыр, 
Элүү жаштан төмөнкү 
Отузу кем кырк миңге 
Карысы толуп калыптыр. 
Отуз жети, он жети, 
Орто жерин алыптыр. 
27110 Жүз миң жана он беш миң 
Аскер болуп калыптыр. 
Сары орус - деп, салты бар, 
Кармашууга түрүк - деп, 
Камдана турсун каркыбар. 
Илиямортс1 баатыры 
Урунарга тоо таппай, 
Урушарга жоо таппай, 
Муз деңиздин көлүнөн 
Көлбөктөп жаян көрүнгөн, 
27120 Катылмакка ЖВЯНГЕ» 

Катусту деген аты бар, 
Бийиктиги сексен кез, 

Айбандан башка заты бар, 
Кармап минип атыны, 
Көлдө жүргөн жаянга 
Көрө салып ат коюп, 
Илиямор баатыры 
Жаянга каршы барыптыр, 
Жарыла түшүп көл жагы, 
27130 Жаян тартып алганы. 
Илияморду соргондо 
Аяк-башы ат чабым 
Көл оозуна барганы, 
Тайыз болуп дайрасы 
Жаянга кирип кетиптир, 
Жутулуучу жерине 
Илиямор жакын жетиптир. 
Кырк кез экен кылычы, 
Кандай дейсиң калайык, 
27140 Илиямордун кылышы. 
Башка кылыч салыптыр, 
Башы бөлөк жаяндын 
Дарыяда калыптыр. 
Танап таштап Илиямор, 
Жаянды сүйрөп алыптыр, 
Жаян жуткан көлү бар, 
Сууга кошо жутулган 
Суу жандардын көбү бар. 
Ыспурут2 менен думанич, 
27150 Түлөн деген жандыктын, 
Балык куштан канчасы 
Кардынан чыкты балыктын. 
Канча бир жандар көбү бар, 
Жансаралда жакуттук 
Тамашасын көрүп ал: 
- Кайратым каркап толду - деп, 
Кайда душман бар болсо, 
Кармашар кезим болду - деп, 

1 лийомортс. Бул адам атын катчы «Илиямор», «Илиямортс» түрлөрүндө жаза берет. Кыясы, 
Илья Муромец деген ысымды манасчынын айтуусу, андан укканын катчы ез билгениндей жазуусу 
ушул түрдө өңдөнөт. 

2 ыспырут. Мурда сөз «ысыйрут» (26987-сап) түрүндө жазылган эле. Жандыктын жалпы ка-
был алынган аталышына ушул жердеги чийилиши жакыныраак. 
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Эки ай калган кышына, 
27160 Таң болосуң ал элдин 
Тамашалуу ишине, 
Кылыч тийген балыктын 
Башын сүйрөп чыгарып, 
Бөлүп берди элине — 
Мияса* алчу кишиге, 
Эмки калган чалабек* 
Эки ай тамам чыда - деп, 
Чыгарган менен балыкты 
Чымын чычып сасыса 
27170 Карап* кылар калыкты, 
Эки айга тамам коюңар, 
Эт сасыбас кезинде 
Тышка сүйрөп союңар, 
Жети ай жаткан кышында 
Балыктан болсун тоюңар. 
Ал сөздү айтып салыптыр, 
Кесилген башын талашып, 
Орустар кетип калыптыр. 
Ошоңгуча болбоду, 
27180 Күн чыгышы тарабы, 
Убий жакы калкынан 
Кабар айтып баатырга 
Азыр бири барыптыр. 
Тумгак деген ак аюу 
Жутуп койду далайды. 
Мардубанын нуркунан 
Элүү бирин өлтүрдү 
Пориянын журтунан, 
Кайдан чыккан билбейбиз, 
27190 Залал көрдүк ушундан. 
Кылычтай бар тырмагы, 
Музга басса тайгылбайт, 
Ташты жердей тырмады. 
Ташты тилет туягы, 
Жаман капыр сыягы. 

Беш кулач бар узуну, 
Бенде жеңбес ушуну, 
Үч кулач бар бийиги, 
Айбатынан ашышып, 
27200 Байкалды көздөй качышып 
Кийнактин бүткөн кийиги. 
Аткан мылтык өтпөйт - деп, 
Аткан киши кутулуп, 
Аман андан кетпейт - деп, 
Ал ак аюу тумгакка 
Адам кайдан беттейт - деп. 
Бу сөздү угуп алыптыр, 
Даңгараны токунуп, 

27210 Сүрөтүнө чокунуп, 
Кандай болсо жутайын, 
Ажалы жеткен тумгак ко, 
Азыр барып тутайын. 
Илиямор2 муну ойлонуп, 
Чокчудан алган чоң бараң, 
Асынып алып мойнуна, 
Аңдап көргүн ага-ини 
Илиямордун ойнуна, 
Көрктөн алган көк саадак, 
27220 Жоондугу бир кучак, 
Жонуна коюп ошол чак. 
Эки кулач төш жары 
Ата турган огу бар, 
Коломсогун колго алып, 
Таамай бир миң ок салып, 
Миң бут чоюн күрсү алып, 
Жоо көргөндөй түр салып, 
Улуу сууга бет алып, 
Аз гана эмес мол жүрүп, 
27230 Алты күндүк аралык 
Бир күн жарым жол жүрүп, 
Күн батышы тарабы 

1 Бир сап ырдын ордуна кеп чекит коюлуп, бош калтырылган. Балким, жазылбай калган 
сөздөр болушу мүмкүн. 

2 илиямор. Адам атын катчы туруктуу түрде ушундай жаза баштады. Демек, такталган үлгү 
катары ушул чийилүүнү эсептесе болор. 
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Байкал дайра-көл экен, 
Жануп жагын караса 
Аңгиренин бели экен, 
Анын түштүк жагында 
Зуң кытай маңгул эл экен, 
Ар жагынан имерген 
Муз Мухиттин көлү экен, 
27240 Күн чыгышы Тундура, 
Күн жүрүшү жеринде, 
Байкалдын баш жак жээгинде 
Түрктөн калган эл экен, 
Саамайит Нурку дээр экен, 
Чана салган бугуга, 
Тамаша кеп угууга, 
Баары келет уу кылып 
Байкал көлдүн аралга. 
Уй ордуна жүк артат 
27250 Бугу менен маралга, 
Издеп барып Илиямор, 
Саамайит элден кеп сурайт: 
«Адам көрсө койбогон 
Тумгак деген ак аюу, 
Бүлүндүрүп кетиптир 
Биздин элден далайды, 
Билдиңерби?» - деп, сурайт. 
Чымчак деген бир адам 
Жаңы келип туруптур 
27260 Убу деген дайрадан, 
«Ушу жакка кетти - деп, 
Уккан эле кулагым, 
Азыр мында келбептир, 
Айран болуп турамын, 
Ит баккан эл эскимос, 
Ошо жактан сурагын». 
Илиямордой баатырды 
Аны айтып Чынчагы, 
Жолго салды акыры, 
27270 Жолукса койбос элем - деп, 
Илиямордун акылы, 
Убуга ж&кын барыптыр, 
Балгам деген камыштан, 

Эскимостун элинен, 
Дайрага жакын жеринен, 
Акырганы арстандай, 
Айбаты аалам баскандай, 
Азуусу жерге караган, 
Арыстайын жараган, 
27280 Астыңкы азуу аркайып, 
Асман жакка караган. 
Үстүңкү азуу тийип жүр, 
Жердин бетин чийип жүр. 
Оозун ачпай кысып жүр, 
Үстүнөн чыккан азуусу 
Жердин жүзүн сызып жүр, 
Таманы тийген жерлерин — 
Музду, ташты бузуп жүр. 
Тумгак аюу акырып, 
27290 Илиямор баатырды 
Тура сала качырып, 
Баш салууга жеткени, 
Миң бут күрсү чоюнун 
Башка салып кеткени. 
Күрсүнү күчтүү салыптыр, 
Эсинен тумгак таныптыр, 
Күрсү тийип, күч алып, 
Дагы тура калыптыр. 
Ажалы анын кан экен, 
27300 Кан чыкпай, канча урса да, 
Өлбөй турган жан экен. 
Даңгара менен Илиямор 
Качып берсе куткарбас, 
Качырып берсе жеткирбес, 
Каары катуу жан экен. 
Илиямор эми алсырап, 
Ак аюуга күч жетпей, 
Акылы кетип тантырап, 
Карап тура калганы. 
27310 Кайтып аюу акырып, 
Колун аюу салганы. 
Кол саларда Илиямор 
Коюп кылыч калганы. 
Кылыч барып чабылып 
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Үстүңкү азуу тишине, 
Таң каласың тумгактын 
Ар бир кылган ишине. 
Кырк кез кылыч чабылды, 
Кесилип түшүп муруну, 
27320 Каны жерге жабылды. 
Тумшугун кесип, кан чыкты, 
Күр-шар этип жыгылып, 
Ак аюудан жан чыкты. 
Азыр муну соёюн, 
Асыл экен териси, 
Апарып үйгө коёюн, 
Илиямор муну ойлоп, 
Атын байлап жыгачка, 
Алардын иши бир башка, 
27330 Аюуну союп алууга 
Аракет кылып калыптыр, 
Ал ошенткен кезекте 
Эскимостук дүңгөктөн 
Элүү-кыркы барыптыр. 
Туңгак аюу - ак аюу 
Бүлүндүрүп жогортон 
Далай-далай жандарды, 
Бал-Камышка барыптыр, 
Барганын көрүп алыптыр. 
27340 Батына албай башкасы, 
Баашасын айткан Чоюн - деп, 
Алачык үйдөй моюн - деп, 
Айтып барган көргөнүн, 
Дариянын жээгинен 
Кийик издеп келгенин. 
Катыла албай тумгакка, 
Барып кабар бергени, 
Баштап алып Чоюнду, 
Ак аюуга келгени. 
27350 Элүү киши жолдошу, 
Башчы Чоюн жолборсу, 
Баарысынын мингени 
Баштары бар казандай, 
Семиздиктен баса албай, 
Аркыраган үнү бар, 

Аркы-терки жүнү бар, 
Аз болгондо узуну 
Алты бершөк* түгү бар, 
Аюу десе, ит өңдүү, 
27360 Ал - кубаты бүт өңдүү, 
Чамга даңгыт ити экен, 
А бакканда Илиямор 
Айбан жылкы - ат минген 
Бизге окшошкон киши экен. 
Ал аюунун өтү бар, 
Жети кабат кетменден 
Өтө турган жаман заар. 
Өтүн алып Илиямор 
Илди жыгач башына, 
27370 Элүү балбан жолдошу, 
Келди Чоюн кашына. 
Илияморго кеп айтып, 
Жериме келген аюуну 
Сен не кылып өлтүрдүң 
Уруксатсыз - деп, айтып, 
Ачууланып күүлөнүп, 
Айгай салып сүйлөнүп: 
«Өлтүрөйүн сени - деп, 
Өзүмдүкү тери» - деп, 
27380 Талашты келип терисин, 
Балакет кылмак болушту 
Бал-Муздуктун керисин. 
Күрсүсүн күүлөп турганы, 
Жоопту баймат сөккөн! - деп, 
Илиямор күрсү урганы. 
Аты Чоюн баатырга 
Күрсүнү катуу салыптыр, 
Башына тийген күрсүсү, 
Кан боюна жабылды, 
27390 Чоюнга урган күрсүсү 
Илиямордун өзүнө 
Кайра келип чабылды. 
Күмүштөн кылган күрсүсүн. 
Күүлөп Чоюн алганы, 
Күч менен келип бу дагы 
Илияморго салганы, 
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Аман калып күрсүдөн, 
Кылычты сууруп алганы. 
Алиги элүү балбаны 
27400 Туш-тушунан жаа тартып, 
Илияморго жабылды, 
Илиямордун кылычы 
Эскимостукка чабылды, 
Даңкара башын имерип, 
Баатырлык кылып Илиямор 
Кырк бирин кырып жиберип, 
Кырк бирин кыргын салыптыр, 
Кызталактын аттары — 
Ат кылып минген иттери 
27410 Ээлери өлүп кетпеди, 
Илиямор баатырга 
Аркырашып беттеди, 
Ортосуна алышып, 
Тегеректеп кеткени. 
Чокчудан алган чоң мылтык 
Оттукка* колун салыптыр, 
Бул эмине кылат - деп, 
Дүктөр айран калыптыр. 
Балык кулак таш кармап, 
27420 Баркыратма куу* кармап, 
Чок милтеге байланды, 
Истирилайт* кылууга 
Илиямор баатыры 
Ок атууга шайланды. 
Күркүрөп турган Чоюнду, 
Өлчөгөн экен моюнду, 
Чоң мылтыгы тарс этти, 
Чамгуу даңгыт* үстүнөн 
Чоюн кулап жалп этти. 
27430 Албан түрлүү жан жасап 
Актын көргүн буйругун, 
Ат болгон иттин баарысы 
Кыпчып алып куйругун 
Качты үнүнөн мылтыктын, 
Союп салды Илиямор 
Чоңсунуп келген мыктысын. 
Ала албады атынан — 

Ат кылып минген итинен, 
Анча-мынча олжо алып 
27440 Өлүп жаткан кишиден, 
Ак аюунун терисин 
Артынып алып атына, 
Айран азыр таң болуп 
Чоюндун кылган дартына, 
Алып өтүн аюунун, 
Аракетин кылыптыр 
Калаасына баруунун, 
Эки конуп арага, 
Ак аюу издейм - деп, барып, 
27450 Кез болуп кыйла балаага 
Келе жатыр Моруңуз, 
Аны ошо жерге коюңуз. 
Арстан Манас, Алмамбет 
Алда эмине сөзү бар, 
Кабарынан болуңуз. 
Аскерге башчы Алмамбет, 
Агала сакал Көкөтөй, 
Үч жүз миң аскер черүүсү, 
Үч ай жарым жол жүрүп, 
27460 Байкалдын шымал жагына 
Азыр келген жери ушул. 
Кинанинин тоосуна, 
Эми жакын келдик - деп, 
Орустун орчун жоосуна 
Аттын баарын бапташып, 
Найзанын баарын сапташып, 
Кылычтын баарын кайрашып, 
Андис* баатыр баарысы 
Найзага Ж 6 Л 6 К байлашып, 
27470 Мылтыктын баарын октошуп, 
Милтенин баарын чоктошуп, 
Калаага чабуул койсок - деп, 
Ат өргүтүп токтошуп, 
Кыргыздар токтоп калыптыр, 
Токтоп турган чагында 
Ыскөл менен Кештибан 
Аңдымакка жакындап, 
Ал экөө азыр барыптыр. 
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Кошунга жакын жүргөнү, 
27480 Бир маалда адамдар 
Арбып-дарбып дүрбөдү, 
Дүрбөгөнү не? - дешип, 
Карап турду кеңешип, 
Кыбылага карашып, 
Кырка турду жанашып, 
Окуган экен бешимди, 
Келген экен капырлар 
Бешим маал кезинде, 
Адамдын үнүн угушту, 
27490 Алда кандай бул журт? - деп, 
Айран болуп турушту. 
Кабарын кантип аларын, 
Акылын таппай алдырап 
Кай иле менен барарын, 
Кеңеш кыла калганы. 
Кештибан туруп кеп айтат: 
«Кеп уккун Ыскөл - деп, айтат! 
Күн батыштын тарабы, 
Күлдү журту бар деген 
27500 Сам уругу арабы. 
Байгамбар чыккан эл деген, 
Башынан адам жеңбеген, 
Күн чыгыштан нени издеп, 
Не үчүн мында келди экен?» 
Кештибаны кеп айтат: 
«Кептен бирди укпапсың, 
Сонундар бар - деп, айтат. 
Алтайда бар желең суу, 
Туулган жери мына бу, 
27510 Түрк уулунун балдары, 
Кара кыргыз зардалы, 
Уругун уксаң түрүк - дейт, 
Ар тарапка бет алса, 
Ашкере түшкөн түлүк - дейт. 
Уругу кара кыргыз - деп, 
Айбат менен сүрүнө 
Адам бенде тургус - деп, 
Кытайга кыргын салды - деп, 
Орто Азия, Түркстан 

27520 Ойрон кылып алды - деп, 
Уламыштан уккамын, 
Ойлонуп эсим чыккамын, 
Арбын деген аяры, 
Кыйын деген кыяры, 
Башкача деген баатыры, 
Басташкандын башына 
Салган заман акырды. 
Артык деген балбаны, 
Ойротко маалим угулган 
27530 Орто Азия журтуну 
Ойрон кылып алганы, 
Араптын динин куш көрүп, 
Элин жолго салганы. 
Басташып бенде болбогон, 
Бет алышкан бенденин 
Башын жутпай койбогон, 
Издегени өлүм - дейт, 
Ичип канга тойбогон, 
Аты Манас эр деген, 
27540 Атышып адам жеңбеген, 
Болду, акыр болбоду, 
Болжолун көрүп коёлу, 
Аярлары туюнуп, 
Аңдып тутуп албасын, 
Азапка бизди салбасын. 
Колуна кокус биз тийсек, 
Белгилүү го Ыскөл 
Бир башыңда миң жаның 
Бири да аман калбасын. 
27550 Катылып буга нетели, 
Медүрүш Күшкө каныңа 
Качып алып жетели. 
Этегин жыйып элиңдин 
Чарылбас ишин кылалык, 
Чачкынын койбой жыялык. 
Түрккө дүмүр каздырбай, 
Сарамжалын кылалык. 
Кештибан аны айтыптыр, 
Батына албай аскерге 
27560 Баякы экөө кайтыптыр. 
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Апсун окуп салышып, 
Качыр боло калышып, 
Кайтып жолго салышып, 
Барып калды аярлар 
Медүрүш шаа канына, 
Канга ЖЭ.КЫН барганда 
Апсун окуп, дем салып, 
Адам болуп кызматкер 
Баашанын барды жанына. 
27570 Медүрүш Күшкө кеп сурап: 
«Кайдан келген калк экен, 
Билдиңерби?» - деп сурап. 
Кештибан менен Ыскөлдөн 
Кебин сурап турушту, 
Аярлары сүйлөдү 
Көзү көргөн жумушту. 
«Аскерине көз жетпейт 
Аяк менен башына, 
Байкап көрүп алыстан, 
27580 Бара албадык кашына. 
Эртиш менен Лина 
Экөөнөн кантип өткөнүн, 
Не иле менен бу жерге 
Биле албадык жеткенин. 
Азели ашар белибиз 
Тундурага кетпесек, 
Жок эле качар жерибиз. 
Мухит дайра - муздак көл, 
Күн чыгышы жагынан 
27590 Качсак качып кетебиз, 
Жалаң муздун үстүндө 
Үч-төрт ай жүрсөк нетебиз? 
Он беш күндүк, он күндүк 
Азыкты камдап жетербиз, 
Он-он беш күн болгон соң 
Айбандан тамам айрылып, 
Ачкадан өлөр бекенбиз. 
Сибиния*, лошат* 
Сыйдам* болуп айрылып, 

1 эселщдин. 

27600 Кайтып жерге жеталбай, 
Кемпир, чалдын баарысы 
Муздан буту тайгылып, 
Чаты кетип айрылып, 
Бербулут* бизде деги жок, 
Карап турсак ушундан 
Качыштын да эби жок. 
Көрөба* деген малың бар, 
Бел байласаң беш күндүк 
Музга жүрөр алың бар, 
27610 Беш күндөн кийин нетербиз, 
Бекеринен кырылып, 
Арманда өлүп кетербиз ». 
Ал сөздү аяр айтканы, 
Медүрүшкө канынын 
Аярлардын сөзүнө 
Мойнуна миңди шайтаны. 
«Яптыбошамат* аярсың, 
Чалабектин баарысын 
Акыл-үшүн аласың, 
27620 Караанын көрүп душмандын, 
Аныктап сурап биле албай, 
Алдырап келип каласың. 
Музга бүтпөйт чөп дейсиң, 
Мусулмандын аскерин 
Кумдан арбын көп дейсиң. 
Урушам - деп, камдансам, 
Үшүмдү минтип аласың, 
Качайын - деп, камдансам, 
Муз жаман - деп, саласың, 
27630 Кара жердин тешигин 
Кайдан издеп табасың. 
Эки жакта чачкын эл, 
Эселүктүн1 калаасын 
Эки-үч күндөн бери жакка 
Үркүн басып айланды, 
Келгин десем, кабар жок, 
Илиямор баатырдын 
Мындан жолу байланды. 
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Келбей жатып кесилди, 
27640 Илиямор бадирек 
Кылмак болду кесирди. 
Кейигенден байда жок, 
Амал-иле айла жок, 
Дүнүйөнүн жүзүндө 
Чабылбаган кайда жок, 
Качып муздан өлгөнчө 
Кайраттан бөлөк калган жок. 
Отуздагы катыны, 
Жарак алып колуна 
27650 Он миңи чыкты акыры. 
Алтымыш жаштан ылдыйкы, 
Он сегиз жаштан жогору 
Жүз кырк беш миңге толгону. 
Кара-Моор талаасы, 
Кеселүктүн калаасы 
Аскер басып болгону. 
Каар угуп канынан, 
Аярлар чочуп жанынан, 
Калкты аралап калганы. 
27660 Он эки тайпа орусту 
Оодара карап алганы. 
Батырот деген бар экен, 
Илиямордун элинен 
Жаңы келген жан экен, 
Аралашып маңгулга, 
Аярлыгы бар экен. 
Жолдош кылып алганы, 
Апсун окуп салганы, 
Алты күндүк жолуна 
27670 Аш кайнамда барганы. 
Жерде жаткан жыгачын 
Терип-тепчип алышып, 
Байкалдын шымал тоосуна 
Мудебилский коосуна 
Чоң-кичилүү жыгачты, 
Жыйып алып жыласты, 
Аяк-башын төрт күндүк 
Чубата таштап өтүштү, 
Апсун окуп ар жерге 
3-1198 

27680 Дуба салып кетишти. 
Кыйылып жаткан жыгачтар, 
Кызык иши мунун бар, 
Өлүгү болду адамдын, 
Өнөрү ашты алардын, 
Денеси бар, башы жок, 
Башы калган, дене жок, 
Куурай менен чөбүнөн, 
Адам ашып өткүсүз 
Өлүгүнүн көбүнөн. 
27690 Кырылып жаткан жан болду, 
Аркырап аккан кан болду. 
Кырылып калган жоо болду, 
Өлүгү бүтүн тоо болду, 
Ар тарапка шаркырап 
Аккан каны суу болду, 
Аяктуу турган жыгачтар 
Ураалаган чуу болду, 
Түрктүн барар жолуна 
Чоң балакет бу болду. 
27700 Шымалды көздөй агуучу, 
Муз деңизге баруучу 
Исеми деген суусу бар, 
Иштеткени аярлык 
Азыр келген ушулар. 
Аккан сууга дем салды, 
Аккан бу суу аркырап, 
Аккан суудан от күйүп, 
Асманга чыкты жаркырап. 
Бийиги тоодой көрүнүп, 
27710 Жаркыраган жалыны 
Суудан кетпей бөлүнүп, 
Аярдын иши бир башка, 
Кештибан барып дем салган 
Жаткан койдой бир ташка, 
Аккан суусу жогортон, 
Жогору жагы капчыгай, 
Ат жүрөр жерин жоготкон. 
Агып ташка жетиптир, 
Ташка тийген суулары 
27720 Отко тийген дарыдай 
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Жалындап күйүп кетиптир. 
Адам кылып жыгачты, 
Өлгөн өлүк тоо болуп, 
Кыргын болгон жоо болуп, 
Арасы бар алты таш, 
Аккан суусу от болуп, 
Ар кандай аскер болсо да, 
Өтө албастан калар - деп, 
Жанынан чочуп токтолуп, 
27730 Кештибан менен Ыскабөл 
Өнөр кылып өздөрү, 
Өтүрүк-чынын ким билет, 
Мурунку элдин сөздөрү, 
Барайын - деп, калкына, 
Батырот элин көздөдү. 
Медүрүш Күшкө барайын, 
Келгис кылып салдык - деп, 
Канга кабар салайын, 
Беш күндүк жерде калаа бар, 
27740 Кандай болсо түрк уулу 
Кароолчу болгон сиздерден 
Кабарды кантип алайын. 
Батырот муну сөздөдү, 
Айтканын угуп Ыскабөл, 
Макул - деп, жерге көздөдү. 
Отуз мыскал* топурак 
Жерден уучтап алыптыр, 
Топуракка дем салып, 
Батыроттун колуна 
27750 Көбүрөөгүн салыптыр. 
Алган бойдон ушуну, 
Билер-билбес учуруп, 
Бир айлык жерге жетсең да, 
Бир ай түгүл бир жылдык 
Узак жолго кетсең да, 
Уучтап ушу топону, 
Кулагың ага саласың, 
Ар кандай сөз болсо да 
Топодон угуп аласың. 
27760 Бу сөздү айтып салганы, 
Апсун окуп, дем салып, 

Алиги турган Батырот 
Ала канат куш болуп, 
Учуп кетип калганы. 
Батыротту жиберип, 
Кештибан, Ыскөл калганы. 
Аларды таштап салыңар, 
Арстан Манас баатырдын 
Алда кандай сөзү бар, 
27770 Кабарын угуп алыңар. 
«Кан көтөргөн Көкөтөй, 
Кара кыргыз Чагатай, 
Карыядан кыйласы 
Как ушу жерде калыңар, 
Кайтып биздин келишти 
Күтүп жаткын баарыңар, 
Орчун жылкы мында жок, 
Олжо алсак, бөлүп алыңар, 
Алалбай калсак орусту, 
27780 Аман сиздер калыңар, 
Ат-көлүгүң тынчытып, 
Аман жаткын баарыңар. 
Качып келсек орустан 
Кайгырбай бизди багыңар. 
Алда билет аларды, 
Алда билет алдырып, 
Кайгырып качып каларды. 
Качып келсек капырдан 
Билиңер бизди багарды. 
27790 Жүз миң аскер калыңар, 
Суугу кыйын эң жаман, 
Жүдөсөңөр баарыңар 
Кеселик деген шаары бар, 
Кең талаанын баары бар, 
Сумбула* айда суугу күч, 
Кудаанын чачкан каары бар, 
Журт болгон соң ысыкта, 
Мындан ары карата 
Сууктун кыйын заары бар, 
27800 Калыңдап кийим кийинип, 
Камдуу болуп барыңар». 
Ал сөздү айтып Алмамбет, 
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Аскерге кабар салганы. 
Барбастары бөлүнүп, 
Баруучунун баарысы 
Атка минип көрүнүп, 
Алмамбет кебин 'тыңдашып, 
Азат боюн чыңдашып, 
Найзанын учу чабышып, 
27810 Адамдын башы кагышып, 
Эки жүз миң отуз миң 
Эрендерден бөлүнүп, 
Жетимиш миң аскери 
Калды мында көрүнүп, 
Калк жөнөдү сөгүлүп, 
Мылтыгын асып жонуна, 
Найзасын алып колуна, 
Арстандайын ар бирөө, 
Денеси сыйбай тонуна, 
27820 Мылтыкка кошо жаа алып, 
Мыктынын баары шайланып, 
Коломсоктун баарысын 
Кол канжыга байланып, 
Колдой көргүн кудай! - деп, 
Жаратканга жалбарып. 
Киседе огу-дарысы, 
Кездешкен жоодон кайтпаган 
Өңкөй баатыр баарысы, 
Белге чалып кылычты, 
27830 Оюн ордуна ойлошуп 
Ол кезде кыргыз урушту, 
Алда кандай болом - деп, 
Амыр санаа болбостон, 
Арзан ойлоп бул ишти. 
Айбалта байлап жанына, 
Айбаты толуп каарына. 
Азыркы жүргөн арбын кол 
Орустун орчун канына, 
Бара жатыр көй баатыр, 
27840 Аз гана эмес, мол жүрүп, 
Арасында тынбастан, 
Он сегиз күн жол жүрүп, 
Ат өргүтүп конуптур, 
3* 

Алты күндүк, беш күндүк 
Арасы жакын калды - деп, 
Чалгын чалып Алмамбет 
Дагалактын Бегүшүн 
Жолдош алып кашына, 
Өзү бармак болуптур. 
27850 Көкөтөйдүн тобунан 
Көңүлгө толук аярын, 
Көрбөгөн жолго барарын, 
Эбей менен Матуштук 
Эки аярын алыптыр. 
Аярдын алып жолдошун, 
Алмамбет баатыр жолборсуң, 
Баштап алып үчөөнү, 
Алмамбет жолго салганы, 
Жүрүштөрү күчөдү. 
27860 Томуктай болгон тоо көрбөй, 
Жолугуп жолдон жоо көрбөй, 
Жалкыны бийик жар көрбөй, 
Жайылып жаткан мал көрбөй, 
Мелтиреп аккан булагы, 
Белден чыккан тулаңы, 
Оруну калган, өзү жок, 
Орусту көргөн көзү жок. 
Журту калган, өзү жок, 
Журааты орус болгондун 
27870 Токтой турган кези жок. 
Качкан экен камалып 
Кеселиктин калаага, 
Журтунун баары тыгылып 
Суук-Көлдүн талаага. 
Дүнүйө бизге тар болду, 
Кабар кайдан угулган 
Түрк уулу деген балаага. 
Түбүбүз бирге Жапастан, 
Түгөнгөн түрктүн баласы 
27880 Кайдан бизге катышкан, 
Бу дүйнөгө түк калбайт 
Уругу орус уулунан 
Муз үстүнө качыштан. 
Жапас түпкү бабабыз, 
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Мындан ары чылгый муз, 
Качкан менен карайлап, 
Жакшылык кайдан табабыз. 
Урааны кыргыз түрккө, 
Бел байлап жонду тосолу 
27890 Башка түшкөн түлүккө. 
Кайратка каркап тололу, 
Кылчайбай качып өлгөнчө 
Кырылып кыргын бололу. 
Бу сөзүн айтып салышып, 
Урук-урук болушуп, 
Баатырын башына алышып, 
Бөдүрөшкө, Метирей 
Элинде эки баатыры, * 
Кайрат кылып акыры, 
27900 Качпай өлүп бергин - деп, 
Элине айткан акылы. 
Уруш жагын кеп кылып, 
Калкын коюп ортого, 
Камыш жыйып чеп кылып, 
Туюктап алып жолуну, 
Азырлап алып колуну, 
Камданып орус алыптыр, 
Кандай заман болот - деп, 
Кары-жашы баарысы 
27910 Кайгыланып калыптыр. 
Тышы менен айланса, 
Жыйырма төрт күндүк жол болду, 
Ичи менен айланса, 
Он сегиз күндүк ол болду, 
Айбаны менен адамы 
Ортосуна карк толду. 
Камыштан байлап үй кылып, 
Кармашмакка бел байлап, 
Калкынын баары дуу кылып, 
27920 Жаага жыгач ок кылып, 
Жамбурдан жагып чок кылып, 
Жаңылдап бирөө унчукса, 
Жандан чочуп турганда 

Жаман ыроолойсуң - деп, 
Жаман көрүп, сот кылып, 
Жата турсун орусуң 
Муз көлдүн жээгин чеп кылып 
Бу күндөгү олутун. 
Аны таштап салыңар, 
27930 Алмамбет барган төрт киши, 
Алда эмине сөзү бар, 
Кабарын угуп алыңар. 
Бегүш аяр, Матуштук, 
Эбей аяр, эр Алмаң 
Эки күн жолго салыптыр, 
Үчүнчү күндө астынан 
Үлкөн тоо чыгып калыптыр. 
Тоо - деп, келип караса, 

• Тоо болгон адам өлүгү, 
27940 Аралаш жатыр көлүгү, 
Атайы кыйын көрүндү. 
Азыркысын көрүүгө 
Адамдын сөөгү тоо болуп, 
Аккан каны суу болуп, 
Аңгемеси бу болуп, 
Токойдон чыгып дабышы 
Ураалаган чуу болуп. 
Денеси жаткан, башы жок, 
Башы жаткан, дене жок, 
27950 Башы кара, буту айры 
Баарын кырып адамдын, 
Дүнүйөдөгү адамдын 
Түгүн койбой кырса да, 
Кырып баарын жыйса да, 
Азыркы анын тоосуна 
Теңей турган неме жок. 
Аккан каны суу болгон, 
Акыйбаты1 бу болгон, 
Үйүлгөн өлүк тоо болгон. 
27960 Аны көрүп Алмамбет, 
Жолдошуна кеп айтат, 
«Не дейсиң, балдар? - деп айтат. 

1 акыйбаты. Абалы, турушу, көрүнүшү, болгону маанисинде. Сөздүн туура үлгүсү - акыбалы. 
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Илекердин иши - деп, 
Орустан мынча кырылбайт 
Азыркы жүргөн киши - деп. 
Аярдын кылган иши - деп, 
Азыр мындай кырылбайт 
Ашепке өлүп киши» - деп, 
Алмамбет айтып мындай кеп, 
27970 Аярдын кылган иштигин 
Азыр эле билем - деп, 
Ашмакка тоого кирем - деп, 
Астындагы Сарала ат 
Санына камчы салганы, 
Апсун окуп алганы, 
Алты кадам баспастан, 
Асмандаган тоосунан 
Ар жакка түшүп калганы. 
«Билдиңерби сырын?» - деп, 
27980 Билими артык Алмамбет 
Мажусуну көп окуп 
Илими артык Алмамбет 
Минтип жолго салганы, 
Бир күн тамам жол басып, 
Отко келип калганы. 
Жалындаган жанган от, 
Жакын келип кеп айтып, 
«Жар-жоролор - деп, айтып, 
Аярдын кылган оту - деп, 
27990 От башынан кетпестен, 
Жаткандыр окуп ушу - деп, 
Отунан өтүп кетели, 
Ушундан коркуп нетели». 
От өчүргөн дуба бар, 
Ою терең Алмаңда 
Апжип* илим жуда бар, 
Апсун окуп, дем салып, 
Алмамбет отко кириптир, 
Учкан куюн баштанып 
28000 От Алмаңа тийиптир. 
Атка камчы салганы, 
Оттон өтүп, жер менен, 
Өңкөй аяр эр менен, 

Алмамбет жөнөп калыптыр, 
Жануп жагы бир дөбө 
Алмамбет арстан барыптыр, 
Көзгө дүрбү салыптыр. 
Дүрбү салып караса, 
Исеми суунун башында, 
28010 Чок камыштын кашында 
Алиги жаткан эки аяр, 
Жаткан экен дапдаяр, 
Каман болгон бирөөсү, 
Бирөөнө бирөө сүйөөсү, 
Кештибан деген жолдошу, 
Кашында жатыр жолборсу, 
Бири жолборс болуптур, 
Кашындагы Ыскабөл 
Каман болуп алыптыр, 
28020 Карап жатып зеригип, 
Капилет уктап калыптыр. 
Аярлар мында жатыр - деп, 
От күйгүзгөн капыр - деп, 
Каман, жолборс болгону, 
Канынын ташып толгону, 
Атайын - деп, Алмамбет, 
Мылтыгын ала койгону. 
Бөгүш аяр кеп айтып, 
Бекер окту коротуп, 
28030 Не кыласыз - деп, айтып, 
Апсун окуй калганы, 
Боюна бир дем салганы, 
Кара чаар кабылан 
Өзү боло калганы. 
Кашындагы Эбейи, 
Сырты кара, бою көк 
Тайбас боло калганы. 
Уктап жаткан жеринен 
Жолборсту басты кабылан, 
28040 Чукулдан ажал табылган. 
Каманды алды тайбасы, 
Ал экөөнөн белгилүү 
Аман жаны калбасы. 
Ошондо да Кештибан 
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* МАНАС . * 
Аярлары тутту - деп, 
Анык бизди жутту - деп, 
Алаканда топосу, 
Ага бир дем салганда 
Батыроттун1 кулакка 
28050 Барып тийди обосу. 
Кармалдык, тирүү болбодук, 
Капилет уктап оңбодук, 
Ыйбогу,* ырас өлдүк - деп, 
Алмамбетти көрдүк - деп, 
Аярлардан өлдүк - деп, 
Андан артык сүйлөтпөй 
Матуштук тилин байлады, 
Кештибан менен Ыскабөл 
Аярдын көзү жайнады, 
28060 Азыр колго түшкөн соң 
Экөөнүн шору кайнады. 
Кайнабаса неткени, 
Өзүнүн арып отуна 
Өздөрүн жага кеткени. 
Өз отуна өзүн салыптыр, 
Майга салган жыгачтай 
Шаркырап күйүп калыптыр. 
Көңүл менен жандырып, 
Көп кыйналып Кештибан, 
28070 Көзүнүн жашы тамыптыр. 
Койдой ташка тамганы, 
Апсун окуп, дем салып 
Койгон ташка тамганы. 
Жер дүңгүрөп кыйкырып, 
Дүнүйө жүзү көчкөнү, 
Аяк-башы айчылык 
Жалындап күйгөн тоодой от 
Неме калбай өчкөнү. 
Оболку эрлер тушунда, 
28080 Ойлоп көргүн ушунда, 
Ошондой заман өткөнү, 
Алты күндүк Батырот 
Аралаш турган немедей 

1 батыроттын. 

Сөз кулакка жеткени. 
Кештибан менен Ыскабөл 
Колго түшүп, кор болуп 
Ал экөө калды торголуп, 
Ар бир түрлүү кыйнады, 
Айгайы жерге сыйбады. 
28090 Ал экөөн азыр байлады, 
Аскерин көздөй бет алып, 
Өлүк тоого барганы. 
Жаалданып кеп айтып, 
Дагалактын Бегүшү: 
«Жандыр муну! - деп, айтып, 
Кылалык улук өзүңдү, 
Аяймын - деп, өлбөгүн 
Анча-мынча сөзүңдү, 

• Эгер муну жандырсаң, 
28100 Өлтүрбөйлүк өзүңдү». 
Ал сөздү айтып салганы, 
Алмамбет, Бөгүш баатырлар 
Жандыр - деп, сүйлөп калганы. 
«Мен кылбадым бул ишти, 
Башыма кыйын иш түштү, 
Батырот деген бирөө бар 
Апсун дуба эң күчтүү. 
Айтып турган сөзүмдүн 
Маанисине жет - деди, 
28110 Кошумча менин кылганым 
Денедеги эт - деди, 
Сөөгү менен канынан 
Биз эчтеме билбейбиз, 
Батырот кылган кеп» - деди. 
Ал сөздү айтып Кештибан, 
Апсун окуп салыптыр, 
Эттин баары жок болуп, 
Кырк жылдагы сөөктөй, 
Кырданып сөөк токтолуп, 
28120 Каны агып шалдырап, 
Сөөгү калды калдырап. 
Жоготууга Кештибан 
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Аракет кылып салыптыр, 
Ар канча апсун окуса 
Аккан каны басылбай, 
Агып туруп алыптыр. 
Алган бойдон аярын, 
Алмамбет колго барыптыр. 
Түштүк жерге кол келип, 
28130 Алмамбет келер бекен - деп, 
Күлдү журту мусулман 
Күйүп жатып калыптыр. 
Эртеси жок кечинде, 
Күн батар жакын кезинде 
Алып келди аярды. 
Абыр-шабыр ат токуп, 
Ат токуса бат токуп, 
Атка баары минишип, 
Шам* окуп, жолго киришип, 
28140 Азыркысын Манасты 
Адам жеңбес иришип. 
Көкөтөйдүн кызыл туу 
Көтөрүлтүп аштатып, 
Көңкү колдун баарысын 
Муз көлдү көздөй баштатып 
Баатырлар жолго салыптыр, 
Барганча күүгүм кеч болуп, 
Эл жатар маал кез болуп, 
Өлүк тоонун үстүнө 
28150 Өткүр Алмаң барыптыр. 
Өзгөсү муну көргөн жок, 
Калдыраган таштуу тоо, 
Таш түбүндө кылдырап, 
Агып жатыр кызыл кан 
Ар тарапка шылдырап. 
Жан адамга сыр айтпай, 
Эр Алмамбет элге баш, 
Ак мөңгүлүү тоо - деди, 
Ашар жериң шо - деди, 
28160 Ар жагы орус жоо - деди. 
Калдыраган таш басып, 
Таш басса да бат басып, 
Адам баспай, ат басып, 

Ар жеринде Алмамбет 
Апсун окуп салыптыр, 
Аш бышымда аскери 
Ашып өтүп алыптыр, 
Эртеси жок кечинде, 
Күн батар жакын кезинде 
28170 Аярды туткан жерине 
Алып кирип барыптыр. 
Эрте көчүп таң менен, 
Көпчүлүктүн тозоңу 
Көз айныган чаң менен 
Эр Алмаң баштап кол жүрүп, 
Эки күн тамам жол жүрүп, 
Бейик деген бир жерге, 
Кайнап чыккан кара суу, 
Калың аскер, түрк уулу, 
28180 Кара кыргыз тукуму 
Жаткан жери так ушу. 
Оруска барып урушуп, 
Кол салар жери как ушу. 
Көзгө аткан мерген маштары, 
Көп жалтанбас баштары, 
Көңүлгө тунук акылы, 
Көзгө саяр баатыры, 
Билеги жоон балбаны, 
Билими артык зардалы, 
28190 Миңди бири алганы 
Үч жүз баатыр бөлүнүп, 
Эми жөнөп калганы. 
Кашында Бакай кары бар, 
Кыраан Кыргыл дагы бар, 
Кырк чоронун баары бар. 
Алмамбет менен Манасы, 
Аярдан бар Матуштук, 
Атыланын баласы, 
Эбей менен Сүлөтү, 
28200 Эр Ардалык дагы бар, 
Бөгүш, Көйүш аярлар 
Кошо жүргөн чагы бар. 
Алмамбет менен Бозуул, 
Аярлары дагы бар. 
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Үч жүз баатыр, балбаны, 
Отуз аяр кошулуп, 
Оруска жөнөп калганы. 
Жарым күнү жол жүрүп, 
Жан адам кармап албады, 
28210 Кеселиктин калаага 
Келип жакын калганы, 
Адам өтөр жери жок 
Туюк кылып салганы. 
Камыштан кылган тоосу бар, 
Как жарып аккан калаасын 
Караныс деген суусу бар. 
Аңдап турса ушулар, 
Камыштан сепил кылбаган ' 
Ачык жери ушу бар. 
28220 Сууга салган көпүрө, 
Көрүнүп турат ачыгы 
Султандардын көзүнө, 
Көпүрөнүн үстүнө 
Кадам койсо нетүүчү, 
Балалуу чычкан жүгүрсө, 
Бил баскандай дүңгүрөп, 
Бир күндүк жолго кетүүчү. 
Карагай жапкан жолу бар 
Кадам басса бир адам 
28230 Калдырап добуш салгандай, 
Балалуу мышык жүгүрсө, 
Ботолуу төө баскандай. 
Түндө-күндө дүбүртү 
Түштүк жерге баргандай, 
Аярында иле бар 
Айчылыктын кабарын 
Аш бышымда алгандай. 
Ал ишин көрүп алыптыр, 
Айланасын камыштан 
28240 Коргон кылып салыптыр, 
Кандай кылып кирерин 
Калайык билбей калыптыр. 
Кула чолок ат минип, 
Куйруктуу койдун терисин 
Куураган куур тон кийип, 

Бою бийик, бото баш, 
Көзү чекир, өңү саз, 
Ээрди желки, башы таз, 
Добуске деген аяры 
28250 Аскерине акырып, 
Айгай салып бакырып: 
«Кара кыргыз түрк уулу, 
Катаа дебе эл муну, 
Алмамбет, Манас чалабек 
Азыр келди мында - деп, 
Ыскабөл менен Кештибан, 
Ал экөөндөй бейкабар 
Нааданчылык кылба - деп, 
Азат боюң чыңда - деп, 
28260 Аргасын таппайт кирүүгө, 

! Айтканымды тыңда» - деп, 
Жар чакырып элине, 
Жарылдап жүрөт кыйкырып. 
Жайын угуп алыптыр, 
Жасоосун жыйып капырлар, 
Камданган болуп калыптыр. 
Ал ишин көрүп эр Манас, 
Кырк баатырга кеп айтат: 
«Кыжылдаган кызыталак, 
28270 Кылганын кара - деп, айтат. 
Бекинсе бекер койбосмун, 
Бекерге кетсем оңбосмун, 
Жасанса жанын койбосмун, 
Чаң салбай кетсем оңбосмун. 
Тийип алар жылкы жок, 
Тили башка бадирек, 
Тикийген экен уйку жок. 
Бекинсе белин бүктөйүн, 
Мен да муну тиктейин. 
28280 Эки жүз миң отуз миң, 
Аскерге кабар салыңар, 
Алып келип калыңар. 
Атыла уулу Матуштук 
Аткан октон тез жүргөн 
Аярлыгы дагы бар, 
Жетимиш миң кол менен, 
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Көкөтөй келген чагы бар. 
Жетимиш киши калсын - деп, 
Кош кайтарып, ат багып, 
28290 Ал жерге жатып алсын - деп. 
Аскери менен Көкөтөй 
Эртелеп жолго салсын - деп, 
Оңдонуп орус алыптыр, 
Оңбогондой иш кылып, 
Даярланып калыптыр. 
Арбын экен аяры, 
Кыйын экен кыяры, 
Беттешпей кетсек бу сапар, 
Белгилүү бирди кылары. 
28300 Ылдам жөнөп, бат бар - деп, 
Эки жүз миң аскерди 
Эртелеп бери аткар» - деп, 
Эр Манас буйруп ийиптир. 
Апсун окуп, дем салып, 
Баягы турган Матуштук 
Ат сүрөткө кириптир. 
Кулжадай саны түрүлүп, 
Куландай бели бүгүлүп, 
Шашкелик жерде аскерге 
28310 Алам-салам жүгүрүп, 
Азыр жетип келгени: 
«Аттангыла ылдам!» - деп, 
Айтып кабар бергени. 
Өтүп андан алыптыр, 
Эртесинде шашкеде 
Көкөтөйгө барыптыр. 
Он сегиз күндүк жолуна 
Күнү-түндө жеткени, 
Аярлыгы эмей неткени, 
28320 Жетимиш миң кол менен 
Көкөтөй жөнөп кеткени. 
Кош кайтарып, ат багып, 
Жетимиш киши калганы. 
Тамактанып кошунан, 
Эки күнү, бир түнү 
Уктап алып упгундан, 
Матуштук жөнөп кеткени. 

Аяк-башы беш күндө 
Арстан эрге жеткени. 
28330 Матуштугун жөнөтүп 
Манас туруп калыптыр, 
Жыбырап жылдыз толгондо, 
Түн ортосу болгондо 
Эки жүз миң отуз миң 
Аскер жетип барганы. 
«Түн боюнча барыңар, 
Күн-түнү жүрүп калыңар. 
Камыштан экен коргону, 
Калдайып жатыр тоо болуп, 
28340 Караган менен көз жетпейт 
Канчалык жерге койгону, 
Эртеңки күнү бешимде, 
Дигерге жакын кезинде 
Жеткен жерге туруңар, 
Жердин жүзүн танаган 
Жезит* экен мунуңар. 
Камышка дары төгүңөр, 
Алыстан туруп от берип, 
Аңгемесин көрүңөр. 
28350 Жүз-жүздөн болуп туруңар, 
Туш-туштан өрттөп кирбесең, 
Түгөнгүр окшойт мунуңар. 
Күнү кыска, түнү узун, 
Ойлонгула мунусун. 
Алмамбет дуба байласын, 
Бороон үчүн жайласын, 
Арылдаган жел кылсын, 
Жалынды шамал айдасын, 
Кетирсин минтип айласын, 
28360 Кенебей жаткан капырды 
Өз кылган чеби жайласын». 
Бу сөздү айтып салыптыр, 
Аскердин баары күңгүрлөп, 
Ат койгон бойдон дүңгүрлөп, 
Кайратка каркап толушуп, 
Калабалуу орустан 
Каршы чыккан жан болсо, 
Кайра тартпас болушуп, 
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Түмөн аскер түрк уулу 
28370 Дүңгүрөп жолго салышып, 
Түн боюнча барышып, 
Эртеңки дигер болгончо 
Эч токтолбой жарышып, 
Күн чыгыш жак шашкелик, 
Асты ошого жетиптир, 
Аскер ага барганда 
Аркыраган сары жел 
Шамал боло кетиптир. 
Камышка дары төгүшүп, 
28380 Кайраттуусун бөлүшүп, 
Калмак үчүн капырга 
Карсылдашып өлүшүп, „ 
Эрендер оолак кетишип, 
Дарыга от беришип, 
Өрттөнүп кетти камышы, 
Өнөр кылып салышы. 
Ар жагында беш катар 
Койгон экен музуну, 
Туш-тушунан мусулман, 
28390 Токтолбоду музунан, 
Бузуп кирди ушуну. 
Баатыр Бакай жыгыптыр 
Күшкө кандын туусуну, 
Адам уулу көрбөсүн 
Кеселиктин чуусуну. 
Орустун баары ойбойлоп, 
Ураалап уруш салышып, 
Узун найза алышып, 
Төшкө шилтеп калышып, 
28400 Айбалта менен кылычты, 
Аңдап көрсөң бул ишти 
Маңдай-тескей турушуп, 
Майдан тартып урушуп, 
Кыйкырып кылыч чабышып, 
Кыжы-кыйма салышып, 
Өлгөндүн баары солоюп, 
Кылыч тийип кулагы, 
Башы калып молоюп, 
Найза тийип кай бирөө 

28410 Көзү чыгып олоюп, 
Колу сынып кай бирөө 
Шалактаган дагы бар, 
Буту сынып кай бирөө 
Салактаган дагы бар. 
Күрсү тийип ууртуна 
Чулчуйганы дагы бар. 
Айбалта тийип мурдуна 
Былчыйганы дагы бар, 
Жануп жагы кармашып 
28420 Уруш кылган чагы бар, 
Күн батышы жагында 
Кырк баатыр менен кыраан эр 
Манас баатыр дагы бар. 
Камышын өрттөп ийишип, 

' Музун бузуп киришип, 
Булдурлатып кыйласын 
Кыргын кылып ийишип. 
Жетиген жакка ык салып, 
Үркүп орус калыптыр, 
28430 Күн чыгышта Илиямор 
Эми жетип барыптыр. 
Сакалы чырмоок токойдой, 
Астыңкы эрди албайып, 
Аштыкчынын чокойдой. 
Даңкара деген аты бар, 
Азыркысын Илиямор 
Дажаалдайын заты бар. 
Кулакка жеткен чачы бар, 
Алтымыш төрт жашы бар. 
28440 Артында аскер канчасы, 
Тамеки салган бир батман 
Колундагы канжасы, 
Өрттөнгөн чөптөй буркурап, 
Көзүнөн жалын шыркырап, 
Алеңгир жаасын асынып, 
Астындагы Даңкара ат 
Атырылта бастырып. 
Чоң мылтыгын асынып, 
Коросонго* кол салып, 
28450 Кой боорундай кууну алып, 
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Милтени чокко бир малып, 
Сакалы калың бакжайып, 
Даңкара минип бакчайып, 
Туздай болгон эки көз 
Чекесинде чакчайып, 
«Күн батыштан бу жерге 
Не үчүн келген жүрүп - деп, 
Ат-жөнүмдү укпайбы 
Ажалы жеткен түрүк - деп, 
28460 Аман калбай бири да 
Азыр кетсин бүлүп!» - деп. 
Илиямор күркүрөп, 
Көргөндүн бою дүркүрөп, 
Түштүктөн кирген аскерге 
Түгөнгүр кирип калыптыр, 
Он бир киши өлтүрүп, 
Найзага илип алыптыр. 
Аны көрүп акырып, 
Арстан Сыргак бакырып, 
28470 Сол жактан найза салыптыр. 
Ээрден көтү кылтайып, 
Мени сайган бу ким? - деп, 
Карап алды кылчайып. 
Эрдигине кара - деп, 
Эркин келип кол салып, 
Турушун кара мага - деп, 
Эвенамат* не үчүн ' 
Кол коротом сага - деп, 
Каарданып бакырып, 
28480 «Эрбеңдеп келип турушун, 
Коркпой келип кол салып, 
Мага найза урушун!» 
Какырып катуу түкүрүп, 
Бүтөйүн - деп, жумушун, 
Оңолуп атка олтуруп, 
Оозу менен толтуруп, 
«Эвенамат сөккөн» - деп, 
Эр Сыргакка түкүрдү. 
Какырык каршы жетиптир, 
28490 Кан Сыргак баатыр нетиптир. 
Калканды тозо бергенде, 

Калканга тийди чалп этип, 
Калканы башка чабылып, 
Сыргактын мойну шалк этип. 
Ат жалын кармап токтолду, 
Арстан Сыргак найза алып, 
Саймак үчүн октолду. 
Оңдоп найзаны алыптыр, 
Оң тараптан Алмамбет 
28500 Келип найза салыптыр. 
Катуу тийип найзасы, 
Капырдын кетип айласы, 
Ат капталга жетиптир, 
Эшик эндүү айбалта, 
Качырып келип кан Сыргак, 
Оройго тартып кетиптир. 
Илиямор балбаны 
Туулганын чыгып далдалы, 
Даңкара атка оңолуп, 
28510 Дагы минип алганы, 
Алмамбетке бет алып, 
Качырып жүрүп калганы. 
Кууп бара жатканда, 
Артынан келип эр Сыргак, 
Куйруктан найза салганы, 
Эки карыш, төрт эли 
Этине кирип калганы. 
«Эвенамат, сени!» - деп, 
Эр Сыргактын артынан 
285Й0 Дагы кууп калганы. 
Беттегенде Сыргакты 
Бер жактан Алмаң жеткени. 
Алтын кемер чети - деп, 
Ай далынын бети - деп, 
Алмамбет найза салыптыр, 
Алмамбеттин артынан 
Медүрүшкө балбаны 
Акырып жетип калганы. 
Акбалтанын Чубагы 
28530 Майдан жерге бакырып, 
Жаңы кирген бу дагы, 
Медүрүшкө жеткени, 
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Алмаңа найза салдырбай 
Капталдан чыгып кан Чубак 
Ыргыта коюп кеткени. 
Өрттөтүп өтүп чебини, 
Өзгөнү коюп угуңар 
Эр Манастын кебини. 
Ар жактан келип жол басып, 
28540 Алты түнү түн катып, 
Уктабаган бир жатып. 
Түрк уругу Угуз - деп, 
Кара кыргыз баласын 
Түк Ж 6 Ң 6 албас уруш - деп, 
Тамактанып барам - деп, 
Талкалап, кырып салам - деп, 
Астырып казан салыптыр, 
Эригип кетип эр Манас 
Чыканактай калыптыр, 
28550 Чырым этип турам - деп, 
Чындап уктап калыптыр. 
Илиямордун караанын, 
Алмамбет менен Сыргакты 
Шаштырып келип калганын, 
Он эки желдет жан багар, 
Ичинде Бозуул дагы бар, 
«Кокуй Манас, тургун!» - деп, 
Айгай салган чагы бар, 
Коңуругу баш жарып, 
28560 Козголбос уйку дагы бар. 
Сырын билген сырттандар 
Кулагына акырып, 
«Курутту, Манас тургун!» - деп, 
Кужурланып чакырып, 
Айгайды алар салыптыр, 
Алтындаган добулун 
Кулагына кагыптыр. 
Баш көтөрөр Манас жок, 
Ачуусу келди Бозуул, 
28570 Аяр чалыш өткүр кул. 
Андан бетер керилип, 
Уктап Манас калыптыр. 
Анжыяндан алдырган, 

Алтын толто салдырган 
Бычагын Бозуул сууруптур, 
Төрт элиге куп ченеп, 
Кара санга уруптур. 
Төрт эли кирди санына, 
Санына бычак сайылып 
28580 Ачуулук түштү жанына. 
Көтөрүп башын алыптыр, 
Күн чыгыш жагы тунарык, 
Кан булоосу мунарык. 
Найзанын баары короктоп, 
Адамдын башы сороктоп, 
Мылтыктын үнү тарсылдап, 
Добулдун үнү барсылдап, 
Кылычтар колдо жаркылдап, 
Баатыр үнү баркылдап, 
28590 Урушуп жүргөн эки журт, 
Алмамбет, Сыргак, эр Чубак 
Илиямор менен турушуп, 
Ортого алып урушуп, 
Манаска жакын калыптыр. 
Тайыз сууда жаяндай, 
Жандан коркуп аянбай, 
Келе жаткан келбетин 
Көрдү көк жал баатырың. 
Көзүн сыйпап ордунан, 
28600 Көк жалың туруп акырып, 
Нардай болгон чоң Кула ат, 
Оңдоп атын токунуп, 
Олуттап ээр салдырып, 
Он эки жарак шайманын 
Баарысын коштон алдырып, 
Бар жарагын байланып, 
Жоо жарагын шайланып, 
Кайра жаачу булуттай 
Каары жүзүнө айланып, 
28610 Кадыр Алда колдо! - деп, 
Жаратканга жалбарып, 
Тоодой болгон чоң Кула ат 
Токтолуп баатыр миниптир, 
Токтолбостон майданга 
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Чоң Кула ат менен кириптир. 
Илиямор баатыры 
Манасты көрүп акыры, 
Оңдурбас неме ушу - деп, 
Эртеден жүргөн теңсинбей, 
28620 Ордуна келип акылы, 
Даңкара атка камчы уруш, 
Илиямордо не туруш, 
Манасты көздөй бет алып, 
Ураалады бакырып, 
Орус бабам колдо! - деп, 
Өз арбагын чакырып. 
Астындагы чоң Кула 
Манас камчы салыптыр, 
Угуз бабам колдо! - деп, 
28630 Ураанын айтып калыптыр. 
Мелтиретип найзаны, 
Бет алышып жеткени. 
Орус ээр кашы - деп, 
Как жүрөктүн башы - деп, 
Манас найза салганы. 
Алтын ээр кашы - деп, 
Как жүрөктүн башы - деп, 
Илиямор найза салганы. 
Найза төшкө такалды, 
28640 Айтса сөзү макалы, 
Ат үстүндө турушуп, 
Найзаларын сунушуп, 
Тегеренип кетишти, 
Кайра тартып бул экөө, 
Теминишип жетишти, 
Кылычты кындан алышты, 
Кыйкырышып барышты. 
Үзөңгүнүн тээгине 
Найзанын түбүн илишип, 
28650 Боосун байлап белине, 
Кылыч менен киришип, 
Кыйкырып кылыч салышты, 
Орустан чыккан көй баатыр, 
Алар да келип калышты. 
Мансук, Күшкө, Метирей 

Алмамбет, Чубак, Сыргакка 
Алар да уруш салыптыр, 
Арстан Манас Илиямор 
Кылычташып калыптыр. 
28660 Илиямор каршы туруптур, 
Көтөргөнчө оң колун 
Эр Манас кылыч уруптур, 
Илиямор эми куруптур. 
Курубаса неткени, 
Оң далыга жеткени, 
Кабат кесип калканын, 
Колтукка жакын кеткени. 
Оң колунан айрылып, 
Оңбодум - деп, кайгырып, 
28670 Сол колу менен Даңкара ат, 
Атын санга салганы. 
Туш-тарабы дария, 
Барган менен өтө албайт, 
Шымал жагы Муз көлгө 
Качып адам кете албайт, 
Күн чыгышы жагында 
Тундуранын эли бар, 
Чоюн канын өлтүрүп, 
Жамандык кылган жери бар, 
28680 Санаасына бу келет -
Самайиттин эли бар. 
Самаган менен Самайит, 
Байкалдын улуу көлү бар, 
Көл тарабын кармаган 
Кыргыздын кылым эли бар. 
Кош жылдыз батар тарабын, 
Акырын аңдап карагын, 
Немистин элин эске алып, 
Кош жылдызды бет алып, 
28690 Астындагы Даңкара ат 
Аябай камчы салганы, 
Аркырап алып союлгур, 
Анда-мында бир тийип, 
Илиямор качып калганы. 
Куткарамбы кулду - деп, 
Кудай муну урду - деп, 
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Аккула камчы салыптыр, 
Арам өлгөн Даңкара 
Арышын керип алыптыр, 
28700 Бир таш жерге бир тийип, 
Арыштап чуркап калыптыр. 
Үч чакырым* бир таш жер, 
Астындагы Даңкара 
Аягы сынып кетпесе 
Аман кеттим эми дээр, 
Артынан кууп эр Манас 
Айныбаган өжөр эр. 
Аккулага камчы уруш, 
Арстан эрде не туруш, 
28710 Аягы узарган көп жумуш. 
Жер түбүнө жетсең да, 
Амурия дайрага 
Азыр кирип кетсең да, 
Артыңдан жетип соём - деп, 
Аман кантип коём - деп, 
Азыркы элге айчылык, 
Андагы атка күнчүлүк, 
Арасы кыйла жер болуп, 
Астындагы Илиямор 
28720 Агып каны сел болуп, 
Кансырап өзү калыптыр, 
Карарып көзү алыптыр, 
Жери менен суусуну, 
Айра билбей ушуну, 
Акылынан таныптыр, 
Алсыраган кезинде 
Линанын дайрасы 
Муз көлгө куяр жерине 
Даңкара качып барыптыр. 
28730 Жаадай учкан Даңкара ат 
Жалын жастык кылыптыр, 
Жүнүн бакта кылыптыр, 
Жонун такта кылыптыр, 
Сууга жакын калыптыр. 
Арышын керип чоң Кула ат, 
Тар колтуктан суу чыгып, 
Таноосунан буу чыгып, 

Тери чыгып сызылып, 
Деми чыгып кысылып, 
28740 Даңкан тийген таштары 
Талкаланып бузулуп, 
Нардай болгон чоң Кула ат, 
Төрт аяктап тик түшүп, 
Туяк соккон дөбөлөр 
Туш-тушуна жик түшүп, 
Аккула чуркап жетиптир, 
Айдалынын тушу - деп, 
Арстан найза нетиптир. 
Алты таш жерге дайрадан 
28750 Арам өлгөн Даңкара 
Алыс чуркап кетиптир. 
Арткы Ж8.КЫ бакайы 
Аяктап барып түшкөндө 
Кумга кирип мылгыптыр, 
Туулга менен шапкеси* 
Башынан сууга ыргыптыр. 
Төбө чачы соксоюп, 
Даңкара менен бокчоюп, 
Даа-дага* араң тил келип, 
28760 Эңкейгенде мурдунан 
Кан аралаш зил келип, 
Илиямор эстен таныптыр, 
Кайып экен Даңкара ат, 
Немистин элин бет алып 
Даңкара ат жолго салыптыр. 
Каландия, немистин 
Барайын - деп, бирине, 
Бар болсо жаны Илиямор 
Кылар деп кыргыз зилине, 
28770 Айбан да болсо Даңкара ат, 
Аны ойлонуп бу барат. 
Илиямордун артынан 
Келген Манас кубалап. 
Линанын дайрага 
Алыстан көзүн салыптыр, 
Агар бекен сууга - деп, 
Арстан эр ойлоп алыптыр, 
Арам өлгөн Даңкара 
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Аттап кетип калыптыр. 
28780 Намыстанып Аккула, 
Даң аттын көрүп куулугун, 
Качыра тиштеп суулугун, 
Башты жерге салыптыр, 
Куткарбай турган кезине 
Кула ат да келип калыптыр, 
Аттаарын билбей эр Манас 
Алп күчүнө салыптыр, 
Күүлөнүп барган Аккула ат 
Күп - деп, барып дайранын 
28790 Четине түшүп калыптыр. 
Эки кулак эрбейип, 
Кош таноосу дердейип, 
Суу жонунан ашырып, 
Тулпар күлүк Кула аттын 
Тула боюн жашырып, 
Кылкылдатып кыраан эр 
Кайра тартып калыптыр. 
Кара кашат курбудан 
Каргытып чыгып алыптыр. 
28800 Коё бербей мени - деп, 
Абыдан келген дарманы, 
Оозумду тартып салды - деп, 
Айбан да болсо Аккула 
Ичинде калып арманы, 
Ийсеңдей басып жаныбар, 
Кайтып жолго салганы. 
Жолго түшүп онжоңдоп, 
Сууга түшпөй чоң Кула ат 
Жорголой басып конжоңдоп, 
28810 Калкын көздөй бет алып, 
Кан Манас жолго салыптыр. 
Күн-түнү кууган жолуна 
Алты күнү, жети түн 
Араң жүрүп барыптыр. 
Үч жүз миң эле мусулман, 
Үч миң алты жүз киши 
Өлгөн экен ушундан. 
Оруска ойрон салыптыр, 
Жүз элүү миң аскерден 

28820 Кырк жети миң өлүптүр, 
Олжо кылып, чек таштап, 
Миңден, жүздөн бөлүптүр, 
Медүрүш Күшкө бет алып, 
Майданга уруш салам - деп, 
Эр Бакайдан өлүптүр. 
Баш көтөрөр балбаны, 
Баатырынан калбады, 
Аярлык менен кутулуп, 
Чокчунун элин бет алып, 
28830 Батырот жолго салганы. 
Башкасын айдап көчүрүп, 
Божолдатып* орусун, 
Бөлө чаап доңузун, 
Арабасын ал кезде 
Жаңыдан чыккан өнөрү, 
Ат, өгүзгө сүйрөтүп, 
Акең кыргыз жөнөдү. 
Ак буйругу ушу - деп, 
Өлгөндөрүн көрүшүп, 
28840 Үч миң алты жүз киши, 
Арстан Манас келгенде 
Акыреттеп көмүшүп,* 
Бурак атын токушуп,* 
Жаназасын* окушуп,* 
Өлгөндөрүн көмүшүп, 
Орус журту кыргыздын 
Өкүмүнө көнүшүп, 
Көч кылып айдап алыптыр, 
Бир жарым ай жүргөндө 
28850 Линанын дайрага 
Азыр келип калыптыр. 
Ак сакал Бакай кары бар, 
Акылмандын баары бар, 
Эр Көкөтөй байы бар, 
Баймырза, Жанай баары бар, 
Ороздун уулу Чагатай 
Ойрон болгур дагы бар, 
Линага келгенде 
Суук болгон чагы бар. 
28860 Суук болуп, муз турду, 
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Муз үйөрлөп бузулду, 
Мусулмандар кутурду, 
Айдап жүргөн жаштардын 
Напсилери бузулду, 
Тасма бел келин-кыздарын 
Талаага баскан шекилдүү. 
Нике кыйбай иш кылып, 
Нукусу бизге тийгени, 
Белен болуп турсун - деп, 
28870 Өкүм кылып жаштары, 
Өрнөгүн жаман баштады, 
Он күндөн кийин корккондон 
Бутуна дамбал кийбеди. 
Лина деген дайрага 
Эр Алмаң жайга киргени. 
Эр Алмаң суук жайлады, 
Кылайып тешик калбады. 
Арбыны өтүп дайрадан, 
Азыраагы калганы, 
28880 Башынан Байкал бузулуп, 
Үч миңче үркүн орусту 
Үйөр каптап алганы. 
Бер жагында дайра бар, 
Мээнет буга далай бар. 
Кыл Эртиштин суусу бар, 
Кыйын катар ушу бар. 
Линанын өйүздө 
Он жети миң калыптыр, 
Жүз отуз миң түтүнү 
28890 Аман чыгып алыптыр. 
Кесир болот жолго - деп, 
Жаштарын жалпы токтотуп, 
Карылар тыйып салыптыр. 
Бейнике барып жигиттер, 
Ургаачы жупту болбо - деп, 
Кесир болор жолго - деп, 
Токтотуп жүргөн андан көп. 
Жашынып барып иш кылып, 
Баланча кайда кеткен? - деп, 
28900 Жоктотуп жүргөн сандан көп. 
Эрте өлгөн жанмын - деп, 
Орустарга сөктүрүп, 
Боктотуп жүргөн андан көп. 
Тилдегенин орустар 

Сөккенсан* - деп, салыптыр. 
Сөк деген сөздү орустан 
Ошондо кыргыз алыптыр. 
Ачууланып бир-бирин 
Ата-энесин тилдесе, 
28910 Сөктү мени деген сөз 
Бизге мурас калыптыр. 
Баатырлардын баары өлүп, 
Бадышасы кан өлүп, 
Балбандары дагы өлүп, 
Аяры качып жөнөлүп, 
Токсон миңдей карысы, 
Чогулуп алып баарысы, 
Башкөрүп деген баш болуп, 
Оён Манас баатырдын 
28920 Астына тартуу барышты. 
Уч жүз сулуу кыз алып, 
Орун алган жайы жок, 
Үшүп жаны кысталып, 
«Атабыз Жапас бир - деди, 
Атабыздан бери 
Аарылар болуп бөлүндүк, 
Алыбызды бил - деди. 
Атабыздан калды - деп, 
Уучтап акыр жүрүбүз 
28930 Мажусу динди дин - деди. 
Кыш келгенде бизди айдап, 
Азап менен өлтүрбөй, 
Алыбызды бил - деди. 
Уругуң туран улуу журт, 
Ажыдаар экенсиз, 
Биз бир жүргөн кара курт. 
Атабыз бир Жапастан, 
Алысташып бир-бири 
Азып кеткен канча жан. 
28940 Кырсаң мына туруппуз, 
Жапастан болгон тунукпуз, 
Абалды билген улуксуз, 
Тартуу кылдык үч жүз кыз, 
Ал аз келсе шайман жок, 
Өзүбүз да туруппуз, 
Ар кандай өкүм кылсаң да, 
Мойнубузду сунуппуз». 
Бул сөздү айтып чогулуп, 
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Эңкейишип чокунуп, 
28950 Колдорун алып тобөгө, 
Кошомат айтып төрөгө, 
Бапылдап келди чалдары, 
Ар кайсы отоо кошунда 
Түрк десе типти жан чыгып, 
Бакырып ыйлап балдары. 
Жетимиш күнкү мээнетиң, 
Жеткирип кудай кезегин, 
Жергеси түрктүн уулунан 
Жетимиш жылы алганы, 
28960 Депке* менен маржасы* 
Теги жаны калбады, 
Арстан эрге арыс кылып 
Тогуз жүз кемпир зарлады. 
Аксакалдын баарысын 
Арстан Манас чакыртып, 
Азыр жыйып алганы, 
Акылын тапкын мунун - деп, 
Көбүнө кеңеш салганы. 
Көкөтөй кары кеп айтат: 
28970 «Көрсүңөр орус - деп, айтат. 
Жапастан туулуп тарадың, 
Жайсыз жерди карадың, 
Дарыянын жээгинен, 
Жан жүрбөстөй жеринен 
Билбей орун алганың, 
Өңүң сары, көзүң ак, 
Өзгө журтту карап бак, 
Жердеген жердин сарасын, 
Ыраңы ак бар, кызыл бар, 
28980 Көрүп акыр турасың 
Көздөрүнүн карасын, 
Өзгөчө суукка койгонбу 
Өңкөй орус баласын. 
Тартууга бердиң кызыңды, 
Тартуу тартып зарлабай, 
Тарлыктан чыгар өзүңдү. 
Кээде күндү көрөсүң, 
Кээде күндү көрбөстөн 
Кейиште жүрүп өлөсүң. 
28990 Суруң кетип жүзүңдөн, 
Суукта жүрүп өлөсүң. 
Шымал жагың Муз деңиз, 
4-1198 

Муздакка көнгөн журт үчүн 
Жер кылууга куп деңиз. 
Астыңда Эртиш суусу бар, 
Андан өтүп кеткенде 
Айнам жери ушу бар, 
Күн жүрүшү Сары-Арка, 
Күн батышы Арал-Көл, 
29000 Акылың болсо аны көр. 
Шымал жагы Муздак-Көл, 
Эскимоз жердеп жүргөнчө 
Текширээк жерден өлбөйбү, 
Уругуң Жапас биздин төл. 
Каспиде Орол тоосу бар, 
Калкың муну ойлоп ал, 
Дайралуу жерден кеткенде 
Айланар болсо башыңар, 
Каспи көлүн бойлоп ал. 
29010 Мурунку өткөн бабаңар 
Дүнүйөнү көп бөлгөн, 
Көптөн келип сомосу, 
Атактуусун төрт бөлгөн. 
Биринчиси - Азия, 
Аягы Меке, Медийна, 
Башы Кытай, Кырпур бар, 
Арасында көп жандар. 
Апирийка бир бөлөк, 
Адам болсоң билип ал. 
29020 Акыл ойлоп үргүлөп. 
Жана бар Абыстыралия, 
Жакын бизге Жарупа, 
Оролдон өтсөң окустан, 
Уругуң издеп кокустан 
Жарупанын жери бар, 
Жайнаган ария эли бар, 
Жакын келсең биз 
Тыян-Шань тоо жери бар. 
Уругу Кабыл улуу журт, 
29030 Күн чыгышы жагында 
Күлдү кытай эли бар. 
Багдадга чейин байкасаң, 
Түрк уулунун кени бар. 
Баш жагыңда Тундура, 
Бар кудайым коюптур 
Чылгый музга көндүрө. 
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Бер жагында Самаит, 
Бейли бувук курган журт, 
Асили* биздин түрктүр, 
29040 Арбак атып, ант уруп, 
Эски Музда жүрүптүр. 
Эски Муз экен жериңиз, 
Күн батыштын тарабын 
Ар кандай жүрсөң жол ачык, 
Барып жердей бериңиз. 
Ашып өтсөң Оролду 
Аарылар тууган элиңиз, 
Азыр айтар убакты аз, 
Бирок биздин айтар кеп — 
29050 Ак динине келиңиз, 
Кудай жалгыз, куран чын, , 
Куп ынана бериңиз!» 
Бай Көкөтөй аксакал, 
Оруска айткан көп макал. 
Анда Манас кеп айтып: 
«Каным, айтам сиздерге, 
Караган болсо биздерге 
Ашырып Орол белини, 
Эмдиги жылы жаз келип, 
29060 Динге үндөйлүк элини, 
Жайын көрсө барышып 
Жарупанын жерине, 
Эгер булар дин билсе, 
Асылып жолго салбайбы 
Аарылардын элини». 
Аны менен эр Манас 
Ада* кылды кебини. 
Эр Алмамбет кеп айтат: 
«Тартууга келген кыздарын, 
29070 Караары бизге чын болсо, 
Таратыңар» - деп, айтат. 
Баймырза туруп кеп айтып, 
«Баатырлар тыңда - деп, айтып, 
Куру кол кантип калалык, 
Кудай берген олжодон 
Бир жүзчөсүн алалык». 
Бул сөздү айтып салганы, 
Баймырза сөзү макул - деп, 
Кыйласы чуулап калганы. 
29080 Анда Алмамбет кеп айтат: 

«Ай, калайык! - деп, айтат. — 
Орус болду тууганың, 
Ойлонуп мен да турамын. 
Мейлине кыздын салыңар, 
Каалаганың алыңар. 
Каалабастан кеткенге 
Капа болбо баарыңар». 
Алмамбет айткан өзү - деп, 
Насият айткан сөзү - деп, 
29090 Мейлине кыздын салганы, 
Он сегиз жашта кыздардан 
Түрк уулуна бармакка 
Отузу чыгып калганы, 
Ошондон бери орустар 
Үлгү кылып алганы. 
Кайтар болду кыргыздар, 
Кайтып кетти көп кыздар. 
Союшун орус камдады, 
Тобуна салык салганы. 
29100 Сивиния - доңузду 
Жаман көрөт экен - деп, 
Элүү миң өгүз камдады, 
Жүз миңче кой айдады. 
Оруска берип амандык, 
Оёндор жолго салганы. 
Кечинде союш бөлөрдө 
Орозду кандын он уулу 
Ороңдоп чыга калганы. 
Улуусу экен Чагатай, 
29110 Экинчиси Бабатай, 
Үчүнчүсү Бөбөтөй, 
Төртүнчүсү Бекебай, 
Бешинчиси Кабатай, 
Алтынчысы Сабатай, 
Жетинчиси Чигитай, 
Сегизинчи Бөкөбай, 
Тогузунчу Тоботай, 
Онунчусу Ордобай. 
Жүз миң келген коюна, 
29120 Атадан жаман туугандын 
Ар нерсе келет оюна, 
Жаман ишти көп кылат 
Чактабастан боюна, 
Салып чыккан бери 
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Түркстандын жолуна, 
Жүргөн аскер үч жүз миң, 
Жалгыз козу бербестен 
Манас күткөн колуна, 
Койдун баарын алам - деп, 
29130 Кой бер - десе Манасты 
Койбой союп салам - деп, 
Кою түгүл элүү миң 
Өгүзүн кошо алам - деп, 
Бергин деген ким болсо, 
Бет алдынан салам - деп, 
Бейли жаман бузулду, 
Бербеди - деп, тууганың 
Кол союштан кысылды. 
Суугу катуу жер экен, 
29140 Күз айлары жетиптир, 
Кыйын экен суугу, 
Кышка айланып кетиптир, 
Кылдырап аккан суу калбай, 
Суусу муздап кетиптир. 
Элүү миң өгүз, жүз миң кой 
Айдатып алып элине, 
Ороздунун он уулу 
Олжо бербей кетиптир, 
Айтсак өтпөй датыбыз 
29150 Оруста жылкы деги жок, 
Баш коюп карап берген соң 
Батырыштын эби жок. 
Минген аттан соёбуз, 
Кош башына бир киши 
Жөө канетип коёбуз. 
Учкаштырып алабыз, 
Кокустан чыкса бир коога 
Урушту кантип салабыз, 
Учкашып жүрүп урушуп, 
29160 Кимди жеңип алабыз?! 
Бул сөздү айтып буркурап, 
Улуу-кичүү, кары-жаш 
Эр Манастын үстүнө, 
Эли келди чуркурап. 
Айтканын угуп эр Манас: 
«Ажыбай, Сыргак бар - деди, 
Айтып кабар бер - деди. 
Айдап өгүз, коюну, 

Аскерге алып бер» - деди. 
29170 Сыргак жакын тууганы, 
Ороздунун балдарын 
Сырын билет бу дагы. 
«Бар десең баатыр барамын, 
Айткан кепти түк билбейт, 
Азыр алар мүнөзү 
Адам го - деп, көзгө илбейт, 
Айтып жатсаң ар канча, 
Кулагына сөз кирбейт. 
Зордугуна салат - деп, 
29180 Согушуп Сыргак калат - деп, 
Барбаймын ага баатыр - деп, 
Барып калсам соо калбайм, 
Айбаның менен такыр - деп, 
Алсаң өзүң алып бер, 
Аныңа барбайм акыр» - деп, 
Сыргак баатыр болбоду, 
Сырттан Манас толгонду. 
«Акбалтанын баласы 
Болот кайда, карачы». 
29190 Чубакка кабар бергени, 
«Келди мына Болот» - деп, 
Чакырып алып келгени. 
Шондо Манас кеп айтат: 
«Уккун Чубак - деп, айтат, 
Ажыбай, Болот барыңар, 
Атам Жакып колунда 
Азар түмөн малы бар. 
Кедейлик тартып кемисе, 
Жакыптын малын бөлөйүн, 
29200 Колдун берсин союшун, 
Өз малымдан төлөйүн. 
Тууганга жалган айтканча, 
Туурасы ушул - өлөйүн! 
Колдун берсин малыны, 
Суугу кыйын жер экен, 
Сумсайтпасын баарыны. 
Элүү миң өгүз, жүз миң кой, 
Көптүкү экен калыбы». 
Бул сөздү айтып салганы, 
29210 Ажыбай, Чубак аттанып, 
Ороздунун уулуна 
Салам айтып барганы. 
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Саламга алик албады, 
Арачы болуп келгенин 
Айта электе билиптир: 
«Кызыталак думара, 
Карагын - деп, буларга, 
Канкор Манас - деп, жүрүп, 
Орозду кандын он уулу 
29220 Оболдон акыр убара. 
Орустан алган малыбыз, 
Олжосуна тең болбой 
Не жүрөбүз баарыбыз! 
Кызыталак нойгут - деп, 
Нойгут кулду сойлот - деп, 
Барган жерде буларга 
Барсылдатып киргени, * 
Ону чыгып он жактан, 
Карсылдатып киргени. 
29230 Ажыбай, Чубак кайрылып, 
Жаагы-башы айрылып, 
Жанып келди Манаска. 
«Ороздун уулу тууганың, 
Ойлоп көр кылып турганын». 
Баатырдын көзү көрүптүр 
Барган экөөнү урганын. 
Баткалашта мараган 
Кабыландай караган. 
Кара кыргыз журтунун 
29240 Башын тутуп кармаган 
Баатырдын ачуу келгени. 
Чагарак куйрук, чаар жон, 
Чамынганы соо болбос, 
Шаңы чыгып сур жолборс: 
«Аккуланы минейин, 
Аккүбө чыңдап киейин, 
Айбандардын абалын 
Азыр барып билейин!» 
Ал сөздү айтып оолугуп, 
29250 Аттанмак болуп алыптыр, 
Абакеси эр Бакай, 
Акылы көп бир далай: 
«Улуксунба Манас сен, 
Урматыңды биле албас, 
Ургандарың тил албас, 
Уруша кетсе соо кылбас. 

Аларга өзүм барайын, 
Акыл айтып карайын. 
Кылымга болгон аксакал, 
29260 Кыргылды кошуп алайын, 
Кызыталак туугандын 
Кызматына карайын». 
Ал сөздү айтып салганы, 
Аскер макул алганы, 
Кыргыл чалын ээрчитип, 
Бакай жөнөп калганы. 
Койдун баарын мааратып, 
Уйдун баарын мөөрөтүп, 
Кишинетип жылкысын, 
29270 Кишиси бар эки жүз, 
Анжиянды бет алып, 
Жөнөп барат айдатып. 

> Бакай, Кыргыл барганы: 
«Балдар, мындай кылба - деп, 
Байкап сөздү тыңда - деп, 
Элдин баары ач жатса, 
Эркинчилик кылба - деп, 
Түбүң Түбөй, Бабыр кан, 
Аскер жүрөт кашыңда, 
29280 Түмөн кыргыз канча жан, 
Союшту бербей соолтуп, 
Дүмөгүң ашты баарыдан». 
Бакай сөздү сөздөдү, 
Бакырайып Чагатай, 
Бакай канга карады: 
«Байдын уулу не дейсиң? 
Башыңды салып Манаска 
Басып жүргөн кедейсиң. 
Көрбөгөндү көрөсүң, 
29290 Көп сүйлөбө өлөсүң. 
Элдин-жердин ээси ким? 
Не жүрбөйсүң өзүң тим. 
Кыймалайын бетиңди, 
Кыспайеыңбы көтүңдү, 
Көтүңө куюп жүрбөйүн, 
Жарып алып өтүңдү!» 
Чагатай турду чамынып, 
Бекебай турду камынып, 
Кыйкырып Кыргыл кеп айтат, 
29300 Кыргылга булар нени айтат: 
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«Кызыталак калмак - деп, 
Кызыталак найман - деп, 
Кыжылдаган айбан - деп, 
Кыңк эте албай Манаска 
Шайтан сени сайган» - деп. 
Бөбөтөй менен Сабатай 
Кыргыл чалга беттеди, 
Кыргылдын аты Айнакул, 
Кыйла чогоол мына бул. 
29310 Айнакулу кеп айтат, 
Ачууланып бек айтат: 
«Сенин минтип турушуң, 
Тууганчылык жумушуң, 
Орозду уулу - деп, койсо, 
Ороңдоп келип турушуң, 
Ошондугуң болбосо, 
Бүтөр эле жумушуң». 
Бул сөздү айтып салганы, 
«Береги кулдун сөзүн!» - деп, 
29320 Бекебай тура калганы, 
Белинен кылыч алганы, 
Ак сакал болгон Айнакул 
Андан мурун озунуп 
Айбалта менен салганы. 
Бекебайы чабылды, 
Мээси балта жабылды, 
«Бери ургурду өлтүр!» - деп, 
Беш-алтоосу камынды. 
Качты Кыргыл кол жакка, 
29330 Кайра салды жол жакка. 
Бакай атка миниптир, 
Тоботай атып Бакайды, 
Алыс атып ийиптир. 
Сол ийнин жырып өтүптүр, 
Топко Бакай жетиптир, 
Бакай кандын аскери 
Тополоң салып кетиптир. 
Манастын жакын тууганы 
Балакет кылып турганы. 
29340 Атка минип эр Манас, 
Айгайлап барып турганы, 
Качырып келип Манаска 
Чагатай найза урганы, 
Кагып ийип найзасын, 

«Не болду?» - деп, турганы. 
Нээтинде жүргөн алардын 
Манас кылган бизбиз - деп, 
Баштаган жүргөн кыргыздар 
Ар түрлүү бузук иш иштеп. 
29350 Баштатан жүргөн кеңешип 
Манастын башын жутууну, 
Барча кара кыргызды 
Бадыша болуп тутууну, 
Шылтоо кылып олжону, 
Талашкан экен ушуну. 
Кой-койлоп Манас барыптыр, 
Азыр келип баарысы 
Арстан жалгыз Манаска 
Найза, мылтык салыптыр. 
29360 Кырк чоронун баарысы, 
Кыргыл, Бакай карысы, 
Кыйратып иер чагы жок, 
Кызыталак жакын тууган - деп, 
Кыңк эте албай калыптыр. 
Тогуз бөрү ортого 
Токмоктошуп алыптыр, 
Көрүп чыдап тура албай 
Көбөш кирип барыптыр. 
Абыке кирди акырып, 
29370 Ал экөөнү көргөндө 
Айбатын салып эр Манас 
Айбыкпай кирди бакырып. 
Кылычты кындан алыптыр, 
Бир чапканда үчөөнү 
Бөлё чаап салыптыр. 
Көбөшкө найза коюптур, 
Көбөштү сайып турганда 
Бөбөтөйдү Абыке 
Бөлө чаап союптур. 
29380 Чагатайын эр Манас 
Чаап кылыч салыптыр, 
Карагай жарган отундай 
Как бөлүнүп калыптыр. 
Ордобайы жетиптир, 
Оён Манас баатырга 
Мылтык ата кетиптир. 
Белдемчиге чабылып, 
Ок темирге жабылып, 
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Кайра дүрмөт урганча 
29390 Абыке карап турабы, 
Абыке найза салганы, 
Чалкасынан жыгылып, 
Жаны тирүү калбады, 
Орозду кандын он уулу 
Ошо жерде жайланды. 
Көптөп баары киргенде 
Көк жалдын кеткен дарманы, 
Каарынан коркуп Манастын 
Кара кыргыз эки жүз 
29400 Качып кетип калганы. 
Чагатай жаңы тууганда 
Ташкенде чарбак курганда 
Чагатайга энчилеп 
Бир капканы салыптыр, 
Кытай күчөп басканда 
Чагатай капка атанып, 
Панус канга калыптыр, 
Баш күнүнөн кыргыздар 
Бирине бири баш койбос, 
29410 Башаламан калыктар, 
Канзаададан айрылып, 
Караламан калыптыр, 
Качып эки жүз киши, 
Карайлашып Ташкендин 
Калаасына барыптыр. 
Кыргыз затын өчүрүп, 
Кыямат доор болгончо 
Сарт ураанга көчүрүп, 
Ушу күнчө калыптыр. 
29420 Манас болсо жолборстой, 
Орозду уулу бөрү экен, 
Илгери басса көрө албас 
Мурунтадан кыргыздын 
Бузукчулук жөнү экен. 
Кеткенде баатыр дарманы, 
Орозду уулу көптөшүп 
Ок, кылычка алганы, 
Шайманы кетип шашканда 
Абыке, Көбөш барганы. 
29430 Ачууланып чорого; 
«Аргымак жыйдым, ат жыйдым, 
Астымдагы чоң Кула ат, 

Бир бууданча болбоду, 
Азамат жыйдым, эр жыйдым, 
Арбын мынча не жыйдым, 
Бир тууганча болбоду!» 
Линада оруска, 
Оңдоп-жайлап баарысын 
Кондурам - деп, олутка 
29440 Алмамбет кетип калыптыр, 
Абакеси Бакайга 
Аны айтып Манас наалыптыр. 
Калбаны кыргыз баштаган, 
Кабылан Манас туугандан 
Өлүп кала таштаган. 
Алты жери жаралуу, 
Алган жары Каныкей 
Кала жазды каралуу. 
9лүү миң өгүз, жүз миң кой, 
29450 Элге бөлдү улуу той. 
Эсиң барлар муну ойлоп, 
Эзелден жаман туугандын 
Эрегишин ойлоп кой. 
Бурак атын токутуп, 
Жаназасын окутуп, 
Ак жазган - деп, көндүрүп, 
Тең тууган өлбөйт жөн жүрүп, 
Үч жүз миң келген аскерге 
Үйдө өлгөндөй көмдүрүп, 
29460 Бир жумадан бир жума 
Окутуп куран жупжуда. 
Аскер тынчтык алыптыр, 
Өлгөндөн кийин үч күндө 
Алмамбет келип калыптыр. 
Өлгөнүн угуп өкүнүп, 
Өбөктөп ыйлап өкүрүп, 
Оруста болдум убара, 
Ороздунун тукумун 
Оруска кан кылмакка 
29470 Кылдым эле убада. 
Эртесинде чакыртып, 
Орусту жыйып алыптыр, 
Ариянын эли бар, 
Мистариш деген жери бар, 
Оролдун оюн алыңар, 
Туташып четиң түрк менен 
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Тууган болуп калыңар, 
Кудай жалгыз, куран чын, 
Бирок буга ынаныңар. 
29480 Канча-канча жан өлдү, 
Көзүң көрдүң баарыңар. 
Эскимузду көрдүңөр, 
Муз менен карда жүргөндөн 
Не калбаган көөнүңөр. 
Орол тоонун баасы бар, 
Бербердигер буюрса, 
Беш айда келер жазы бар. 
Ыраатын жердин көрүңөр, 
Алыс экен кыргыз - деп, 
29490 Айныбасын көөнүңөр. 
Арстандар айткан бу сөзү 
Оруска дары болуптур, 
Кыштай көчүп олтуруп, 
Мыстарышка толуптур. 
Жаздын көрүп кызыгын, 
Жайдын көрүп ысыгын, 
Муз көлдө жүргөн мурунтан, 
Муздакта өсүп куруган, 
Кайда жүрсө суугун 
29500 Ала жүргөн кандай жан, 
Качып ысык күнүнөн 
Каспийге барды бакалап, 
Калаа салды жакалап. 
Мыстарышка барыптыр, 
Келип шаар салгандан 
Кийип1 атка калыптыр. 
Салды Кийип калаасын, 
Акең кыргыз баштаган 
Сары орустун баласын. 
29510 Дон, Динепир сууларын, 
Жуда көрдү буларын. 
Уулганын дайрасын, 
Уругу кыргыз балдары 
Орустун айтып байдасын. 
Дайралар башы шымалдан, 
Аягы куйган акыры 
Кара деңиз, Каспийге, 
Каспий, Кара деңизи 

1 кийф. 

Карга учпаган көл экен, 
29520 Ал заманда ошолор 
Баары да ысык чөл экен. 
Азыркысы сууктур, 
Кадамы жетсе кай жерге 
Артынан суук кууптур. 
Баштагы жери Эскимуз, 
Баянын байкап уктуңуз. 
Муздан кармап чеп кылып, 
Мусулмандан шек кылып, 
Камыштан кылып коргонун, 
295130 Өрттөп ийип камышын, 
Түгөл барып түрк уулу 
Аламанды койгонун, 
Медүрүш Күшкө баашасын 
Бет алган жерде сойгонун, 
Аңдадыңар, уктуңар 
Аярын кармап алганын, 
Баатыр менен балбанын 
Баарын кырып салганын, 
Илиямор жарадар, 
29540 Качып кетип калганын, 
Тундурага бет алып 
Батырот аяр барганын. 
Көрбөдүк аны көз менен, 
Көңүлгө кудай салганын 
Көбүңө айтып салганым, 
Алда билет бул сөздүн 
Чыны канча, жалганын, 
Чын билиңер калайык 
КадгСмы жеткен жерине 
29550 Суук кошо барганын. 
Айтканын уккан орустар 
Арстан Манас төрөнүн, 
Артынан суук жүрүшүн 
Ыйба жок катын-кызында, 
Нак ушундан көрөмүн. 
Мусулман айтат карлык - деп, 
Мун үчүн орус жеринен 
Мурунтан кетпейт тарлык - деп. 
Жердеп турган жерине 
29560 Өнбөгөн мөмө-чөмөсү, 
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Мешке коюп бышырган 
Бөлкө деген көмөчү. 
Кызы менен катыны 
Жигиттерге кошулуп, 
Жүрө берет акыры, 
Басып орус алганы 
Баргана журту такылды. 
Бу кайсындай иш болду, 
Букарга орус жыш толду, 
29570 Мурун болгон бир ай суук, 
Бу күндө үч ай кыш болду. 
Кар токтолуп калаасы, 
Бузулбагын сен дагы 
Мусулмандын баласы. 
Бир оруста айтыптыр, , 
Каалайт экен динди - деп, 
Дин дүйнөнүн чырагы, 
Напси тый - деп, айтканды 
Жаман көргөн бул орус 
29580 Алда кандай жинди - деп. 
Акырет кеткен Ленин, 
Анык жайын билемин1. 
Аалимдиги илими, 
Артык экен билими. 
Агарткан экен дилини, 
Атабыз айтып жай берген, 
Кайтып келип ачам - деп, 
Ачалбай кеткен динини. 
Мурункуңдун тарыхы 

29590 Бул жомоктон билинди. 
Оён кыргыз барганы, 
Оруска уруш салганы 
Аягы болсун тамамы. 
Арстан Манас баатырдын 
Тууганы кылган душмандык, 
Анын кебин табалы. 
Он бешинчи март күндө 
Кар кетирди чаманы. 
Кытайга жери чек ара, 
29600 Кыргыз эли бечара, 
Ар жагы кыргыз эл экен, 
Азыр турук алганы 
Ат-Башы деген жер экен. 
Малдары чөпкө зар болду, 
Бир жарым кез кар болду. 
Мал жалдырап карап тур, 
Басылбастан кардап тур. 
Суук катуу, кар калың, 
Жутатып жүр бар малын, 
29610 Жайкын жазып жатуудан 
Кетип туру дарманым. 
Бизди күткөн Абдылда 
Жутабаган ар жылда, 
Жагар отун жок болуп, 
Карагайчы деген бар, 
Белет бербей отунга 
Бейилин бузуп токтолуп, 
Бей белет отун алгандар2... 

1 билемин. Ушул ыр сабынан кийин жети сап ыр атайылап өчурулүп салынган. Натыйжада 
окуяда - ойдо үзүлүү пайда болгон. Жөн эле чийилип салынбай бычактын учу менен жиги би-
линбей өчүрүлгөндүктөн эмне сөздөр бар экенин тактоого такыр мүмкүн эмес. Кыясы, бул жерде 
Ленинге, орустарга байланышкан сөздөр болсо керек. 

2 алгандар. Ыр сабы ушул түрдө ой аягына чыгара айтылбай токтолгон. Чынында, эпостун өз 
мазмунуна түздөн-түз тиешеси жок болгон менен манасчынын өз турмушуна, ошол кездеги текст-
терди жазуу ишине таандык маалыматтар болгону күмөнсүз. Анткени ушул жерде дептердин бир 
барагы түбү менен айрылып салынган. Бул абал барактын айрылгандан калган дүмүрчөгүнөн - ка-
газдын калдыгынан даана көрүнүп турат. Ал айрылган баракта жазылган тексттердин бар экенди-
ги кол жазманын барактарына коюлган катар номерлерден да байкалат: Кол жазманын ар бир бе-
тинде эки катар номерлер бар - бирөө мурда тексттер жазылып жаткан учурда ошол ыр саптарын 
жазган сыя менен коюлган, экинчиси кара карандаш менен жазылган. Ошол сыя менен коюлган 
катар номер боюнча тексттер аягы бүтпөй токтогон бет 237, ал эми кийинки бет 239. Демек, ушул 
жердеги айрылган барак мурда беттелген (кара карандаш менен коюлган беттелүү номерлеринде 
андай айырма жок - биринчиси 237, кийинки бет 238). Эгер текст жазылбаган болсо актай баракка 
катар номер коюп, анан ага эч нерсе жазбай бош таштап кетүүнүн зарылдыгы жок эле да. Айрыл-
ган баракта канча көлөмдөгү тексттер жазылганы жана ошондой эле алардын мазмуну жөнүндө 
божомол да айтуу мүмкүн эмес. 
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КИРИШҮҮ ОРДУНА 

Сагымбайдын вариантынын бул басылыштагы 7-китебин шарттуу 
тцрдө, негизинен, эпостогу белгилцц бир чоң эпизоддун окуяларын баштан-
аяк бцт камтыган том дешке да болор эле. Анткени китепке чыгармадагы 
«Көзкамандар окуясы» деген аталыш менен айтылып жцргөн окуя бцт кам-
тылып жайгаштырылды. 

Ырас, китепте эпостун бир катар ушул орчундуу окуяга байланышты-
рылып, «киринди» тцрцндө арасына кошо берилген башка маалыматтар да 
бар. Алар чакан эпизод тцрцндө окуялардын жалпы жцрцш-өнцгцш нугунда 
өз-өз ордун ээлешкен. Анын цстцнө ошолордун арасында эпостун көптөгөн 
варианттарында орун алып, мурдатан айтылып келе жаткан, чыгарма-
дагы туруктуу салттык сюжеттердин курамына кирццчцлөрц да бар. Ми-
салы: Айган канга каршы согуш академик В.В.Радлов жазып кагаз бетине 
тцшцрцп, өз учурунда жарыялаган тексттерде да орун алган, ошондон бери 
(албетте, ага чейин да бир канча убак айтылганы кцмөнсцз) айтылып келе 
жаткан маанилцц окуялардын бири. Ошондой болсо да бул китепке кирген 
окуялардын өзөгцн Көзкамандар жөнцндөгц баян тцзөт. 

«Көзкамандар окуясы» колдо болгон маалыматтарга караганда эпосто-
гу эң байыркы, ага негиз болгон эпизоддордун бири. Вуга ушул сюжеттин 
Х1-ХУ1 кылымдарга таандык «Маджму ат-таварик» (Тарыхтар жыйна-
гы) аттуу кол жазмада орун алышы жана чыгарманын тексттеринин ан-
дан кийинки функцияларында да учурап, биздин учурубузда кагаз бетине 
тцшцрцлгөн варианттардын негизгилеринин баарында бар экендиги айгине 
кцбө. 

Эпостун сюжеттик курулушунда Ногойдун төрт уулунун бири Үсөн да 
калмак-тардын арасына айдалып кетип, ал жакта аялы өлцп, өзц Көзкаман 
атыгып, кал-мактан аял алганы, балдарынын аттарына чейин ыгына жа-
раша керек учурларда бир нече жолдору эскертилгенине карабастан атайын 
бөлцм - өзцнчө бцткөрө иштелген ирээттцц окуя катары ушул китепке 
кирген тексттерден башталат. 
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МАНАС 
«Манас» баатырга көзкамандар - деп, ат коюлган туугандарынын 

көчцп келиши» деген тема коюлган тексттерде Дөң деген жерге айдалып 
барып жашап турган Үсөн - Көзкаман Манастын кабарын угуп, балдары 
менен кеңешип, тууган издеп көчцп чыгып, жолдо ууда жцргөн Манас менен 
кырк чорого жолугуп, кыргыз жерине келгени баяндалат. 

Көзкамандардын көчц Манастын айылына жете электе баатырга 
оогандыктардын каны Тцлкц Кошойдун өзц жокто элин чаап алып, уулу 
Алыкени өлтцрцп кетиптир деген кабар келет. Шашылыш кол жыйып, ка-
тагандарга жардам берццгө аттанган Манас жаңы келген туугандарымды 
жакшылап тос - деп, Каныкейге тапшырып кетет. 

Көзкамандардын көчцн алдынан утурлай барып тосуп алган Каныкей 
атайын өрцлцктөп, урмат-сый көрсөтцп кабыл алат. Тегеректеги эл да 
баатырдын туугандары келишиптир дешип дцрбөп камынып, урматтап 
тосушат. 

Тцлкцнцн иниси Акундун жөн билги, акылмандыгы аркасында эки эл 
урушуусуз жарашып, Тцлкц кандыгын Акунга берет. Акун кандын акылына 
ыраазы болгон Манас аны менен достошуп, экөө бел куда болушат. Бирин 
бири көрцп жактырып калган Көкөтөйдцн уулу Бокмурун менен Тцлкцнцн 
кызы Канышайды баш коштурмак болуп, куда тцшцшөт. 

Оогандан кайткан Манас жаңы көчцп келген туугандарынын урматына 
той берип, энчи мал бөлцп, цй-жай, кийим-кечектерине чейин жаңылап, баа-
рын сцннөткө отургузуп колун алалдап, өзгөчө сый, урмат көрсөтөт. Бирок 
Көзкамандын балдары атасы айтса тил албай, Манаска нааразы болушуп, 
анын көзцн тазалап, мал-мцлкцн, бийлигин ээлеп калмак болуп кеңешишет. 
Байкап келцц цчцн Көкчөкөз Манаска барат. Баатыр жакын тууган агам 
- деп, аны өнтөлөп, урмат көрсөтцп кабыл алат. Анын өнтөлөгөнцн көргөн 
Көкчөкөз менден коркот экен го — деп, тескери тцшцнөт. 

Көкчөкөз Манаска ысык жерге көнө албай кыйналып жатабыз, бизге 
ылайык салкын, малга жайлуу жер таап бер,- деп өтцнөт. Манас ата улуу 
билерман мыктыларды чакырып, кеңеш куруп, туугандарынын өтцнцчцн 
айтат. Көпчцлцк Көзкамандарга Ат-Башыны ылайык табышат. Кашкарга 
жакын, элдин четине жатып алып, акырын камданып Манастын көзцн та-
залайын - деп Көкчөкөз сцйцнөт да, туугандары менен Ат-Башыга көчөт. 
Малга жайлуу, жакшы жер экен - деп, Меңдибай баш болгон бир топ адам 
алар менен кошо кетишет. 

Бекер жатып эриккен кырк чоро Манаска кабар айтпай таштап кою-
шуп, өзцлөрцнчө аттанышып, уу уулап, жер чалып, ыгы келсе эл чаап олжо 
алып келебиз дешип, азыраак гана адам менен батыш тарапка жөнөшөт. 
Манас алардын кеткенин кийин билип, көп кол алып артынан барат. Ку-
ланы көп, суусуз чөлдөн өтцшцп, аары деген ую көп элге жолугушуп, уруш 
болуп, олжо алып, Азиреттин кара тоосуна кайра келишет. 
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Манас эл чогултуп, кеңеш куруп кыргыздардын жер ортосу экен, Талас-

ка көчөйцн - деп уруксат сурайт. Эл туура көрушөт. Ошол топто Вай-
жигит да: - Мен Алтайга кайра көчөйцн, уруксат бергиле? - деп өтцнөт. 
Анын суроосу да канааттандырылат. 

Көчөрдцн алдында эл чакырган Байжигиттин тоюнда Шыгайдын (Шы-
гай менен Ногой бир тууган) уулу Жапак чыр чыгарып, Манаска кол салып, 
Көкчөкөздөн өлөт. 

Манас Таласка, Вайжигит Алтайга көчөт. 
Алмамбеттин сунушу боюнча Кенжуттун каны Айганга каршы атта-

нып аны жеңип, кызы Алтынайды баш кылып тартуу алып жарашышат. 
Айганга барган жцрцштөн кайра келе жатканда Көкчөкөз инилери менен 

кеңешип, Манасты кырк чоросу менен чакырып келип, тамакка уу кошуп 
берип уулантат. Тамак ичпей аман калган Бозуул Манасты качырат. Ар-
тынан кууп барган Көкчөкөз тар кыядан чыгып бараткан Манасты атып 
жарадар кылат. Ал аты менен кошо зоодон кулап кетет. Өлдц деп ойлогон 
Көкчөкөз кайра тартып, айылын шашылыш көчцрцп Таласка жөнөшөт. 

Ууга кетип аман калган Серек менен Сыргак Аккуланын изин кууп ар-
тынан келип, жарадар Манасты таап, дары берип, эс алдырышат. 

Таласка көчө келишкен Көзкамандар Манас өлдц - деп, жар чакыртып, 
ордосун талап, жакындарына кордук көргөзцп, өзцлөрц чогулуп алып баатыр-
дын аялдарын, жоо-жарак, атын, башка баалуу дцнцйөлөрцн бөлцп алабыз 
дешип кеңешип жатканда Манас кырк чоросу менен келет, Көзкамандар 
бирин бири өлтцрцп, кырылып жоголушат. 

Чыгарманын окуяларынын курулуш нугу, ирээти манасчынын өзц айт-
кан цлгцдө, кол жазмада кандай жайгашса ошол тцрдө өзгөрццлөрсцз берил-
ди. Сагымбай өзц айтылат деп эскерткен чакан эпизод кандайдыр себептер 
менен (ал жөнцндө сөз төмөндө, өзцнчө болмокчу) айтылган ордунда кагаз 
бетине тцшцрцлбөй, кийин башка адамга айттырып жазылып кошулган 
тексттер бул китепке киргизилген жок. Демек, ар бир окуя, анын орду, 
кандай берилиши айтуучунун өзц каалагандай - катчыга айтып берип жаз-
дыргандай тцрдө жайгаштырылды. 

Китепке кирген тексттерди айткан манасчы Сагымбай Орозбак уулу, 
ал адам айткандарды кагаз бетине жазган катчы Ыбырай Абдыракманов 
экени кцмөнсцз. Кол тамгаларга караганда тексттерди жазуу ишине баш-
ка катчы катышкан эмес. жазылган тексттердин цлгцлөрц жыйырманчы 
жылдардын орто чендеринде жцзөгө ашырылган тцп нусканын өзц экендиги-
не да шек кылууга болбойт. 

Вул томго жайгаштырылган тексттерди басмага даярдоодо тцп нус-
ка негиздин милдетин эки кол жазма дептер - томдогу жазылгандар ат-
карышты - Инв. №№ 207-дептердин 238-бетинен тартып аягына чейин 
(519-бет) жана инв. №208-дептер башынан аягына чейин бцт. 
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207-номердеги дептер - томдун кыскача мцнөздөмөсц мурдагы китепте 

(6-китеп) берилген эле. 208-номерлцц дептер - томдун кагазы, форматы ж.б. 
белгилери боюнча 207-дептерден дээрлик айырмасы жок. Болгон өзгөчөлцк: 
бул том - дептердин 479-бетинен тартып өңц ак, сапаты бир топ жогору 
болгон мектеп окуучулары пайдалануучу кагаздар пайдаланылган. 

Дептер - томдун мукабасынын 1-бетине жабыштырылган төрт чарчы 
көгцш кагаздын жогору, жагында тцрлцц учурларда дептерге коюлган катар 
номерлер жазылып, андан ылдыйраакта араб тамгалары менен «Айткан 
Сагымбай Орозбак уулу (жазууда Сагымбай делбей, Сагынбай делген) Манас 
- деп чийилген. Анын төмөн жагына кашаага алынган «догле» (тцшцнцксцз, 
балким - «жолго» же «жолдо» деген сөз ката чийилип калгандыр) барган 
жеринде, Айганда болгон согуштары, Көзкамандар окуясы» - делген сөздөр 
бар. Жазылгандар дептердеги окуялардын мазмунун кыска чагылдыруу да-
лалаты өңдөнөт. 

Кол тамга ЫАбдыракмановдуку эмес, тамгаларды өөдцк-сөөдцк чийге-
нине жана жазууда каталар кетиргенине караганда сөздөрдц кийин, бал-
ким, дептерлерди ирээтке салып, эсептөө учурларынын биринде фондунун 
кызматкерлеринен бирөөлөр жазган өңдөнөт. 

Мукабанын ошол эле бетинде төрт чарчы ак кагаз да жабыштырылып, 
ага «208, 419 стр. 1979» делген жазуулар жазылган. 

Мукабанын 2-бети актай. Андан кийинки жука ак барак дептер 
тцптөлгөндө кошулган. Ошол ак барактын жогору жагында «№ 7» делген 
чийцц бар. Кыясы, кол жазмалар алгач сактоого алынганда коюлган, Сагым-
байдын вариантынын №7-дептери экендигин айгинелеген белги. 

Катчы өзц даярдаган кол жазма дептердин 1-бетине «Айткан Сагымбай 
Орозбак уулу, жазган Ыбырайым Абдыракман уулу, 1924-жыл, март (ушул 
сөздцн төмөн жагына да бир сөз жазылган, бирок аны бычактын учу ме-
нен кырып, такыр окууга мцмкцн эмес тцрдө өчцрцп салыптыр), Ат-Вашы, 
Ача-Кайыңды» деген сөздөр жазылган. Ушул, эле бетте кол жазманын улам 
жаңы катар номерлери коюлган жазуулар, басылган штамптар бар. Ушул 
барактын кийинки бетине андан кийинки келццчц барак желим менен жа-
быштырылып салыныптыр. Катчы цчцн бул адаттан тыш нерсе. Анткени 
ал эпостун тексттерин буга чейин дайым барактын 1-бетинен баштап 
жазчу эле.Анын цстцнө ошол 1-барактын 2-бетинен башталган тексттер-
дин аткарылыш ыгы да айрым кцнөмдцц суроолор туудурат. Мисалы: ыр 
тексттерине киришцц катары берилген кара сөз тцрцндөгц тцшцндцрмөнцн 
теңине жакын бөлцгц өз ирээти менен жазылбай, ыр тексттери жазыл-
ган беттин тегерегиндеги бош калган ачык жерлерге айланта тцшцрцлгөн. 
Ушул сыяктуу айрым себептерден улам актай баракка желим менен жа-
быштырылып салынган барактын 1-бетин колдон келишинче этияттык 
менен ачып көрццнц туура таптык. Барактын өзцнө да, анда тцшцрцлгөн 
жазууларга да зыян келтирбей, көп машакат менен жабыштырылган эки 
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баракты ажыратканда ошол кол жазма дептердин 1-барагынын 1-бетинде 
да жазуулар бар экени аныкталды. 

Тексттер жазууга даярдалган дептерде алгачкы мукабаланып, бирик-
тирилгенге чейинки цлгцсцндө ушул барактан мурда да бир барак болсо ке-
рек. Анткени бул баракка жазылган сөздөр сцйлөмдцн башынан эмес, ортосу-
нан уланып жазылган, демек, сцйлөмдцн башы мурдагы баракта жазылганы 
айгине. 

Тексттер баракка толтура чийилген. Бирок желим тийген жерлер та-
кыр окулбайт, анын цстцнө бир топ жерин катчы өзц сызып өчцрцп да сал-
ган экен. 

Окууга, мцмкцн болгон жерлердеги сөздөрдцн багытына караганда ба-
ракка катчынын өз ою тцшцрцлгөн. Анда «өтө баатырлыктарын көргөзцп, 
азыркы кыргыздардын канын кызытып жибере турганы анык көрцнөт» (ба-
рактын башынан тартып жазылган сцйлөм, сцйлөмдцн баш жагы мурдагы 
баракка тцшсө керек) деген сыяктуу цзцлдц-кесилди ойлор айтылып (ал 
ойлор катчынын өзцнцкц же башка бирөөлөрдцн ою айтылып жатканы да 
белгисиз), барактын аягына ушул дептер-томго жазылган окуялардын тиз-
меси берилген (тексттер жазылган беттеги барактын четине катчы кай-
сыл окуялар жөнцндө сөз болорун жазуунун себеби ушунда өңдөнөт. Вул бет-
теги жазууларды көргөзбөй башка барак менен бириктирип-жабыштырып 
салгандан кийин катчы окуянын кыскача мазмунун тема берилген жерде, 
барактын четине жазган). 

Катчы өз ойлорун жазган эки барактын бирин такыр жоготуп, бирин-
деги жазылгандарды башкалар окубасын цчцн башка баракка жабышты-
рып салганына караганда ал жазылгандарда жагымсыз же кийинки бийлик 
өкцлдөрцнцн тцшцнцгцнө туура келбейт ко дей турган жерлери болсо керек 
дешке мцмкцн. 

Кол жазма дептерде дагы бир барак башка баракка атайын жабышты-
рылган 476-беттен кийин дептерге башка актай барак жабыштырылып, 
ага тексттер жазылган барактын 476-бети желим менен чапталып бирик-
тирилген. 

Ошол жазылып коюлган 476-бетте да катчынын өз оюн баяндаган сөздөр 
бар. Анда манасчы менен катчыга жөлөк-калканч болуп, дайым көзөмөлгө 
алып, иштин жцрцшцнө жардамын тийгизип турган Н.Тойчунов башка 
кызматка которулуп Нарындан кеткени, манасчы менен катчы атасы-
нан айрылгандай болуп олтуруп калышканы, аларга көццл бурган, иштин 
жцрцшцнө көмөк көрсөткөн эч адам жок экендик зор өкцнцц жана ыза болуу 
менен баяндалат. 

Албетте, бул беттеги жазылгандар варианттын өз текстине эч тие-
шеси жок, анын цстцнө манасчы тарабынан эмес, балким, анын кабары да 
жок, катчынын өз атынан, өз ою катары берилген маалыматтар. Бирок 
варианттын жазылуу тарыхына тиешеси чоң. Ал гана турмак бир катар 
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жаанилцц учурлардан кабар да берет. 1. Тойчунов кеткенден кийин текст 
жазуу иши чынында токтоп калган экен. Эгер ошол эле Ы.Тойчунов кийли-
гишип катчы менен манасчыны Ташкенге чакырттырып, ал жакта акысы-
на деп маяна алып берцц ишине көмөктөшпөгөндө Сагымбайдын вариантын 
жазуу ушул токтогон жер (жарадар болгон Манасты Серек менен Сыргак 
таап, эс алдырган окуя) менен бцтмөк окшойт. Демек, Ы.Тойчунов Нарын-
дан кеткенден кийин да иштелип жаткан ишти эсинен чыгарбай көзөмөлгө 
алып, колунан келген аракетин аябай жардамын берген, чынында иштин 
аягына чыгарылышына көмөкчц болгонун баамдоого тцрткц боло алат. 
2. Ушул жердеги маалыматтар эмне цчцн Сыргак менен Серектин Айганга 
барганы. делген чакан окуянын өз учурунда кагаз бетине тцшцрцлбөй кал-
ганынан жана жалпы эле эмне себептен манасчы варианттын ушундан 
кийинки кагаз бетине жазылган окуяларын өтө эле кыскарган тцрдө ай-
тып жаздырганынан да кабар берип, узак жылдардан бери талаш туудуруп 
келген маселенин чечилишине көмөкчц боло алат. 

Кол жазманын 475-бетиндеги жазылган ыр тексттердин эң аяккы сап-
тарында манасчы өзц: 

«Ал сөздц таштап салыңар, 
Сырттан Сыргак, Серектин 
Алганга кеткен кабарын 
Аңдап угуп алыңар» -

деп эскертет. Демек, дептердин 476-бетинен тартып, окуянын жцрцшцндөгц 
өзцнчө бутак Сыргак менен Серектин Айган канга барганы жөнцндөгц 
окуя башталуу керек эле. Дептердин 476-бетине эпостун окуясынын 
уландысы эмес, жогоруда эскерилген катчынын өз сөздөрц жазылган: «Бу 
Көзкамандардын кылган чатактарынын аягы дагы бир кыйла калды. Андан 
кийин «Көкөтөйдцн ашы» болот эле. Андан кийин («Чоң казат») Манас 
баатыр Орто Азиядагы тцрк кандарын чогрлтуп кум менен курттай бол-
гон кошуун менен Алманбет баатырды, кан кылып жол баштатып Шибер 
жолдун (жануп) чети менен Чоң-Бээжинге барып уруш салып каратканы 
Чоң казат деп аталат экен. Андан кийин Кичи казат болуп, андан кийин 
Семетей мажырасы болот экен. Орозонун он алтысын...» (сцйлөмдцн аяккы 
калган жазуулары окулбайт) желим тийген жерлер такыр өчцп калган-
дыктан барактын төмөнкц жагындагы жазуулардын көбцн окууга мцмкцн 
эмес. Окулган жерлерге, айрым сөздөргө караганда Ы.Тойчунов кызматы бо-
юнча Караколго которулуп кеткенден кийин атасынан айрылгандай болуп 
ыйлап-сыктап кышты өткөргөндцк, баш-аягы миң бет материал жазганы, 
экөөнөн башка (ким экени белгисиз, аттары жазылбаптыр) жардам берген 
эч ким болбогондук баяндалат. 

Кол жазма дептердин 477-478-беттерине катар номер коюлуп, бирок 
текст жазылбай актай калтырылган, кыясы, кыскарып калган окуя Серек 
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менен Сыргактын Айганга барганы жазылуу керек деген ой өңдөнөт. Бирок 
479-бетке башка окуя - кырк чилтен учуруп кетип өзцнчө бир жерге жетки-
рип салган эс-мас абалындагы кырк чоро жөнцндө баяндоо башталат. 

Ушул жерге келццчц чакан окуя көп жылдар бою кол жазмадан айрылып, 
жоголуп кеткен делип эсептелип жцрццчц. Чынында кол жазманын ушул 
жери айрылбай, жазуу жоголбой эле манасчы эпизодду атайын кыскартып, 
катчыга айтып берген эмес окшойт. Мунун сыры мындай: Ы.Тойчунов Ка-
раколго которулуп кеткенден кийин өздөрцн жетим калгандай сезген манас-
чы менен катчы кыштан эптеп чыгып, ишти андан нары улантуу мцмкцн 
болбой калган абалга дуушарланганда (катчынын 476-беттеги жазгандары 
мунун кцбөсц) ал экөө Ташкенге чакырылат (буга Ы.Тойчунов демилгечи 
болгону шексиз, анткени манасчы менен катчы Ташкенге барганда ал жерде 
Тойчуновдун да болгону жана ишке аралашканы бекер эмес го). Бул факты 
жөнцндө катчы ЫЛбдыракманов минтип жазат: «1925-жылы Сагымбай 
экөөбцздц дагы Ташкенге чакырып, жолго акчабыз жок, облисполком Айдар-
беков Ымаалы 120 сом акчаны кассаддн берди. Анда червон да чыгып калган 
эле. Сагымбай экөөбцз 2-мартта Ташкенге барып, Абдыкерим Сыдыковдун 
цйцнө тцштцк. Илимий комиссиянын башчысы Ишенаалы Арабаев касса-
дан Сагымбайга 500 сом, мага 100 сом берип, «Манасты» жазып бцтцрөбцз 
деген договор алды. Ташкентте он чакты кцн жцрцп, кайра тарттык. Ша-
шып, чочулап, тез жазып берип кутулалы - деп, «Көкөтөйдцн ашы», «Чоң 
казат», «Кичи казатты» Сагымбай экөөбцз өз цйцбцздө жазып, тапшы-
рып кутулдук, 26-жылдын августунда»1 (Кол жазмалар фондусу, инв. 871, 
51-52-беттер). Демек, эпостун окуяларынын өнцгцш жолунда анча чоң маа-
ниге ээ болбогон Серек менен Сыргактын Айганга барып аз туруп келгендиги 
жөнцндөгц чакан эпизод эле эмес, «Көкөтөйдцн ашы», «Чоң чабуул» - «Чоң 
казат» сыяктуу өзгөчө мааниге ээ, чыгармадагы салттык туруктуу өзөк 
окуялардын да кыскарган тцрдө жондотулуп айтылышынын сыры мына 
ушунда - өзцлөрц акы төлөбөйт, каралашпайт деп таарынып, аттарын 
тексттер арасында ырга аралаштырып жцргөн адамдардан иштеген иши-
нин акысы катары ошол шарттагы нарк боюнча өтө чоң суммадагы кара-
жат алып, анын цстцнө бцткөрөбцз деп убада берип, договор тцзцп, мындан 
чочулаган тцркөйц адамдар эптеп эрте кутулуу цчцн чыгармадагы майда, 
жардамчы мцнөздөгц бөлцмчөлөрдцн көбцн кыскартып, вариантты жазып 
бцтцрцшцптцр. Ошол кыскартууга кеткен майда бөлцмчөлөрдцн бири - Се-
рек менен Сыргактын Айганга барганы. 

Ким демилгечи болгону белгисиз, балким, катчы өзц болгондур, кийин 
Сыргак менен Серектин Айганга барганын семетейчи Акмат Ырысмендеев-
ге айттырып коштурулуптур (Сагымбайдын өзцнөн жазылган тексттер-

1 Ы.Абдыракмановдун бул эскертүүлөрү ал адам өлөр алдында кийин гана жазылгандыктан 
илимге мурда белгисиз болчу. 
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дин тцп нускасында жок, көчцрмөдө тиешелщ жерине кошо берилген, инв. 
№541, 388-565-беттер. Ал кошулган тексттердин көлөму 5809 сап ыр). 
Кошулган тексттер манасчынын өз эрк-каалоосунан сырткары иштелген 
иш болгондуктан бул томго киргизилген жок, кара сөз тцрцндөгц кыскача 
мазмуну тексттердин тиешелцц жеринде ички комментарияда берилди. 

Ушул кол жазма дептерге мцнөздцц өзгөчө белгинин дагы бири - 479-бет-
тен тартып (чынында ушул барактан тарта жацы дептер-кагазы мурдагы 
барактардан өңц, сапаты боюнча айырмаланып турат, ал дептер да мурда-
гы дептерлер сыяктуу эле кол менен тигилип, желим менен тцбц мукабага 
жабыштырылуу аркылуу баштагы дептерлерге бириктирилген) катчы ыр 
саптарын кагазга жайгаштыруунун ыгын өзгөрткөн - мурда буга чейин 
бардык дептерлерде ыр саптары эски ык - тцз жазуу - экинчи сап ырды 
ортосунда ачык жер калтырып биринчи сапка улай жазса, 4 79-беттен тар-
та ыр саптарын кийинки жалпы кабыл алынган «жаңы» ыкта экинчи сап 
биринчи саптын төмөн жагына жайгаштырылып жазылган. Натыйжада 
бир беттеги эки колонка тцрцндөгц ыр саптарынын алгач башынан тар-
тьт аягына чейин 1-колонкасы окулуп, ал бцткөн соң барактын баш жа-
гынан тартып, анын уландысы болгон 2-колонкадагы ыр саптары окулат. 
Кол жазмадагы бул тцрдө жазылган барактардын саны 56 бет, жалпы кол 
жазманын көлөмц - 535 бет. 

Кол жазма дептердин аягындагы актай калтырылган эки барактын 
биринчисинин сырт жагына «VII аягы. Башынан 182-бет жок. №7. Кол 
жазманын эсебин алган кагазга киргизилген жок. 20/ХП-26» делген жазуу 
бар. Кыясы, жазуу кол жазманы катчыдан кабыл алган адам тарабынан 
тцшцрцлсө керек. Кол тамга кимдики экендиги белгисиз. 

Бул беттеги жазуунун мазмунуна караганда баяндалган маалыматтар 
азыркы. дептер-томдун аяккы өзцнчө ак кагаздан турган бир гана дептерге 
таандык. Бирок эмне цчцн, же кандай фактынын негизинде 182 бет жок 
экендик айтылганы тцшцнцксцз. Балким, бул сөз катчынын баш жагында 
бир окуя жазылбай калды, анын көлөмц мынча болор деген сөзцнцн негизинде 
көрсөтцлдцбц, же сөз башка дептер- материал жөнцндө бара жатабы, кесе 
айтуу кыйын. 

Ушул кол жазма дептердин 479-бетинен тартып ыр саптарындагы 
сөздөрдцн чийилиши көп жактан туура цлгцгө жакын - кыргыз сөздөрц 
«бурмаланбай», зарыл керек тамгалар өз-өз орду менен туура чийилип жа-
зылган. Бул жактан алганда кол жазмадагы бир бет эле мурда жазылган-
дар менен кийинки барактагы, б.а., 478-бет менен 479-беттин арасында бир 
топ айырма бар. Бирок 479-беттен тартып катчы реформаланган «жаңы» 
тамгалар менен жазган дешке да толук негиз жок. Анткени кээде айрым 
сөздөр мурдагыдай эле көнгөн ыкта (члтендер дөйнөгө ж.б.) чийилген. Кыясы, 
катчы ЫАбдыракманов араб тамгалары реформаланып, кыргыз тилинин 
өзгөчөлцктөрц эске алына, аны пайдалануунун жаңы ыктары киргизилгенин 
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билет, кабары бар. Бирок тексттерди ушул кол жазманын 476-бетине че-
йин мурдагы. көнгөн ыкта жазып келген, ал эми 1925-жылдын жаз айларын-
да Ташкенге чакыртылганда вариантты мындан нары жаңы ыкта, жаңы 
реформаланган тамгалар менен жазуу керектиги жөнцндө көрсөтмө, кеңеш 
алуусу да мцмкцн. Ошон цчцн Ташкенге барып келгенден кийин кагаз бетине 
тцшцрцлгөн тексттерди чийццнцн ыгы - мурдагыда тцз жазуу ыкмасы ме-
нен эмес, кийинки сапты мурдагынын төмөн жагына жайгаштыруу жолуна 
тцшцп, сөздөрдц да реформаланган араб тамгалары аркылуу чийцц араке-
тин көрө баштаган. Ошентсе да толук жаңынын цлгцсцнө өтцп кете албай, 
экөөн аралаштырган тцрдө жазган өңдөнөт. Мындай көрцнцштц табихый 
нерсе деш жөндцц. Не болгон кцндө да ушул кол жазма дептер-томдун аяккы 
окуяларынан тартып, катчы ыр саптарын кыргыздардын тил өзгөчөлцгцнө 
ылайыкташкан тамгалар менен, атайын иштелип чыккан эреже, ыктарга 
ылайык, туура цлгцдө жазуу ишинин аракетин көрө баштаганын белгилей 
кетццнц зарыл деп эсептейбиз. Мындай абал тцп нусканы окуу, сөздөрдц 
туура кабыл алуу ишин алда канча жеңилдетип, текстологиялык жумуш-
тардын жцгцн кыйла азайтарында кцмөн жок. 

Кол жазманын 476-бетиндеги катчынын варианттын мындан наркы 
окуяларынын ирээтин көрсөтцп санаган жердеги кабарга караганда эмики 
буга удаа келе турган окуя «Көкөтөйдцн ашы», андан кийин «Чоң казат», 
«Кичи казат» келет да, «Манас» бөлцмц ошону менен бцтөт. 

Жетинчи китепти басмага даярдоодо материалдарды окууда, тексто-
логиялык иштерде, тексттерди, аларга тиешелцц илимий аппараттарды 
даярдоодо, берццнцн ирээтинде мурдагы У-У1 китептерден айырмачылык 
болгон жок. Жалгыз гана киргизилген жаңылык китепке кирген ыр текст-
теринин башталышында «Тексттер» делген тема коюуну туура деп тап-
тык. Анткени мурдагы, жарык көргөн китептерди окуп таанышкан айрым 
адамдар китептин ичиндеги ар бир бөлцк, бөлцмчө илимий аппараттар тема 
коюлуп берилгендиктен кол жазмада андай тема жок болсо да киришццдө 
атайылап эскертип туруп, тексттер башталганда «Тексттер» делген 
тема берцц туура болор эле деген кеңештер айтышты эле. Ойлонуп көрцп 
ошол сунушту туура таптык. Демек, ушул китептен тартып, кийинки 
томдордо китептеги варианттын тексттери башталган жерде манасчы-
га таандык материалдар «Тексттер» делген тема астында жайгашты-
рылат. Анткени манасчыга таандык тексттер кээде ыр менен баштал-
са, кээде кара сөз менен башталгандыктан, китептин башында берилццчц 
«Киришццдөн» дароо көрцнцп, көзгө урунарлык айырма таасын байкалып 
туруу цчцн андай тема жөндцц өңдөнөт. Жалгыз гана андай тема тцп ну-
скада жок экендик көңцлдө сакталуу зарыл. 

Бул жетинчи китеп-томго кирген материалдарды басмага даярдоо жу-
мушун баштан аяк бцт бойдон С.Мусаев аркалады. 

Самар МУСАЕВ 

^ 66 в». 

www.bizdin.kg



* МАНАС * 

ТЕКСТТЕР1 

(З)2 МАНАС БААТЫРГА КӨЗКАМАНДАР ДЕП АТ КОЮЛГАН 
ТУУГАНДАРЫНЫН3 КӨЧҮП КЕЛГЕНИ 

Ногойдон Орозду, Бай, Үсөн, Жакып төрт уул. Ногой орчун чоң кан бол-
гон. Бүтүн татар ногойго нөкөр* болгон. Атар мылтык, чабар кылыч - ка-
туу кызматтарында татарлар болгон. Ошол4 себептен татарлардын бир аты 
Ногойчул болгондуктан ногой болгон. Калмак, казак Ногойдун кол астында 
болгон. Ногой кан бир жүз төрт жаш жашап дүнүйөдөн өткөн имиш. Караган 
кара калмактар маңгулга баш койгон. Маңгул, кытай баары биригип келип, 
кыргыздын кандыгын бүтүрүп кайта баскан, колдорундагы өкүмөтүн5 алган. 
Кытайлар кайта кыргыз баш көтөрө алабы, жокпу? - деп, куралар*, ягни* 
балдир* салган. Аз заманда аты Манас деген кара кыргыздан бир баатыр чы-
гат - деп балчылар* кабар берген, бүтүн Азияны бүлдүрөт деп. Муну уккан 
соң Эсенкан - кытайдын Бээжиндеги каны падышалыктан сынчылар чыга-
рып, элди кыдыртып Манасты издеткен. Акыры Азиреттин кара тоосу менен 
Алайдын арасынан Ногой балдарын сынчылар көргөн. 

Көзкаман деп, Үсөндү кармаган, ошол себептен анын балдары «Көзка-
мандар» - деп аталган. Жакып он йетиде экен. Аны да кошо кармаган6. Ороз-

1 Түп нускада мындай тема жок. Китептеги негизги бөлүм болгон манасчынын айткан текстте-
рин томдогу илимий аппараттардан бөлүп коюу үчүн гана ушундай тема берүүнү туура таптык - С.М. 

2 Кашаага алынган «3» саны эмнени туюнтары белгисиз. Манасчы адатта биринчи казат, 
экинчи казат ж.б. деген туюнтма менен чоң-чоң окуялардын катар эсебин билдирүүчү эле. Бул 
окуядан мурда келген эпизод Манас баатырдын Каныкейди алганы - төртүнчү окуя делип аталган. 
Буга караганда үч эмес, беш делүү жөндүү болмок. Балким, катчыдан ката кеткендир. 

3 тувгандарының - тексттердеги сөздөрдүн бул түрдөгү ошол шарттагы кабыл алынган салт-
тык ыкка жараша белгилүү даражада бурмаланып жазылышы буга чейинки китептердеги түрдө, 
эгер маани даана көрүнүп турса ошол талашсыз үлгү бүгүнкү жазылуу эрежелерине ылайык чийи-
лип берилет да, эки башка түшүнүк-маани чыгып калуусу мүмкүн болгон учурларда гана атайын 
эскертилип, чечмеленүүгө алынат. Жазылуу үлгү менен анын мааниси эки ача, же так түшүнүү 
кыйын болгон жерлер комментарияланат. 

4 шол -оозеки сөздө «шол» түрүндө айтыла берет. 
5 нөкиматын - сөздү катчы, адатта «хөкимат» же «өкүмет» түрлөрүндө жазчу эле. Бул жерде 

«некимат» - деп чийиптир, балким, ката кеткендир. Контексттеги маани боюнча талап кылынган 
сөз «өкүмөтүн». 

6 кармаган. Сөздөн кийин көп чекит коюлган. Максат, же көп чекиттин аткарган милдети 
белгисиз. Тексттердеги мааниге караганда бул жерде мындай ыктын зарылдыгы жок эле. Кыясы, 
катчы ой бүтүп, башка ойго өткөндүктү, б.а., абзац маанисин туюнтуу үчүн койгон өңдөнөт. 
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ду канды балдары менен Ташкен жакка алып барып1 койгон. Байды Алайга 
таштаган. Жакыпты Алтай тоосуна2 алып барып, маңгулдан Бөйөндүн уулу 
Чаянга койгон. Үсөндү катын-балдары менен самани менен кытайдын арасы-
на Жууша деген жерге, дөңгө3 деген элге койгон. Ошондой кылып тараткан. 
Бүтүн Түркстанды кытай-калмак басып алгандан кийин кыргыз, казак Ал-
тай тоосунда4 турган. Абыдан кор болушкан. 

Жакып Чыйыр деген агасынын катыны Шаканды Чыйыр өлгөндөн ки-
йин алган. Чаянга малай болуп жүрүп, Чаяндын кызы Бакдөөлөттү да алган. 
Ногой, анын иниси Шыгай, эң кенжеси Чыйыр. Акыры бара-бара Шакандын 
аты Чыйырды болуп кеткен. Жакып Алтайга барып тургандан кийин кырк 
жылдан соң Манас туулган. Аны кайта-кайта айтып олтурбаймын. Ал башта-
гы китепте абыдан айтылган. Манас Түркстанды кытай менен калмактан бо-
шотуп алып, аларды Бээжинге сүрүп, кандыгы абдан чоң болгондугун угуп, 
Үсөн Түркстанга Манастын үстүнө келүүгө кумарланган. Үсөн жыйырма 
төрт жашында байланып5 кеткен. Баштагы катынынан Көкчөкөз деген бир 
эр баласы болуп, ал катыны өлгөндөн кийин турган жери Дөң-дөңдөн6 кыз 
алган. Ал катындан алты баласы болгон. Катындын аты - Субай. Ошол ка-
тындан Чагалдай, Арбалдай, Дөрбөлдөй, Агалдай, Бегалдай, Токолдой деген 
алты уулу болгон. Калмактан катын алып, кайтып жолго салып, Үсөн аты 
жоюлуп, Көзкаман атка коюлуп, жетимиш төрт жашка толуп, чыпчылгый 
калмак болуп, Алтайды басып, Илеге түшүп, Чүйгө жетсем - деп, кыргызга 
кетсем - деп келе жаткан экен. 

Манас колдорунун баарын таратып жиберип турган чакта казак, кал-
мак камашып, Манаска Көкчө кабар жиберип, Манас элден бөлүнүп, Көкчөгө 
барайын - деп, көңүлүн алайын - деп барган экен. Кайтып жарашып кал-
мак кеткен экен. Тарбагатай тоосунун башынан чыгып карап турса, карааны 
аз, калдайган туусу бар7 бирөөлөр келе жатышат. Бул эмне жан? Кол десем 
көчтөй, көч десем туу көтөргөн, не да болсо эси жок эсердин бири го, муну 
билмекке керек - деп, Манас келе жатыр. 

1 апарыб - диалектилик белги катары ушул түрдө да айтыла берет. Бирок ал белгинин манас-
чыга, же катчыга таандык экендигин так айтуу кыйын. 

2 таунына - сөздүн мааниси - тоосуна. Адатта катчылар бул маанини «тауна» түрүндө жа-
зышчу эле. Балким, бул жерде катчынын атайын жазуусу эмес, жөнөкөй эле ката кеткен болушу 
да ыктымал. Катчы (Ы.Абдыракманов) сөздү мурда дээрлик «тауна» түрүндө чийип келген. 

3 дөң - этноним башка жерлерде көпчүлүк учурда «дөңгө» түрүндө айтылат. 
4 таунда - буга караганда жогору жактагы сөздүн «тауына» түрүндө жазылышы атайын ык 

эмес, кокустан кеткен каталык экен. 
5 бааланып - контексттеги мааниге «байланып» тагыраак туура келер эле. Балким, манасчы 

ушул жазылган түрүндө туткундалып, колго түшүп маанисинде айтышы да мүмкүн. 
6 дөңдөңдөн - топоним жогоруда «дөң» - деп айтылды эле. Мындай эки анжы айтылыш, бал-

ким, манасчыга таандык болушу мүмкүн. Эпостун оозеки айтылган тексттеринде мындай учурлар 
кездешет. 

8 бар - сөздөн кийин түп нускада бул түрдө: «Бу не жок? - деп». Стиль бузулуп, маани так 
ачылбай калган. Ката кимден кеткенин так айтуу кыйын. Маани ачык болсун үчүн «бирөөлөр келе 
жатышат» деген сөздөр кошулду. 
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* МАНАС 
Манасы бар кашында, 
Өңкөй баатыр кырк нөкөр* 
Дөөлөт* кушу* башында,* 
Оён* Манас бу күндө 
Отуз төрттө жашында, 
Алмамбет кетип Көкчөдөн, 
Алтай тоонун бөксөдөн 
Көрө элек экен Көкчөнү, 
Көрүштүрүп келмекке, 
10 Көңүлүнүн мүдөөсүн, 
Алмамбет айтып бермекке 
Барган экен баатыры. 
Казак, калмак камашып, 
Алтайдын шамал* тоосуну1 

Намысташып талашып, 
Канкордун* угуп кабарын, 
Казакка берип жерини, 
Калмактын көргүн элини, 
Казак-калмак жарашып, 
20 Калмактар кеткен тарашып. 
Айдаркан уулу эр Көкчө 
Аттанып барган элине. 
Арстан Манас барыптыр 
Калмактарын аткарып, 
Манас качан келет? - деп, 
Күтүп турган жерине. 
Амандашып Манаска, 
Аңдаганга тамаша, 
Алтын айчык* туу* болгон 
30 Алмамбет баатыр алачка*, 
Көкчө көп сөз баштады, 
Алмамбетти көргөндө 
Көзүн ыйлап жаштады. 

Учурашып болушуп, 
Ушу күнү конушуп, 
Эртеси жолго салыптыр, 
Тарбагатай тоосунда 
Таа-Дөбө2 деген ушунда, 
Ай балта, кылыч эгешип, 
40 Бугу, марал барбы? - деп, 
Акылдашып кеңешип, 
Таа-Дөбө тоонун бийиги; 
Жан-жагында көп экен3... 
Уулап бугу-маралын, 
Ай-талаадан көрүптүр 
Бир топ көчтүн караанын. 
Көч десе, колдо туусу бар, 
Кол - деп, аны караса 
Жөөсү да жүрөт ушулар. 
50 Жүк жүктөгөн төө да бар, 
Жүрө албаган жөө да бар, 
Айдаган бир аз кою бар, 
Арстан Манас баатырга 
Тууганбыз деген ою бар. 
Жүк арткан сыйыр* ую бар, 
Карап турса мүнөзү 
Калмак сындуу кую бар. 
Жөө жүргөнү дагы бар, 
Төө мингени дагы бар. 
60 Уй мингени дагы бар, 
Учкашканы дагы бар. 
Ат мингени дагы бар, 
Ар түрлүүнүн баары бар. 
Арасынан көрсөңүз 
Сакалынын ичинде 
Ак ала болгон кары бар. 

1 торсуну - контексттеги талап кылынган сөз - «тоосун». Катчы мурда жогорку тексттерде 
«тоо» деген сөздүн уңгусун «тау» түрүндө жазчу. Мындан анын кыргыз сөздөрүн угулушу боюнча 
туура жазууга аракеттенишин көрүүгө болот. 

2 таа добе - жазылышты «тоо дөбө» - деп окууга да болор эле. Бирок сөз кийинки саптарда 
да «таа добе» катары жазылганына караганда манасчы ушул түрдө «Таа-Дөбө» - деп айтса керек. 

3 көб экен - ушул ыр сабынан кийин ой үзүлүп калган. Кыясы, жазылбай калган ыр сабы бар 
окшойт. Контексттеги мааниге, уйкаштыктын таламына караганда жазылбай калган ыр сабы -
«Бугу, марал кийиги». Мындай ыр сап ойдун үзүлүүсүн толуктап турат, анын үстүнө контексттеги 
мааниге, уйкаштыктын таламына да толук туура келет. 

^ 69 ^ 

www.bizdin.kg



€ МАНАС » 
«Калмак бекен, маңгулбу -
Кара калмак журтунан 
Кандай жүрүп каңгыды? 
70 Сурайынчы аны - деп, 
Башчысы экен береги 
Ак ала сакал кары» - деп, 
Кыйгактуу найза доолдоп, 
Кырк баатыр баары шоолдоп 
Келип айтты саламды». 
Угуп, көрүп билбеген 
Салам бериш ааламды, 
Үтүрөйүп Үсөнү 
Манас жакка карады. 
80 Мөндү пайна* - дейт экен 
Маңгул, калмак саламы. 
Ак сакал андай дегенде 
Аликти* билбей пайна* - дейт, 
Ал сөзгө күлүп калганы. 
Ушу кезде Көзкаман 
Түк койбойт түрктүн тилини, 
Түшүнүк болуп биле элек 
Дин ислам динини. 
«Балдарым нени билдиңер? 
90 Пайна десем күлдүңөр, 
Баяныңды айтыңар 
Кай тараптан жүрдүңөр? 
Кара кыргыз окшойсуз, 
Катарың менен топтойсуз?» 
Анда Бакай кеп айтат: 
«Карыям уккун - деп, айтат! 
Мөндү - пайна калмакча, 
Мусулмандын бадасы 
Салам айтып көрүшөт, 
100 Салам айтпай кеткенге 
Чамасы келсе өлүшөт. 
Дүнүйө жүзү аалам - деп, 

Мусулманга бир парыз*1 

Айтмак үчүн салам - деп, 
Жаштар салам бергенде 
Карыясы жооп айтат: 
«Алеки салам*, балам - деп. 
Өзүңүз кайдан жүрөсүз? 
Кыргыздарча сүйлөйсүз, 
110 Ким болосуң, бабам?» - деп. 
Эр Бакай сурап салганы, 
Эсине түшүп эскиси 
Элден азган кары чал 
Эчкирип ыйлап калганы: 
«Уругумду сурасаң 
Угуз кандын балдары, 
Кырга чыгып байлыктан 
Кыругуз атка калганы. 
Самар, Сапар тушунда 
120 Орто Азия, Түркстан 
Жерин көрүп ушунда. 
Өз алдынан көрүнүп, 
Өзүбек болуп бөлүнүп, 
Өчмөндүүнүн баарынын 
Каны суудай төгүлүп, 
Араптан чыккан ушунда 
Ак*2 байгамбар*3 тушунда 
Акеше4 аттуу бабабыз, 
Айта берсек узун сөз 
130 Кыргызды кыйла табабыз 
Сары эшен* Кыркан болуптур, 
Ал кезекте кыргыздар 
Абыдан динге толуптур. 
Анал аттуу кыз чыгып, 
Нак олуя*5 болуптур. 
Мансур6 аттуу иниси, 
Байкап турса көпчүлүк 
Анал жаман жүрөт - деп, 

1 фрс. 
2 Xк. 
3 пайгамбар - адатта бул сөздү катчы кебүнчө «пгмбр» түрүндө чийчү эле. 
4 гкаше. 
5 аулия. 
6 мнсар. 
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* МАНАС 
Ушак кылып коюптур. 
140 Аңдып жүрүп артынан, 
Ушак сөздүн дартынан 
Кырк чилтендин* шарабын* 
Мансур ичип тоюптур. 
Акылы кетип аз болуп, 
Бехуш*1 болуп, мас болуп, 
«Анал ак2 да, мен хам* ак!» 
Айта берип ушул чак, 
Ак дегени таза сөз, 
Араптын3 аалимдерине*4 

150 Айткан аны көзмө-көз. 
Угуп көрүп5 улама*6 

Шарияты*7 боюнча 
Жазаа8 буйруп буларга: 
«Түрк уулунан түк койбой 
Түркстанга кубала. 
Ак* жараткан Кудай!*9 - деп, 
Аналда ак, мен да ак -
Айтканын аңдап карап бак, 
Экөөбүз кудай деген сөз, 
160 Көрдүңөр да, уктуңар 
Көп аалимдер көзмө-көз 
Өзүбектин өзүн - деп, 
Өзүңөр көрүп уктуңар 
Кудаймын - деген сөзүн - деп, 
Шарият10 азыр турат - деп, 
Муну жазалабасак 
Баарыбызды урат - деп, 

Угуз кандын нуркунан*, 
Акешеге аралаш 
170 Бирге жүргөн журтунан 
Бирин койбой сүрүптүр, 
Мансурду тутуп алыптыр. 
Канча бөлүп койсо да, 
Кыйма чаап сойсо да 
«Ак» - деп, айтып калыптыр. 
Алып барып күлүнү 
Аккан сууга салыптыр. 
Ташып кетип дайрасы 
Базарында шаарыны, 
180 Мисир11 журтун баарыны 
Дарыя басып кетерде, 
Далайга өлүм жетерде 
Мансурдун ашык12 экенин 
Ал олуя билиптир, 
Артынан аңдап жүрүптүр. 
Өрттөгөн күлдүн ордунан 
Топурагын түйүптүр. 
Дарыя ташып келгенде 
«Тарткын, Мансур, баатыр!» - деп, 
190 Топону чачып ийиптир. 
Толкуп толгон дарыя 
Калыбына кириптир. 
Минтпесе шорун катырат, 
Жакшы-жаман баарысын 
Жердин жүзү батырат. 
Жер жеңбеген неме жок, 

1 Бихуш. 
2 хк. 
3 грбдн. Ушул эле маанидеги сөздүн уңгусун катчы мурда 126-сап ырда «арап» (араптан) 

түрүндө жазган эле. 
4 галимдерине. 
5 көриб. Сөздөн кийин көп чекит коюлган. Андай ыктын мааниси белгисиз, ыр сабында калып 

калган сөз жок, маани түшүнүктүү. 
6 глма. 
7 шригтдн. Жазылыш «шарияттын» катары окулуу керек. Бирок стиль бузулуп, маани так 

ачылбай калат. Катчы ката кетирген. Сөз «шарияты» делсе туура болмок. 
6 жза. 
9 хдай. 
10 шрыгт. 

мср. 
гашк. 
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* МАНАС » 
Өткөндөрдөн сөз айтсам 
Угуңар, балдар, жеме жок. 
Ошо Мансур олуя 
200 Жакын бизге туугандыр. 
Арапка барган ал токсон 
Асты Багдат1, Мисирде 
Алар анда калыптыр, 
Бабыр деген атабыз 
Баргана2 жерин алыптыр. 
Кырдагы Угуз тунугу, 
Кыругуз болуп уругу 
Төбөй3 болгон атагы, 
Кыйла болгон маңгулга 
210 Төбөйдүн салган чатагы.( 
Төбөйдөн кийин Көгөйдү4, 
Мында да Угуз балдары 
Эсеби жок көбөйдү. 
Көгөйдун5 уулу үч болду, 
Кырга келген Угузга 
Кыйла сонун күч болду. 
Ногой, Шыгай, Чыйыры, 
Ал кезекте кыргыздын 
Бузулбады кыйыры. 
220 Ногой агаң өлгөнү, 
Ногойдун көзү өткөн соң, 
Ойротту капыр бөлгөнү. 
Ногойдун уулу төрт болду, 
Кытайдын көрү өрттөндү, 
Калмак, кытай кошулуп, 
Кыргызды келип көптөдү. 
Атам Ногой, Үсөнмүн, 

Атамдын көзү өткөн соң 
Абыдан минтип түзөлдүм. 
230 Жыйырма төрттө жашымда. 
Кийгизип тери башыма, 
Жуушаңгыр деген жерине 
Алып барып таштады 
Дөңгө6 деген элине. 
Эки ай араң жаз болот 
Жуушаңгынын жерине. 
Шымал жакта жери бар, 
Жуушаңдын шымал жагында 
Даңгы тоонун бели бар, 
240 Белден ашып түшкөндө 
Да түгөнгөн түрктүн эли бар. 
Самаит7 болгон атагы, 

. Кийикти багып мал кылган 
Киши кылбас чатагы. 
Жанубу*8 Байкал көлү бар, 
Ээ, балдарым, сурасаң 
Тамашанын көбү бар. 
Күн чыгышы жагында 
Тундуранын9 эли бар, 
250 Жүргөн тентип аякта 
Түрк уулунун кени бар. 
Тууганына барсын - деп, 
Мени кошкон чени бар. 
Самаит менен Тундура 
Мунун баары жуда* түрк, 
Алып келдик Алайдан, 
Атасы кыргыз, бу да түрк. 
Алып барып айбанга 

1 бгдад. 
2 Фргана. 
3 Тобей. Бул адам аты дайым - «Төбөй» катары аталат. 
4 Көкей. Көгөй катары окулуусу туура. Кыясы, катчыдан ката кеткен. 
5 Көгейдин. Жогоруда (211-ыр сабында) бул адам атын катчы ката жазганы чын экен. Адатта 

бул ысым - «Көгей» катары чийилип, ал «Көгөй» делип окулат. 
6 доңга. Этнонимди эпизоддун башталышындагы кара сөздө катчы «дөң» түрүндө жазган эле. 

Эпосто көбүнчө «дөңгө» катары аталат. 
7 самаид. 
8 жнобы. 
9 тондыраның. 
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МАНАС 
Кошкон, балдар, өзүмдү, 
260 Быяктан алып барганда 
Дүнүйө жүзүн көргөзбөй 
Таңып барган көзүмдү. 
Алтымыш жашка киргенде 
Атагын уктум Манастын, 
Ногойдун уулу Жакып - деп, 
Бала күтүп, мал бүтүп, 
Жакшы болду жатып - деп, 
Кабардабай турбадым, 
Ага-ининин баласы, 
270 Атам бирге тууганым, 
Кубат кылып жүрчү элем 
Алтай жакта турганын. 
Алтайдан көчүп алды - деп, 
Анжиянга барды - деп, 
Анжиянда Алооке 
Айдап сүрүп салды - деп, 
Аягы Букар, Ысарды, 
Аяк-башы узарды, 
Анжиянды, Алайды, 
280 Акимсиген*1 кытайдан 
Башын жутуп далайды, 
Орто Азия, Түркстан 
рчун бааша болду - деп, 
Ойрон кылат катылган 
Оңу менен солду - деп, 
Шымал жагы сол деген, 
Жануп жагын оң деген. 
Иним Жакып баласы 
Азияга чоң деген. 
290 Азары болор туугандын, 
Безери асты болбос - деп, 
Уругун билип туугандын 
Узакка качыш оңбос» - деп, 
Үсөндөн чыкты үзүр кеп. 
Бастырып кетип баратып, 
Бар сөзүн айтып салыптыр. 
Бардашы менен эр Манас 

1 хакимсиген. 

Байкап угуп алыптыр. 
Бакай абаң чыдабай 
300 Бакырыкты салыптыр. 
Моюндан алып Үсөндү 
Болкулдап ыйлап алыптыр. 
Көзкаман аны тааныбайт, 
«Көп ыйлабай, жайыңды айт?» 
Кашында Кыргыл кеп айтып 
«Кантесиңер - деп, айтып, 
Манасыңдын агасы, 
310 Бай дегендин баласы, 
Карап турган мына бул 
Бай Жакыптын Манасы!» 
Бул сөздү айтып салганы, 
Буркурап келип Көзкаман 
Манас менен Бакайды 
Бирдей басып калганы. 
Астындагы ыйлаган 
Атасы Үсөн чалдары, 
Артынан келди балдары. 
Кырк чоролор чабуулдап 
«Тууганыңыз келди!» - деп, 
320 Туш-туш жактан барганы. 
Карыя Үсөн акырып, 
«Кагылайын сага!» - деп, 
Канкорго ыйлап бакырып, 
«Теректен болгон чырпыгым, 
Телик куштан болгон чымчыгым, 
Дайрадан болгон чалчыгым. 
Караңгыда калганда, 
Ачылган тешик жыртыгым! 
Бүтөлгөн экен жыртыгым, 
330 Жылмайган экен тыртыгым. 
Кагылайын каралдым, 
Башта сыймык чымчыгым!» 
Ал сөздү айтып Көзкаман 
Айгайды кыйла салганы. 
«Ороздунун балдары 
Олоруң кайда, балам?» - деп, 
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Ойлонуп сурап калганы. 
«Орустан олжо бөлдү - деп, 
Он баласы көпсүнүп 
340 Ушу Манас иниңден 
Окус болуп өлдү» - деп, 
Оозу жүйрүк Ажыбай 
Ол сөздү айтып салыптыр. 
«Тууганын кырыш кандай?» - деп, 
Көкчөкөз оюна алыптыр. 
Ал сөздү ойлоп турганда 
Азезилдин Канасы*1 

Акыры сен да шолсуң - деп, 
Көңүлүнө салганы, 
350 Көшүлүп турган Көкчөкө^ 
Жыйылып бою калганы. 
Кошулган жери Манастын 
Кара-Талдын ою экен, 
Кайнар-Суунун бою экен. 
Дайрасына Иленин 
Жакыныраак жер экен. 
Көчтүн баарын кондуруп, 
Казысы сере семизден 
Эки бээ сойдуруп, 
360 Чакыртып Көкчө баатырды, 
«Тууганым келди мында - деп, 
Өрүлүгүң чыңда» - деп, 
Көкчөгө салык салганы, 
Казак менен калмактан 
Кадыр салып суратып, 

Үч жүз жылкы алганы. 
Дөң журтунан кошулган 
Бозгой деген бири бар, 
Болор кыйла жумушун 
370 Болжолун мындан билип ал, 
Дөң элинен жети үй бар, 
Өздөрүндө эки үй бар, 
Улуусу экен Көкчөкөз, 
Урган таштай айтат сөз. 
Коржоңбоз деген аты бар, 
Дөң журтуна баш бербей 
Доңшуп Көчкөн каркыбар. 
Кожоймо деген тону бар, 
Көкчөкөз экен улуусу, 
380 Жолборс сындуу жону бар. 
.Көрүп турса мунусу, 
Көп экен - деп, корксун - деп, 
Көп калмактын ичинен 
Көтөргөн экен кызыл туу. 
Асынган мылтык Чотала, 
Ичээр ашы атала, 
Калмакта өскөн каран түн 
Бетин жуубайт, ботала. 
Кийимдери кара көө, 
390 Кишисинин көбү 
Кирден баары чириген 
Көйнөк менен дамбалы, 
Кирдегенден айрылып2 

Чыккан экен далдалы. 

1 канеси. Эпос боюнча ар бир адамдын жүрегүнүн толтосунан орун алган Азезилдин уулу. 
Адатта «канас» делет. 

2 айрылып. Ушул ыр сабынан кийин бир саптын орду бош калтырылып, көп чекит коюл-
ган. «Чыккан экен далдалы» делген кийинки ыр сабы барактын сол тарабындагы ачык жерге 
ылдыйтадан жогору карай кыйгач жазылган. Бош калтырылган жердеги сап ушул болсо керек. 
Бирок катчы аны эмне үчүн өз ордуна жазбай катардагы саптардан бөлүп өзүнчө чийгени белгисиз. 
Катчынын койгон шарттуу белгилерине караганда ал ыр сабынын орду бош калтырылган жер. 
Ушундай ык - көп чекит коюлуп, бирок ал жерге келүүчү ыр сабы, же саптар ошол бош жердин 
өзүнө эмес, башка жерге жазылып, кайсыл жерге киргизилери атайын шарттуу белгилер менен 
көрсөтүлүү мындан мурда да бир катар жерлерде (мурдагы китептерде) учураган эле. Мындай 
ыктын так маанисин али ача элекпиз. Кыясы, мурда көп чекит коюлуп жазылбай кеткен текстти 
кийин тактап жазганда ал сап, же саптар башка тексттер менен бир учурда чийилбестен, кийин 
тактоо аркылуу калыбына келтирилгенин белгилөө максатын көздөгөн аракет өңдөнөт. Балким, 
ыктын башка сыры да бардыр. 
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€ МАНАС » 
Катындары кийгени 
Торгун менен тубары, 
Тозоң баскан эмедей 
Тос-тос болгон булары. 
Кийиминде орун жок, 
400 Журүмүндө борум жок, 
Орго-дорбо сөздөрү, 
Кеп угарда булардан 
Көзкаманга көздөдү. 
Көзкаман болду дуңчусу*, 
Көкчөкөз болду тыңчысы, 
Үйгө чапты сүйүнчү 
Ырамандын ырчысы. 
Алты күн жатып ал жерде 
Алар көчүп жөнөгөн. 
410 Доң1 уругу курусун 
Абыдан жакыр эл экен. 
Артыкбаш жылкы көрбөгөн 
Айгырын көрсө алдырап, 
Кире качып үйүнө, 
Калмактарча балдырап. 
Атты көрүп алышып, 
Ат көргөндүн баарысы 
Тиштеп жутуп ийчүдөй 
Ыраак качып калышып, 
420 Бээден безе качышып, 
Тайды көрсө кичик - деп, 
Минсем дешип ойлоду, 
Ылоосун билбей тайлардын 
Мингенде мөңкүп кеткенде 
Бет алдынан сойлоду. 
«Кичинеси жерге уруп, 
Минген жанды жыгат - деп, 
Чоңун минген кишинин 

Көтөрүп уруп, тиштесе 
430 Бекер жаны чыгат - деп, 
Душманга берчү мал экен, 
Ойрон болгон Манасың 
Ушундай жаман мал берген 
Оң санабас ЖЭ.Н экөн. 
Кайдан тапты муну - деп, 
Катасыз душман кууну» - деп, 
Үйрөтүү менен иши жок, 
Бири чатыр, тогуз үй, 
Ошо келген он үйдөн -
440 Көзкаманга кошулуп, 
Кошо келген ол үйдөн 
Үстүнө чыгар киши жок. 
Безип качып, дүргүшүп, 
Бет-бетинен үркүшүп, 
Мал минбей бакыл өскөнүн 
Баатыр Манас билиптир. 
Тамашалап кырк чоро: 
«Тууганыңыз кандай?» - деп, 
Бака-шака күлүптүр. 
450 Өлбөйсүң, муну мингин!» -
Ачууланып эр Манас 
Аларга кабак түйүптүр. 
Өлтүрчү малын таңат2 - деп, 
Калмактар ичи күйүптүр. 
Казактардын Жоорунчу, 
Кайгыл, Бөгөл, Тоорулчу, 
Шыңганын уулу Кербени, 
Шыпты кашка* Дөрбөнү, 
Бөрү жолдуу* Бөгөлү, 
460 Тазбаймат менен Бозуул -
Баары3 жаштар мына бул. 
Кара түлөө Кабыке, 

деп, 

1 доң. Топоним «Доң», «Доңго», «Дөң», «Дөңгө» түрлөрүндө айтыла берет. Эпостогу манасчы-
нын түшүндүрмөсү боюнча аймактын аталышы - «Доң». Бирок ал аймак бийик жай болгондуктан, 
б.а., дөң жер болгон үчүн «Дөң» катары да аталат (кара: «Эгин жайы жогунан Дөң адамы дээр экен 
- 4230-4231 саптар). Демек, Доң менен Дөң бир эле аймактын аталышы. 

2 таңар. Кыясы, катчыдан ката кеткен, контекстке туура келер үлгү - «таңат». 
3 ба. Жазылыштан маани чыкпайт. Кыясы, катчы сөздү чала жазып калган. Контекст боюнча 

талап кылынган сөз - «баары». 
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Жаңгирлердин Жабыке 
Жаштар жылкаа1 киришип, 
Азоолорун жоошутуп, 
Алты күн жүрүп иришип, 
Өлтүрбөсүн билдирди, 
Доңдун2 ээрин домпойтуп 
470 Токуп берип миндирди. 
Атынын карап кулагын, 
Аягынан карап туягын, 
Өпөйүп жаман көрүнөт, 
Атка минген сыягын. 
Жүккө минген төөм - деп, 
Жакшы эле мындан жөөм - деп, 
Алып урса талаага, 
Жабыштырды Манасы 
Моорун* деген балаага. 
Коркконунан минишип, 
480 Коржоюп жолго киришип, 
Көкчөкөз менен Үсөнү 
Бозгой үчөө жылкы айдап 
Жүрөр жолун түзөдү. 
«Алай көргөн жериң - деп, 
Абаке, өзүң келгин - деп, 
Орозду уулу кырылды, 
Аман-эсен саламат 
Орчун кыргыз элиң - деп, 
Амандашып алганы. 
490 Жолдошу бар кырк баатыр, 
Жолго төрө салганы. 
Эки-үч конуп арага, 
Эр Манас үйгө барганы. 
Алты ай болгон кеткени, 
Аман-эсен саламат 
Айылга Манас жеткени. 
Катын-бала, кары-жаш 
Аман-соосун сурашып, 

Учурашып бир-бир баш, 
500 Көрүшүп Көк жал баарына, 
Бердике, Жакып карыга. 
Манастан мурун барыптыр, 
Үч катындан үч жамбы, 
Баары алганы беш жамбы -
Бакдөөлөт, Чыйырды бериптир, 
Аталаш тууган келиптир. 
Ороздунун он уулун 
Калганына угузуп, 
Катылып өзү өлдү - деп, 
510 Калабасын жугузуп, 
Кабарын айтып салыптыр. 
Калган катын-баласы 
Качып көчүп алыптыр, 

' Көкөтөйгө барыптыр. 
Он уулунун күйүтү 
Ойдон кетпей дарт болуп, 
Ошо күндөн бу күнгө 
Ташкенде калды сарт болуп. 
Арстан Манас он беш күн 
520 Тынчып орун алыптыр. 
Ошо күндө бир адам 
Кабар келип калыптыр: 
«Ооган деген чыкты - деп, 
Түлкү деген мыкты - деп, 
Катаганды, тейитти 
Калкын жаман кейитти. 
Жазийранын3 чөлүнө 
Айдап келип тыкты - деп, 
Кыпчагы жүрү жоо болуп, 
530 Кара калпак, каңдысы 
Кан Кошойго толгонуп, 
Душман чукул табылды, 
Журттун көбү чабылды», 
Ал сөздү айтып салганы. 

1 жылка. «Жылкаа» катары окууга болот. «Жылкыга» деген сөздүн оозеки ыр тутумунда ыр-
гактын таламына карата айтылышы. Оозеки сөздө «жылкаа» түрүндө айтыла берет. 

2 дондун. Түп нускада ушул түрдө. Мындан нары топоним түп нускада кандай чийилсе ошол 
үлгүдө берилет. 

3 жзиренин. 
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* МАНАС » 
(4)1 МАНАС БААТЫРДЫН ООГАН МЕНЕН СОГУШКАНЫ 

(БЕШИНЧИ КАЗАТ)2 

Ачууланып эр Манас 
Аскерин жыйып алганы. 
Кырк баатырдын баары бар, 
Кыргыл, Бакай кары бар, 
Бай Көкөтөй каны бар. 
540 Канга кабар салыптыр, 
Карып калган Көкөтөй 
Ойроттун баарын карчаган, 
Оруска барып чарчаган, 
Кагылайын, сен бар - деп, 
Баласын айтып калыптыр. 
Он экиде Бокмурун, 
Ошондой алыс сапарга 
Бара элек экен бул мурун. 
Баба кандын кызыл туу 
550 Көтөрүлүп калкылдап, 
Кырк миң аскер кол менен, 
Анжияндын талаасы 
Жийделүүнүн жол менен, 
Көкөтөйдүн баласы 
Бокмурун келип калганы. 
Канымдын уулу келгин - деп, 
Кадырлап Манас баланы, 
Элүү миң аскер элинен 
Эртелеп жыйып алганы. 
560 Токсон миң аскер кол менен 
Ашып-шашып эр Манас 
Жүрмөк болду жол менен. 

Карабөрк менен Акылай 
Мурунку алган зайыбы, 
Аңдап турса Каныкей 
Ургаачылык жагынан 
Чыгар эмес айыбы, 
Эртели-кеч санаса 
Эч жеринен көрүнбөйт 
570 Каныкейдин майыбы. 
Тапшырсам жакшы караар - деп, 
Жуушадан келген тууганга 
Ушул ишке жараар - деп, 
Келтирбес ага залал - деп, 
Кейитпей жакшы багар - деп, 
Каныкейге кеп айтат: 
«Катыным, уккун - деп, айтат. 
Катыным, кылар ишиң бар, 
Кастарлап багар кишиң бар. 
580 Жуушадан келген абабыз, 
Журттун баары биздики, 
Тууганды кайдан табабыз? 
Тон кийгизгин тонуңдай3, 
Кайда барсаң иш кылдыр 
Как өзүңдүн жолундай. 
Ат мингизгин атыңдай4, 
Жаман багып койбогун, 
Жароосуз жаман катындай. 
Үй тиктиргин үйүңдөй, 
590 Дүнүйөнү сарп кылгын 

1 Теманын алды жагына кашаага алынып жазылган «4» санынын мааниси, аткарган милдети 
белгисиз. Кыясы, темалардын кагар саны го. Окуяны «бешинчи казат» деп атаары атайы белги-
лениптир. 

2 Теманын аталышынан кийин ага улай, бирок барактын (кол жазманын 252-бети) сол жагын-
дагы ачыкка кашаага алынып (бешинчи казат) деген сөздөр жазылган. Сагымбай өз вариантында-
гы чоң-чоң окуяларды «казат» деп атап, аларды ирээти менен бирден тартып айтып келе жатканы 
белгилүү. Демек, манасчынын ою боюнча бул анын вариантындагы бешинчи чоң окуя. 

3 тонындай. Жазылышы «тонундай» делип окулат. Бирок контексттеги маани «тонуңдай» -
өз кийген тонуң-киймиң кандай болсо ага да ошондой тон кийгиз дегенди туюнткан сөз. Кыясы, 
катчы сөздү даана укпай, же жаңылыш жазып алса керек. 

4 атындай. Жогорку жактагыдай эле бул жерде да контекст боюнча талап кылынган туура 
сөз - «атыңдай». 
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€ МАНАС № 
Ичиңди жыйып күйүнбөй. 
Жүк жыйдыргын жүгүңдөй, 
Мал күтсүн баштын түгүндөй, 
Тууган мынча келген соң 
Жатышың болбос бүлүнбөй. 
Желелеп бээ байласын, 
Жергеме кошо жайласын, 
Сабага куйдур кымызын, 
Заман акыр журт айтсын 
600 Тууганга кызмат кылышың. 
Тапшырарым бул ишим, 
Союшуна мал бергин, 
Өңдөштүрүп нар бергин, 
Жылкы берсең тай бергин, , 
Суу тилесе, чай бергин, 
Бөз* тилесе, шай1 бергин, 
Көш* тилесе, май бергин. 
Койдон берсең козу бер, 
Короолош конор коңшу бер, 
610 Айры* менен нар* бергин, 
Алтын менен зар бергин, 
Алам десе жар бергин. 
Сураса тана, өгүз бер, 
Арык бербей, семиз бер». 
Кандай дейсиң калайык 
Кастык кылган тууганын, 
Ороздунун он уулу, 
Он уулунун кылышын, 
Көзү көрүп кастыгын 
620 Көңкү баарын кырышын, 
Дүнүйөмдү тең бөл - деп, 
Катынга өкүм кылышын. 
Аягында Каныкей 
Мойнуна коёр кылмышын -
Дүнүйөгө мас болуп, 
Жамандыкка жылышын. 
Да көрөрсүң аягын 
Тууганынын кылышын. 

Айтып-айтып тапшырып, 
630 Акырын сүйлөп жашырып, 
«Мен келгенче түткүн - деп, 
Бек жакшылап күткүн - деп, 
Ыраазы кыл акыры, 
Дүнүйөмдүн баарысын 
Берсең дагы бүтүн - деп. 
Мен үчүн келген тууганга 
Бейкабар* болбой күтүн» - деп, 
Каныкейге тапшырып, 
Казат жолун бет алып 
640 Канкор* жүрдү бастырып. 
Тогуз санча* кол менен, 
Үргөнчтү беттеп жол менен. 
Ашып өтүп Арышты, 

• Арша-Кум менен барышты. 
Каратегин калчаны 
Казатыма жүргүн - деп, 
Калкын бүтүн карчады. 
Кырк миң аскер кол алды, 
Кыя тартып жол алды. 
650 Алеңгир аттуу бели бар, 
Жануп жаккы тушунда 
Атагы Ооган эли бар. 
Жүрүп Манас жол менен, 
Жүз отуз миң кол менен, 
Алектин белин ашыптыр. 
Астында Аму2 дарыя 
Адамдар көрүп шашыптыр. 
Башы чыккан жанубу, 
Саркан тоо Кенжуттан 
660 Барат экен калыбы. 
Баштан мөңгү бузулуп, 
Ар тараптан аккан суу 
Арбын келип кошулуп, 
Капкара болуп чалма агып, 
Кан жыттанып жошулуп. 
Үлкөн шаар Үргөнчтү 

1 «Шайы» деген сөз ырдын тутумунда оозеки сүйлөөдө ыргактын таламына карата айтылышы. 
2 гмо. 
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€ МАНАС » 
Жарып өткөн суу болуп, 
Үстү көбүк буу болуп, 
Ооган, Кыйба1 ортосу 
670 Катташа албай чуу болуп. 
Үстү жагы көбүктөп 
Үйөр агып алыптыр, 
Үйдөй таштар түбүндө 
Күлдүрттөп-күлдүрттөп 

агып калыптыр. 
Ак көбүгү бурулуп, 
Аркы-терки урунуп, 
Найза бою ыргычтап, 
Чамгарактап алыптыр. 
Карагайы, тал агып, 
680 Кайың менен сал* агып, 
Караргандын баары агып, 
Үйүрү менен мал агып, 
Аркар, кулжа, бугусу, 
Аралаш агып мунусу, 
Атагы Аму улуу суу. 
Жаздын асты баардан* 
Шымал жакка оодара 
Жанып өткөн шаардан. 
Тоодон аккан токою, 
690 Ташка тийсе бурулуп, 
Жарга тийип урунуп, 
Жардын бети туурулуп, 
Кулап түшүп жарынан, 
Урунт жердин баарынан 
Тамыры калып суурулуп, 
Дөбөдөй болгон чалмалар 
Тегеренип жуурулуп, 
Аны көргөн адамдын 

Кечпей жүрүп бул жакта2, 
700 Тим көргөндө дайраны 
Кейпи кетип тигил жакта3 

Заманасы куурулуп. 
Аскер барды лыкылдап, 
Амуну4 бойлой жыкылдап. 
Дайра экен, көл экен5, 
Жери ысык чөл экен, 
Кечемин - деп киргенге 
Казылуу кара көр экен. 
Суу кире элек чагында 
710 Дайранын шымал жагында 
Катаган, тейит, калчаны, 
Канчасын Ооган карчады, 
Ооган кылып көпчүлүк, 
Каңды, тейит жүзүнө 
Канча салды көп түлүк, 
Алымын арбын алыптыр, 
Аркадагы кыргыз - деп, 
Азапка тирүү салыптыр, 
Мырза чабуул* кылыптыр, 
720 Мыктыларын кырыптыр. 
Аскерди көрүп алышты, 
Ал жердеги кыргыздан 
Алтымыш миң барышты. 
Уругу кыргыз журтуна 
Улук Манас баатыры 
Намыстанып акыры, 
Айбатын көргөн Манастын 
Башында калбай акылы. 
Күркүрөшү күн болуп, 
730 Карарып ачуу түн болуп, 
Бетиндеги ызгаары 

1 хиоа. 
2 буякта. Оозеки сөзде ушул түрдө айтыла берет. Туура жазылыш үлгүсү - «бул жакта». 
3 тйакта - «тыякта» катары окулат. Оозеки сөздө ушул түрдө айтыла берет. Туура жазылуу 

үлгүсү - «тигил жакта». 
4 гмутды. Жазылышты «Амутту», же «Хамутту» катары окууга болот, ушулардын бири 

түрүндөгү өзүнчө топоним болушу ыктымал. Бирок тексттерде буга чейин Амуу дарыясы жөнүндө 
сөз бара жаткан. Башка аталыш келсе контексттин талабына карама-каршы келип, ой түшүнүксүз 
болуп калат. Кыясы, катчы сөздү жазууда ката кетирген өңдөнөт. 

5 Көл экен. Сөздүн бул жердеги мааниси чоң дарыя дегенди туюнтат. 

^ 79 в». 

www.bizdin.kg



€ МАНАС * 
Бери болсо бейбактын 
Беш байпактык жүн болуп, 
Каары мындай ким болду, 
Сырын билген баатырлар 
Үндөй албай тим болду. 
Алмамбетти кел - деди, 
Жан аябай жайла күн* 
Өнөрүңдү сен - деди. 
740 Кытайча кыйын окуган, 
Жети кез кийиз алдырып, 
Астына аны салдырып, 
Эр Алмамбет олтурган. 
Жай таш чыккан кой* жүнүн 
Жаз күнүндө алдырган. 
Кыш күнүндө кыларда 
Жай дубасын салдырган, 
Дуба салып бастырган, 
Кыдырата четине 
750 Кытайынча ариптүү 
Кешмир дуба* жаздырган. 
Кийизди салып астына, 
Олтуруп Алмаң үстүнө 
Барайыздан1* баштады, 
Башкы келген аязга 
Барча* адамдар шашканы. 
Кыргыздын колу аязга. 
Кырылып кете жаздады, 
Кийими жука кишилер 
760 Ыйлап көзүн жаштады. 
Жаканын баары жамгырлап, 
Жарлардын бети жалбырлап, 
Бөксөнүн баары мөндүрлөп, 
Доол соккон немедей 
Доошу катуу дабырлап, 
Туурадан туман дүркүрөп, 

Кыбыладан2 тунарык 
Кызыл мунар күркүрөп, 
Кылым журттун баарысы 
770 Кыш чилдедей зиркиреп, 
Кара тоо башын кардатып, 
Кабактын баарын аңдатып, 
Өзөндү шамал чаңдатып, 
Өлтүрөбү бизди?! - деп, 
Өз аскерин таңдатып. 
Барайызды бат окуп, 
Даңги-буңгу сөз менен 
Калмактын кара дубасын 
Канча түрлөп жат окуп, 
780 Тегерете терс окуп, 
Катыс3 дуба калкынын 
Шермолтосун4* кесе окуп, 
Шыпаа5* кешмир келтирди, 
Тилегин Алда6* жеткирди. 
Тиктегенин көргөн кул, 
Тилегин Кудай7 берген кул 
Алмаңдын жайы мына бул. 
Атканын жазбас мерген кул, 
Айтканы кабыл келген кул, 
790 Дүкмекер* апсун* мына бул. 
Күчү менен дубанын 
Астына салган кийизи 
Алмамбетти көтөрүп 
Үч кез* өөдө турганы. 
Арыктын баары жыгындап, 
Аңдардын кары тыгындап, 
Үч күн болду, үч түнү, 
Амач* алып басылбай, 
Аркы-терки шыбыргак, 
800 Бозоргон туман ачылбай, 
Борошосу басылбай, 

1 фрайсдан. 
2 кбледан. 
3 хдас. 
4 шермолтосун. 
5 шыпуу. Жазылышты «шыпуа» катары окууга да болот. 
6 але. 
7 хдай. 
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* МАНАС * 
Жааган күнү ачылбай. 
Күздүк аштык күбүлүп, 
Жаз айдоочу аштыктан 
Жандын баары түңүлүп, 
Мурунку мөмө түйүлүп, 
Түйүлгөндөн түк калбай 
Жерге түшүп күбүлүп, 
Келгин куштар тура албай, 
810 Кыйылып жаткан жыгачка 
Шыбыргак музу дубалдай, 
Зыркыраган аязга 
Чыдап адам тура албай, 
Орундун баары сыз болуп, 
Жаз болгондо кыш болуп, 
Жука кийим кийгендер 
Кыңылдап сүйлөп кыз болуп. 
Үч түн болду, төрт күнү 
Үшкүрүп аяз бүтүнү, 
820 Көрүнөө өлмөк болдук - деп, 
Көрүнө көбү күтүндү. 
Кылайып наар албастан, 
Оозуна даам салбастан, 
Алмамбеттин апсуну 
Улуу жомок, чоң дастан 
Көтөрүлүп жети кез 
Астына тирөөч салбастан, 
Үстүнөн танап албастан 
Муаллак1* барып олтурду. 
830 Астындагы кийизин 
Ошондой ишке болтурду. 
Үч түн менен төрт күнү 
Жетөө өттү бүтүнү, 
Турган, жүргөн адамдар 
Оозунан чыкты түтүнү. 
Жети күндө Алмамбет 
Катуу кешмир дубасын 
Кайтарууга күтүндү. 
Олтурду жерге оңолуп, 

840 Абадан2 булут жоголуп, 
Какшаган сыркаар басылып, 
Карарган туман ачылып, 
Эртең менен таң атып, 
Күндүн мурду чачылып, 
Чымын учуп чырылдап, 
Чымчык учуп чурулдап, 
Жерден булоо бурулдап, 
Күн ачылып алыптыр. 
Тоонун башын курчаган 
850 Куу туман туруп калыптыр, 
Сайы менен саркырап 
Сары жел жөнөп алыптыр. 
Өткүр Алма баатырдын 
Өнөрү болгон ушундай, 
Бир чөпкө турган бубагы 
Билеги жоон муштумдай. 
Какырда суулар как соолуп, 
Кашка булак так соолуп, 
Кара суулар муз болуп, 
860 Күн ачылып алыптыр. 
Мөңгүгө өлчөп жай байлап, 
«Аскердин баары аттан!» - деп, 
Жар чакырды айгайлап. 
Таш көрүнүп сороюп, 
Тал-дүмүрү короюп, 
Ар кайсы жерде чөөттө 
Аттац кара балыктар 
Өлүп жатыр тороюп. 
Калдайган калың муз болуп, 
870 Сай четинде кылдырлап, 
Шыйракка чыкпай суу агып 
Сайда жатыр шылдырлап. 
Эки жүз миң аскери 
Суудан өттү жыбырлап. 
Оогандын каны Түлкү экен, 
Ошону да күүлөгөн 
Ойрон болгон түрк экен, 

1 мглк. Жазылышты, балким, «муглук» катары окуса да болор. 
2 гоадан. 
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€ МАНАС № 
Түлкү кабар салыптыр, 
Түмөнбай деген уулу бар, 
880 Түмөндү жыйып алыптыр. 
Түмөн аскер кашында, 
Быйыл он үч жашында, 
Дөөлөт кушу башында, 
Түпөктүү найза кармаган, 
Жүрсө жоодой чаңдаган 
Кан Түлкүнүн кара туу 
Душман союп кандаган, 
Кара Токо деген бар, 
Кароолдон жазбас мерген бар. 
890 Калпа, Теке эрлер бар, 
Кадырбай бала деген бар.' 
Акун деген пниси, 
Адамдан башка мүнөзү, 
Сейит баттал тушунда 
Чала болуп мусулман, 
Жанган экен ушунда. 
Мажусу*1 деген дини бар, 
Түмөн деген бири бар. 
Түлкү кандын агасы, 
900 Ажал жетип, ал мурун, 
Ажалга недир дабасы, 
Андан калган дагы бар 
Ажымат аттуу баласы, 
Аларга карап турганы 
Адыры, чөлү - сакарасы2* 
Кең Үргөнчтүн калаасы. 
Түмөндүн уулу3 Ажымат 

Он алтыда жашында, 
Орчун жыйын кашында, 
910 Чечендиги бир башка, 
Четки аскери колунда, 
Найзакерден көй кашка, 
Дини мажусу, өзү ооган, 
Баатырлардын баары бар4 

Баш тартпаган ар жоодон. 
Аарылардан бөлүнгөн, 
Ооп келип ортого 
Алптан эли көрүнгөн. 
Аралдан келип жай алган, 
920 Жазийрага5 таянган, 
Аркы атасы Баян кан, 
Өз атасы Катыласы, 
Жаян аттуу бабасы, 
Салганы Үргөнч калаасы. 
Катыла кандын уругу 
Түлкү, Түмөн, Акуну6, 
Кызыл баш анын жакыны, 
Элинде бар не түрлүү 
Ашкере аяр, баатыры. 
930 Азыркысын ашкере 
Акун7 баатыр дээр экен, 
Алты тайпа Ооганды 
Бийлеп турган неме экен. 
Жашы бар отуз сегизде, 
Түрк дегенде дүүлүгүп, 
Куштар болгон куу аяк* 
Бир челишип келишке. 

1 мжосы. 
2 сахрасы. 
3 улы. Ушул ыр сабында «уулу» деген сөз эки жолу катары менен жазылып калган. Маани 

боюнча андай зарылчылык жок, кыясы, катчы ката кетирген. 
4 бар. Ыр сабы беттеги эки колонка саптардын арасындагы ачыкка ылдыйтадан жогору ка-

рай жазылып, кайсыл жерге киргизилери атайын белги жылдызча менен белгиленген. Кол тамга 
катчынын өзунүкү, тактоо ошол башка тексттер жазылып жаткан учурдун өзүндө эле жүргүзүлсө 
керек. 

5 жзиреге. 
6 акыны. Жазылганды «Акыны» деп окуса болор эле. Адам аты ушул түрдө болушу да мүмкүн. 

Бирок эпостогу бул белгилүү каарман салт катары «Акун» деп аталат. 
7 акун. Беш сап жогорудагы «акыны» деген сөз «Акуну» делип окулуусу туура экен. Бул 

жерде адам аты салттык үлгүдө туура жазылган. 
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€ МАНАС № 
Катыла кандын кызыл туу, 
Кайгайлаган ызы-чуу, 
940 Калкылдатып көтөрүп, 
Эки жүз миң кол менен, 
Шымалга чыккан жол менен, 
Керней* үнү бапылдап, 
Сурнай* үнү такылдап, 
Айчыктуу туулар* жаркылдап, 
Асабалар* жалпылдап, 
Айбатын көргөн адамдын 
Азат бою калтылдап. 
Добул* согуп күңгүрлөп, 
950 Тоо Көчкөндөй дүңгүрлөп, 
Сел аккандай шарылдап, 
Жел соккондой арылдап, 
Баарысынын мингени 
Теке жоомарт* арымдап. 
Теке жоомарт минишип, 
Үзөңгүнүн тээгине 
Найзанын түбүн илишип, 
Калкандын баарын ойнотуп, 
Кас бууданды* сойлотуп, 
960 Жарактын баарын жайлатып, 
Канжар кошуп кылычка, 
Жандарына байлатып, 
Катыланын кызыл туу 
Аягын жерге сайылтып, 
Асабасын жайылтып, 
Келип конду бу дагы, 
Кестешип калган эки журт 
Бекер карап турабы. 
Күшөк деген аяры* 
970 Апсун демин салганы, 
Аркардай шаңы көрүнгөн 
Аргымак болуп алганы. 
Күн чыгышы жагынан 
Суунун барып башына, 
Оттогон болуп аскердин 
Жетип келди кашына. 
Атчы балдар көрүштү, 
Кармайлык - деп, көбүштү. 

Кармоого кылды талапты, 
980 Кайдан билсин бу балдар 
Аяр Күшөк талакты. 
Салды чалма мойнуна, 
Аңдап көргүн Күшөктүн 
Али да кылар ойнуна. 
Кең соорусу даңкайган, 
Ач маралдай шаңкайган, 
Атка бүтпөйт андай шаң, 
Туу аркардай сыягы, 
Чуркай турган кыябы, 
990 Куюлган чоюн туягы, 
Жаккан шамдай кулагы, 
Теке жоомарт экен - деп, 
Журттун көбү дуулады, 
Немене - дейт? - бир бирин, 
Билбегендер чуулады. 
Бир ат келип калды - деп, 
Биз көрбөдүк бул өңдүү 
Жылкыдан сулуу малды - деп. 
Суу боюнан жогортон 
1000 Өзүнчө келип калды - деп, 
Өтүп кетип баратып, 
Атты көрө салды - деп, 
Атты көрүп айланып, 
Анан келип калды - деп, 
Амалдап кармап алдык - деп, 
Бокмурундун балдары 
Кармап аны алганы, 
Сиз минүүчү сонун - деп, 
Кабылан Манас баатырдын 
1010 Кулагына салганы. 
Алып келгин мында - деп, 
Алдырып Манас алганы, 
Аккуланын чоң тердик 
Аны жаба салганы. 
Ак каңкыны токутуп, 
Баса минди баатыры. 
Баатыр баса мингенде 
Баягы аяр Күшөктүн 
Башынан кетти акылы. 
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€ МАНАС » 
1020 Бастырса бели сынгандай, 
Тула бою тууш күч 
Туйгунду кайдан көтөрсүн, 
Кара бою катуу күч 
Канкорду кайдан көтөрсүн, 
Бак-дөөлөтү башында 
Баатырды кайдан көтөрсүн. 
Күшөктүн шору катканы, 
Көмөлөнүп жыгылып, 
Көтөрө албай жатканы. 
1030 Көтөргөн болсо баатырды 
Алып качып акыры 
Аскерине бармакчы. 
Аңдабаптыр мурунтан 
Арстан Манас баатырдан -
Азыр коркту арбактан. 
Айбаты катуу, заары күч, 
Арбагы* бийик, өзү түз, 
Аткан октой сөзү түз, 
Баатырды көрүп алганы. 
1040 Мал болбой ушу курсун - деп, 
Түшүп алып эр Манас, 
Басып кетип калганы. 
Кошко Манас олтурду, 
Коборгондо ушул ат 
Дарылдата оосурду. 
Күндүзгү күн түн1 болду, 
Көңкү колдор бир-бирин 
Көрө албастай күн болду. 
Ат оосуруп салды - деп, 
1050 Андан кийин ушундай, 
Не болгонун билбейбиз, 
Караңгы түшүп калды - деп, 
Сулуулугу жылкыдан 
Көрбөдүк мындай малды - деп, 
Көкөтөй эли кармаптыр, 
Көпчүлүгү жетелеп, 

Көтөрө албай Манасты 
Алып кетип калды - деп, 
Алмамбет менен Бакайга 
1060 Айтып бири салыптыр. 
Аяр келген экен - деп, 
Алмамбет билип алыптыр. 
Аяр келген экен - деп, 
Аңдабасак бекер - деп, 
Келсин Көйүш аяр - деп, 
Көкөтөйдүн тобуна 
Ылдам барсын даяр - деп, 
Буйрук кылып ийиптир. 
Көйүш аяр жүгүрүп 
1070 Көрмөк үчүн кириптир. 
Капкараңгы түн болгон, 
Көөдөктө мындай ким болгон, 
Көрөмүн - деп, бастырып, 
Бокмурун токуп миниптир. 
Караса көзгө илинбей, 
Кай кеткени билинбей, 
Он үчтөгү жаш бала 
Оозуна алы жетпеди, 
Орчун аскер Ооганга 
1080 Октой учкан күрөң ат 
Алып кирип кеткени, 
Күшөк аяр бадирек* 
Аярлык эмей неткени. 
Акун баатыр көрүптүр, 
Ал кезекте адамдар 
Аярлыкка көнүптүр. 
Кара көзү чолпондой, 
Калктан башка султандай, 
Канчырынан* кан тамган, 
1090 Караса көздөн от жанган, 
Чылк жибекке чырмалган, 
Суусардан бөркү кырдалган, 
Багылан* сулуу баланы 

1 тцн. Кол жазмада мындай сөз жок, ыр сабы «күндүзгү күн болду» түрүндө. Андай жазылуу-
дан туура маани чыкпайт. Катчы жаңылып, бир сөздү жазбай калтырып кеткен. Контекстке кара-
ганда катчы жазбай кеткен сөз «түн». Ал сөз контекстке так жооп берет, натыйжада ыр сабынын 
мааниси туура ачынып, ыргак, муун өлчөмү өз калыбына келет. 
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МАНАС » 
Алып аяр барганы. 
Кезиккен жерден алдык - деп, 
Кубанышып калганы. 
Өлтүрүп азыр ийбейлик 
Жаш чырактай баланы. 
Ордого алып баргын - деп, 
1100 Ор түбүнө салгын - деп, 
Акун өкүм кылганда 
Салбасы барбы зынданга. 
Жети желдет алганы, 
Жетелеп алып баланы 
Кан Түлкүнүн ордого 
Азыр алып барганы. 
Канышай аттуу кызы бар, 
Капканын* турган оозунда, 
Кандай заман болот - деп, 
1110 Карап турган ушунда. 
Кичи кызы Дүрбөнөй, 
Канын кармап келдик - деп, 
Барды желдет жайма-жай. 
Канышай жашы он бирде, 
Тогуздагы Дүрбөнөй, 
Жеп турган экен бир кирде*1. 
Атка келди бекемдеп, 
Нанды жегин, ме, сен - деп, 
Дүрбөнөй берди наныны, 
1120 Калабалуу түрктүн 
Кармап канын келдик - деп, 
Дүрбөөн кылды баарыны. 
Жаш бала экен каны - деп, 
Наристе* жашын кан кылган, 
Баарынын жокко жаны! - деп, 
Өлө албай жатып кол курап, 
Бизге келет дагы - деп, 
Желдеттер барат жетелеп, 
Желмогуз элдин колунда 
1130 Бокмурун барат чекелеп. 
Канышайдан уккун сөз: 

1 кирдээ. 
2 гашык. 

Камыш бойлуу, кара көз, 
Бет кызылы анардай, 
Көзү жанган банардай. 
Чыбыктай бели буралган, 
Чырактай жүзү кубулган. 
Чачы кундуз, бермет тиш, 
Жамынганы кара киш*. 
Өкчөсү алтын өтүгү, 
Ашкере түр дүйнөдө 
1140 Акылынын жетиги, 
Аңдап көрсө Бокмурун 
Азыр кызда көрүнбөйт 
Ар жеринин кемтиги. 
Аны көрүп алганы, 
Ашык2 болуп ал кызга 
Акылынан танганы. 
Басалбастан шалк этип, 
Бала жатып калганы, 
Өлдү, жүрөк чыкты - деп, 
1150 Өзүбүзбүз мыкты - деп, 
Желдеттер айтып салганы. 
Он бирдеги Канышай 
Ойноп турган жайма-жай, 
Балага көзү тийиптир 
Бар денеси ийиптир, 
Ашык болуп бу дагы 
Алган жарым болсо - деп, 
Ышт^анына сийиптир. 
Өлдү - деп желдет чуулады, 
1160 Капилет өлүп кетти - деп, 
Канышай барып турганы. 
Өлбөгөндөй деми бар, 
Талмалуу бала окшойт - деп, 
Кай бирөөнүн кеби бар. 
Муздак суудан алдырып, 
Чымын коргооч шыйпаңын 
Сууга чылап салдырып, 
Бокмурунга чачканы, 
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€ МАНАС » 
Суу тийгенде селт этип, 
1170 Кыл тийгенде желп этип, 
Бокмурун көзүн ачканы. 
Тур, бадирек, түрк - деп, 
Зынданга* кир жүрүп - деп, 
Желдеттери баштады. 
Өлтүр! - дешип кай бирөө 
Өкүмөт ээсин чуулады, 
Өлтүрбөңөр жашты! - деп, 
Өз ашыгы Канышай 
Өтүнүп көптөн сурады. 
1180 Сураган кандын баласы, 
Бербеске барбы дабасы. 
Ал кызынын бар экен 
Бегайым деген анасы. 
Кан* Түлкүнүң зайыбы, 
Канын кармап келди - деп, 
Угулган экен дайыны. 
Бегайым келген эрмекке, 
Каны бала жаш экен, 
Мындай жан - деп, көрмөккө. 
1190 Өлүмгө бу да кыйбады. 
Бөлөк менен иши жок, 
Кыздын тартып күйүтүн, 
Бокмурун жашын тыйбады. 
«Баатыр болсоң тыштагы 
Түрктү түмөн сойгун - деп, 
Кырып салып кыргызын, 
Кызыл канга тойгун - деп, 
Кымындай бир бала экен, 
Кыңк этпей буга койгун - деп. 
1200 Түйүндө болор чечүү - деп, 
Жардын түбү кечүү - деп, 
Жарашып кетсе эл болуп 
Арзан болор жетүү - деп, 
Жоонун түбү эл деген, 
Өлтүртпөйм ушу баланы, 
Жолотпоймун мен» деген. 
Ылайык көрүп күйөөгө, 

1 ыспаандыкдын. 

Үч кызынын бирөөнө, 
Кенжеси бар үч жашар, 
1210 Байбиченин көөнүндө 
Нече түрлүү акыл бар. 
Бокмурун кирди зынданга 
Улугу өкүм кылганда. 
Канын карман келди - деп, 
Дүрбөп барган канча жан, 
Бала экен байкуш, жечи - деп, 
Дүрбөнөй берген кирде нан. 
Баланын кеткен колуна, 
Адабият алчуулар 
1220 Байкарсың сөздүн соңуна, 
Жата турсун Бокмурун, 
Баатырлардан кеп угуң. 
Күшөк аяр жетиптир, 
Көтөрүп келген каныны 
Көкөтөйдүн ордуна 
Кан көтөргөн жакында. 
Алып качып кетиптир, 
Кара кыргыз тукуму 
Калгандары нетиптир? 
1230 Сүлөтү аяр мында бар, 
Мурункуңдун жомогу, 
Сүйгөнүңөр тыңдап ал. 
Матуштук деген бири бар, 
Баштагыңдын аярын 
Байкап угуп, билип ал. 
Матуштук бир дем салыптыр, 
Алиги турган Сүлөтү 
Алтын кыргак бир килем 
Азыр боло калыптыр. 
1240 Килем болду алтындуу, 
Кишиде өнөр артылды. 
Кыргагын алтын чордогон, 
Жибектен гүлүн тордогон, 
Кырк жылы койсо кыянга 
Кылайып чети оңбогон 
Ыспандыктын1 килеми, 
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* МАНАС » 
Бул сүрөткө Сүлөтү 
Өнөр менен киргени, 
Матуштук менен Көйүшү 
1250 Дем салып үйлөп ийгени. 
Балдар аткан топ өңдүү, 
Замбиректин огу өңдүү, 
Адам көрбөй калганы, 
Аярлык менен Сүлөтү. 
Асмандап учуп барганы, 
Арасына аскердин 
Азыр түшүп калганы1. 
Ары-бери жүргөндөр, 
Аскердеги дүрбөөндөр 
1260 Кимден түшкөн килем? - деп, 
Жакшы бекен, билем - деп, 
Бетин ача салыптыр. 
Көргөндөр көзү уялып, 
Асыл буюм экен - деп, 
Айран* азыр калыптыр. 
Акун баатыр* көрсүн - деп, 
Көгөрүп алып барыптыр. 
Кайсы датка*, кайсы бек* 
Көрсө тааныр ээси - деп, 
1270 Эшигинин астына 
Эр Акун аны салыптыр, 
Элүү-кырктай кишиси 
Тегеректеп калыптыр. 
Алты датка, бир баатыр 
Олтурган килем үстүнө, 
Ой жетпеген бир шумдук 
Оболку2 элдин сөзүнө, 
Тегеренген бир куюн 

Көрүндү элдин көзүнө. 
1280 Куюн болгон Матуштук3, 
Килем болгон Сүлөтү, 
Бөгүш аяр болуптур 
Сулуу кыздын сүрөтү. 
Бөгүш жетти Акунга -
Акун аттуу баатырга. 
«Каедан келген кыз бу?» - деп, 
Акун айтып калыптыр, 
Кыз үшкүруп оюна 
Апсун дуба салыптыр. 
1290 Куюн болуп учуруп, 
Ачып көздү-жумганча, 
Кай жеткени билинбей 
Кайып* болуп калыптыр. 
Алты датка баатырын, 
Кенже иниси Акунун 
Арстан Манас кашына 
Алып кирип барыптыр. 
Алып кеткен аяры 
Бокмурун бала каныны, 
1300 Аңдап Акун караса 
Асылышкан душмандын 
Коёр эмес жаныны. 
Барган жерде түшүрдү, 
Килем эмес, киши экен, 
Алтындуу килем болгону 
Аярлардын иши экен. 
Кыз болгону дагы аяр, 
Кыябы келсе кыйраткан 
Кыргыздардын баары аяр. 
1310 Куюн болгон дагы аяр, 

1 калыптыр. Ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. Маани контекстке каршы келбейт, бирок 
уйкаштык бузулуп, ыр саптарында стилдик мүчүлүштүк пайда болгон. Кыясы, катчыдан ката 
кеткен өңдөнөт. Сөздүн талап кылынган туура үлгүсү - «кылганы». Маани мурдагы эле үлгүдө 
калат, ошону менен бирге эле стилдик мүчүлүштүк жоголуп, ыргактын таламы да так аткарылат. 

2 ауалкы. 
3 матуштук. Ыр сабы эки колонка ыр саптарынын арасындагы ачыкка (түп нусканын 68-

бети) ылдыйтадан жогору карай кыйгач жазылып, кайсыл жерге киргизилери атайын белги-
жылдызча менен белгиленип көрсөтүлгөн. Кол тамга катчыныкы, сыя, кол тамганын чийүүлөрү 
башка саптардан айырмаланбайт. Кыясы, тактоону катчы өзү башка тексттер жазылган учурда 
жүргүзгөн өңдөнөт. 
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* МАНАС » 
Акун баатыр караса, 
Куралган кыргыз баары аяр. 
Көрсө көңүл күйүнгөн, 
Көтөрсө көлүк* ийилген, 
Көпкөк темир кийинген, 
Карап турса кыргыздар 
Калкан*, соот*, кыягы*, 
Каармандай сыягы, 
Алтын кылыч, болот шап*, 
1320 Аскеринин баары шат. 
Мингендерин караса 
Кара байыр* казанат, 
Күрсүлөрү болоттон, 
Катар чапса там бузат. * 
Манаста бар кырк бөрү -
Бадышалык* жөкөрү, 
Билектүү жеңдей муруту, 
Бир атадан туугандай 
Кара кыргыз1 бар журту. 
1330 Мойлоолору* калкайып, 
Жемге тойгон шумкардай 
Баары төштөк чалкайып. 
Жаагы жазы, мурду кыр, 
Далылары капкадай, 
Келишимдүү даңкайып. 
Ойроттун баарын ойгондор, 
Орус, кытай - деп, жүрүп, 
Ооганды аман койгондор. 
Кылымга кыргын салгандар, 
1340 Кыйбанын журтун алгандар, 
Бир бирөөсү кырк баатыр 

Миңге тойбос балбандар. 
Акун көрдү көз менен, 
Акыл ойлоп олтурду 
Албан түрлүү эс менен. 
Алты улук менен акыры 
Алып келди аярлар 
Атагы Акун баатырды. 
Барсы2 тилде сөздөрү, 
1350 Чымын-куюн өздөрү3. 
Айран болуп өздөрү4, 
Акун баатыр кеп ойлоп: 
Жаман эле Түлкү кан, 
Арттырып акыл ойлобос 
Аким өскөн бу бир жан. 
Токтотпой уруш салар - деп, 
Урушкан болсо, Ооганга 
Түлүк5 түшүп калар - деп, 
Үстүн-астын салар - деп, 
1360 Үргөнчтүк Кабылга 
Үргүлүп кантип барар - деп, 
Барган менен куткарбас, 
Балакетти салар - деп, 
Кабыл түгүл кезенсе 
Балык шаар, Бадакшан, 
Маймунга заары барар - деп, 
Бас келе албас бендеси* 
Багдадды6 кошуп алар - деп, 
Акун кан ойлоп алыптыр. 
1370 Ал аңгыча Түлкү кан 
Майданга киши салыптыр. 
Даңгибир деген баатыры 

1 кыргыз. Саптагы ушул сөздөн кнйин көп чекит коюлган, алардын милдети, коюудагы мак-
саты белгисиз. Сапта түшүп калган сөз жок. 

2 варсы. 
3 создери. Чийилүүнү «сөздөрү» деп окуса болот, бирок андай маани контекстке туура келбейт, 

анын үстүнө ал сөз мурдагы ыр сабында турат. Катчыдан ката кеткен, талап кылынган туура сөз 
- «өздөрү». 

4 оздери. Жогорку ыр сабы менен ушул саптын ортосунда жазылбай калган сап, же саптар бар 
өңдөнөт, ой үзүлгөн жана уйкаштыкта да адаттан тыш мүчүлүштүк даана байкалат. Контекстке 
карап канча сап түшүп калганын да, алардын болжолдуу үлгүсүн да жоромолдоо кыйын. 

5 төпөлөк. Жазылгандан маани чыкпайт. Балким «тополоң»? Катчыдан ката кеткен. Кон-
текст боюнча талап кылынган сөз - «түлүк» же «тополоң». 

6 бгдадды. 
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€ МАНАС » 
Майданга чыгып акырды: 
«Түрк уулу түгүң койбосмун, 
Жаңгелден* чыккан жолборсмун! 
Таштаал, Тугул бабабыз, 
Келе албас мага дабааңыз, 
Ажал айдап өзүңдү 
Келишиңди караңыз. 
1380 Качкан менен кутулгус 
Кандуу Аму суум бар, 
Кара кыргыз түркүнө 
Сала жүргөн чуум бар!» 
Айтып сөзүн камынып, 
Акунду алып кеткенге 
Ачууланып камыгып, 
Ач арстандай чамынып, 
Мылтыктын оту чагылып, 
Калканы төшкө жабылып, 
1390 Көргөндөр эстен жаңылып, 
Ачкызыл деген аты бар, 
Азыркысын аңдасаң 
Дажаалдайын* заты* бар, 
Майданга* чыгып калганы. 
Алигинин өзүнө, 
Ачуусу келип сөзүнө, 
Миңди көрсө шашпаган, 
Миң кишиге бет алса 
Көп экен - деп, качпаган, 
1400 Миң кишиге жолукса 
Билген ишин баштаган, 
Санды көрсө шашпаган, 
Санды көрсө бир өзү 
Санаасын бузуп качпаган, 
Сан кишиге жолукса 
Шашпай уруш баштаган, 
Сундурса найза тартпаган, 
Сумсайып жоодон кайтпаган 
Султан* Сыргак туруптур, 

1410 Көкказык деген атыны 
Камчыны катуу уруптур. 
Акын дагы колунда 
Камыштан кылган сыр найза*, 
Кара таш учар бир сайса. 
Мунун алган колунда 
Жекенден кылган жез найза, 
Темири кулач кез найза. 
Желегин жерге жапырып, 
Майдандагы эки баатырлар1 

1420 Маңдайлашты качырып, 
Айгайлашып акырып, 
Алган ээр кашы - деп, 
Нак жүрөктүн башы! - деп, 
Тиктеп келет Даңги бир. 
Сыргак баатыр кеп ойлоп, 
Сынып колум кетпесе 
Жыгармын кулду! - деп ойлоп, 
Калмак ээр кашы - деп, 
Как жүрөктүн башы - деп, 
1430 Алтын кемер чеги - деп, 
Ай балканын бети - деп, 
Темир кийген дат менен, 
Ачкызыл деген ат менен 
Найза тутуп бетине, 
Ар ишти алып нээтине 
Арстан Сыргак баатыры 
Найза трзуп акыры, 
Узун кармап турганы. 
Учкан куштай Ачкызыл 
1440 Даңгибирди найзанын 
Учуна келип урганы, 
Аркасынан оркоюп, 
Карыштан артык коркоюп 
Сыртынан чыгып турганы. 
Аз аңгеме баштабай, 
Найзадан жерге таштабай, 

1 майдандагы эки баатырлар. Ыр сабынын манасчыга мүнөздүү курулушу бузулуп, натый-
жада ыргакка зыян келип, стилдик мүчүлүштүк пайда болгон. Саптагы «эки» деген сөз ашыкча. 
Балким, кандайдыр сырткы себептердин натыйжасында манасчы өзү ушул түрдө айткандыр. 
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€ МАНАС » 
Көтөрүп колуна алганы, 
Ачкызылын кубалап, 
Аскерге алып барганы. 
1450 Өнөрдү Сыргак баштады, 
Өңкөй кыргыз ичине 
Найзасынын учунан, 
Алып барып ушундан, 
Даңгибирди таштады. 
Суурулуп найза, кан чыкты, 
Суурган жерде жан чыкты. 
Каны чыгып шорулдап. 
Даңгибир өлдү корулдап. 
Аны көрө салыптыр, 
1460 Барча Ооган чогулуп, 
Бадышасы Түлкүнүн 
Маңдайына барыптыр. 
«Чыкпайсыңбы бириң? - деп, 
Жана жанып да келсе 
Төгүңөр ылдам жинин!» - деп, 
Түлкү акырды элине, 
Базир менен бегине, 
Чыламкайыр баатыры 
Чыкты майданга акыры. 
1470 Тазала деген аты бар, 
Үстүнө темир кийинип, 
Үрүстөмдөй заты бар. 
Чыламкайыр барганы, 
Чыккан бойдон токтолбой 
Сырттан Сыргак барганы. 
Абалында озунуп 
Чыламкайыр найза салыптыр. 
Сыргак тосту калканды, 
Калканга тийип калганы, 
1480 Калкандан найза тайганы, 
Найзасы өтө бергенде 
Сыргак баатыр сайганы. 
Калкан тосуп Чыламкайыр 

Өнөр кылып салганы, 
Сыргактын өтпөй найзасы, 
Сырт жагына тайганы. 
Чанчышып*2 найза турушуп, 
Жаалданып бир бирин. 
Айбалта менен урушуп. 
1490 Арстан Сыргак күркүрөп 
Айбалта шилтеп салыптыр. 
Чыламкайыр жонуна 
Калкан тартам дегенде 
Айбалта тийди колуна. 
Сол билектин бирөөбү 
Айбалта тийип сыныптыр, 
Чыламкайыр чыдабай 
Жан аргасын кылыптыр, 
Колун көздөй коржоңдоп, 
1500 Тазала менен качыптыр, 
Дагы Сыргак баатырдын 
Эр кайрагы ашыптыр. 
Кызыл кемер чеги - деп, 
Кыр арканын бети - деп, 
Сыргак найза салыптыр, 
Чыдай албай Чыламкайыр 
Колго качып калыптыр. 
Сыргактын көр ойнуна, 
Аттын кетип мойнуна, 
1510 Кан төгүлүп койнуна, 
Жыгылар жерге жеткени, 
Азыр ойрон болордо 
Аскерге кирип кеткени. 
Элине чейин кубалап, 
Арстан Сыргак баатырдын 
Эрдиги эмей неткени! 
Бадыратып мылтыгын 
Баары да атты Сыргакка. 
Жаанын огу кыркырап, 
1520 Мылтыктын огу зыркырап, 

1 озир. Жазылышты «базир» же «убазир» деп окуса болот. Манасчы «бизир» маанисинде ай-
тышы да ыктымал. 

2 саңчышып. Сөз тексттерде «чанчышып», «санчышып» түрлөрүндө кездеше берет. Көбүрөөк 
жолукканы - «чанчышып». «Сай», «саюу» маанисин туюнткан бул сөздүн туура үлгүсү - «чанч». 
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€ МАНАС » 
Жетөө тийип калканга, 
Жерге түшүп жалпайып, 
Коргошундар быркырап, 
Майданга Сыргак турганы, 
Даниңге чач пар* - деп, 
Тажикти кудай урганы. 
Дубача аттуу баатыры 
Турбай чыкты акыры, 
А дегенде майданда 
1530 Сыргакты көздөй качырды. 
Жаасы өгүздүн белиндей, 
Минген аты Сарала, 
Чуркашы кырдын желиндей. 
Саадагынын* огу бар 
Там тиреген устундай, 
Тамашасы ушундай. 
Чамалы деген мылтыгы, 
Эми1 көргүн мыктыны. 
Калкан тосуп кан Сыргак 
1540 Качырып кайрат этиптир, 
Саадактын огу тийгенде 
Калкан сынып кетиптир, 
Ала чаап калканын 
Тазбайматы2 жетиптир, 
Капырлар анда нетиптир? 
Экөөлөдү аны - деп, 
Эсен калбайт жаны - деп, 
Эки жүзү аттанды. 
Сынып калган калканды 
1550 Ала кеткин Тазым - деп, 
Сыргак жерге таштады. 
Таз калканды алганы, 
Кайра тартып калганы. 
Ооганды кара басканы, 
Оңбогон өнөр баштады. 
Кара баспай неткени, 
Ат койгон бойдон Сыргакка 
Аламандап жеткени. 

1 энди. Сөздү манасчы өзү эле ушул т 
2 тезбайматы. Катчы ката кетирген. 

Сыргак калды арага, 
1560 Чын жолукту балаага. 
Калпы-чынын ким билет, 
Кадыр* Алда бир билет, 
Карап турган киши жок, 
Кайраты ашык кан Сыргак 
Калуу менен иши жок. 
Алмамбет, Чубак акырып, 
Кырк чоронун баарысы, 
Кыргыл, Бакай карысы 
Азирет* - деп бакырып, 
1570 Жаа Алдалап* күңгүрөп, 
Жер көчүрүп дүңгүрөп, 
Төрт жүз киши акырып, 
Жаа Алдалап бакырып, 
Ногойлоп ураан чакырып, 
Аны көрүп Түлкү кан 
Аттан! - деди, турган жан. 
Эки жүз миң аскери -
Оогандын оён көп эри 
Немеси калбай ат койду. 
1580 Барабан, добул согулуп, 
Бар кабылдык чогулуп, 
Келип салган урушу, 
Типти болбос турушу 
Түрк уулунун жумушу, 
Төрт жүз миң аскер кошулду, 
Тозоңу Көккө созулду, 
Тондун баары тозулду, 
Калканды каршы тутушуп, 
Карсылдашып көп аскер, 
1590 Капкара канды жутушуп. 
Мылтык үнү тарсылдап, 
Кагылып добул карсылдап, 
Тартылып керней бапылдап, 
Баатырлар үнү бакылдап, 
Балталар башка шакылдап, 
Кылычтар колдо жаркылдап, 

айтышы да мүмкүн. 
ысым дайыма «Тазбаймат» түрүндө айтылат. 
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€ МАНАС » 
Топ* замбирек күркүрөп, 
Көпчүлүктөр чү койсо 
Жер көчкөндөй дүркүрөп. 
1600 Кылычтар башка шака-шак, 
Найзалар төшкө така-так, 
Туулгага1 чабылган 
Айбалта башка чака-чак. 
Колтуктун баары чоюлуп, 
Алаканы жоорушуп, 
Кол териси жоюлуп, 
Канаттын баары кайрылып, 
Чапандын баары айрылып, 
Этектин баары түгөнүп, 
1610 Ээр сынып, үбөлүп, 
Эриндин баары кесилип, 
Эмчектин баары эзилип, 
Азууларын аркайтып, 
Ат өлүптүр сулайып, 
Муруттары чычайып, 
Эр өлүптүр булайып. 
Качууга ооган жетиптир, 
Асты качкан кезинде 
Караңгы кирип кетиптир. 
1620 Кыйба, кыргыз, калчасы 
Кырылды экен канчасы? 
Баш көтөрбөй барчасы 
Урушта жүрүп чарчады. 
Кошко келген жарадар 
Которуп ишин караңар, 
Онтолошуп жатышат 
Тойгон койго барабар. 
Ок жуткуруп окшутуп, 
Кусуп жатыр кай бири, 
1630 Нуржемил* жаап, шишигин 
Бузуп жатыр кай бири. 
Тинтүүр* салып огуна, 
Октун кирген ордуна, 
Билип жатыр кай бири. 
Октун тушун наштарлап* 

Тилип жатыр кай бири. 
Колу-буту сынганын 
Козголбо, кыйшык болот - деп, 
Шак-шак кылып белендеп, 
1640 Минип жатыр кай бири. 
Аскер жатып, чуу болуп, 
Арылбаган дуу болуп, 
Калча, кыйба, кыргызы 
Калганы шүгүр* кылышты. 
Кыпчак, жүзү, ооганы 
Өлүгү жерде бооланды, 
Өкүрүккө жер көчүп, 
Көрөр болсоң аларды. 
Жүздөн чыккан Баткулда 
1650 Жүрө албай барды атына. 
Ёыпчактын беги Калдары 
Кыйланы көрүп калганы, 
Кыжылдап ыйлап балдары, 
Кыймылдаар шайы калбады, 
Сенделип үйгө барганы. 
Жетим, Бөкөл желдети, 
Жеткир Сары кылдаты 
Жети жерин жаралап, 
Көрүп барды кымбатты. 
1660 Бөкөл деген жүз экен, 
Атканы бараң* түз экен. 
Бөлөкчө жара түшүптүр 
Бөйрөк этин үзүптүр, 
Өлүүчүдөй онтолоп, 
Өз үйүнө түшүптүр. 
Катыла уулу Түмөнү, 
Калканы сынып үбөлдү, 
Отуз бир жерде жара бар, 
Оогандын журтун караңар. 
1670 Катыла уулу Түлкү кан 
Кайраты ашык бу бир 
Тула бою кызыл кан, 
Чопкутунда тамтык жок, 
Тозулуптур электей, 

1 туулгагага. Катчыдан ката кеткен, туурасы - «туулгага». 
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* МАНАС 
Кара көзү көрүнбөй, 
Кара башын өлчөсө 
Канга малган челектей, 
Араң барды ордого, 
Кан жарадар болгонго 
1680 Айгай толду коргонго. 
Кырк жети миң киши өлүп, 
Кыйынчылык иш көрүп, 
Дары күткөн илекер 
Жаралууга кыларын 
Жайын өзүң биле бер. 
Каптайбы - деп, шекинип, 
Капкасы калды бекилип. 
Ооганды таштап коюңар, 
Оён Манас не болду, 
1690 Кабарынан болуңар. 
Арстан Манас кошунда* 
Ак сакалдар ушунда. 
Бердике, Ошпур, Дамбылда 
Эл урушка киргенде 
Беш жүз адам жан багып, 
Олтурган Акун кашында. 
Бешимге* кирди бел чечип, 
Бербердигер* бер - дешип, 
Намазга* кирди кеңешип. 
1700 Окуп намаз алганы, 
Алтайдан келген түрктүр, 
Арабстан1 журтунан 
Алтайлык колдо жүрүптүр, 
Бизден өөдө бир айлык 
Билгенин кара динди - деп, 
Бир жүз жылда унуткан 
Биздин эл кандай жинди - деп, 
Күн батышта араптыр2, 
Араптын дини бул элге 

1 грбстан. 
2 грабтр. 
3 дагт. 
4 кбле. 
5 каратып. Ушул ыр сабындагы ой бүтпей 

калган сап бар өңдөнөт. Контекстке карап калг, 
аяккы сөзү «чекени» болушу ыктымал. 

1710 Кайдан кетип тараптыр?! 
Жаңыдан келди Нааманга, 
Кыргыз болгон уругу, 
Кытайга жакын талактыр*. 
Таат*3 кылып табынса 
Кыбыла*4 кылып Мекени, 
Күн батышка каратып5... 
Жайы-күйүн суроого 
Акун муну санаптыр. 
Окуп намаз болгону, 
1720 Бата кылып койгону, 
Сурамакка дин* жолун 
Султан Акун ойлонду. 
Акун баатыр кеп сурайт, 
«Ак сакалдар - деп, сурайт. 
Күн батыш карап турдуңар, 
Жүзүңдү жерге урдуңар, 
Не заң - деди - мунуңар? 
Беш айлык бизден төмөн - деп, 
Бизден барган адамдар 
1730 Мекеликтен көргөн - деп, 
Бээжинге жакын сиздин эл 
Кайдан буга көнгөн? - деп. 
Ата-баба дининде 
Аарыларга жакынбыз, 
Аары түпкү зилинде, 
Аттап өтүп биздерден 
Сиздерге кантип билинди? 
Ким үйрөттү сиздерге 
Минткен өнөр-илимди? » 
1740 Антип Акун сурады, 
Бердике менен Дамбылда. 
Бербей жообун турабы. 
Байгамбар* чыккан сам - деди, 
Барча адамдын уулуна 

лган, уйкаштык да бузулган, кыясы, жазылбай 
сапты жоромолдоого мүмкүн эмес, ыр сабынын 
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€ МАНАС » 
Акырет* үчүн жеп жүргөн 
Сам оолаты* кам - деди, 
Ажал* жетсе акыры 
Бир күнү чыгар жан* - деди. 
Акунум анча сурадың, 
1750 Ашыкпай угуп ал - деди. 
Асман-жердин кубаты 
Алда Таала*1 бар - деди. 
Алда деген бир өзү, 
Аят2* келген көп сөзү. 
Китеп аты Курандыр*, 
Ыслам билген журтунда 
Азирет3 менен тургандыр. 
Адам дилин ар качан 
Азезил*4 шайтан бургандыр. 
1760 Асты-үстүндө дүйнөнүн 
Адам уулу тургандыр. 
Биринчиси, бир кудаа*5, 
Кайсы түрлүү турушун 
Адам билбейт жупжуда. 
Көрбөйт көзүң, өзү азыр, 
Астыңа да, үстүңдө 
Эп эткен желдей урунбайт. 
Тийип турса жүзүңө. 
Алдыңда да, артыңда 
1770 Бар! - деп, билгин тартынба. 
Оңуңда да, солуңда 
Кудурет* кубат күч болуп, 
Аралашкан денеңе, 
Аяк менен колуңда. 
Астыңызда жер - деди, 
Чымчып алсаң топурак 
Анда да кудай азыр! - деп, 
Аны да ойлой бер - деди. 

Жер дүнүйө жуда бар, 
1780 Ушу жердин астында 
От дагы бар, суу да бар, 
Жел дагы бар, буу да бар, 
Ар түрлүү сонун жуда бар. 
Жер алды да куру эмес, 
Жекене-жеке кудаа бар. 
Үстүндө турган асмандыр, 
Алда нече дүнүйө 
Күчү менен азгандыр. 
Асман аба, буу болор, 
1790 Акпаган дайра суу болор, 
Куюлтуп бери келтирбейт, 
Кудаанын күчү бу болор. 
Көрүп турсун жылдызды, 
Амыры*6 күчү нак ушу 
Асманды, жерди, жылгызды. 
Таң атырып, күн жетет, 
Күн батырып, түн жетет, 
Ак амыры болбосо 
Ал орунга ким жетет?! 
1800 Жан жараткан Кудайың 
Ар түрлүү жандын баарысын 
Өзү сактайт жудайын. 
Канча түрлүү жан көрдүң 
Дарыядагы, көлдөгү, 
Жана канча жан көрдүң 
Суу көрбөгөн чөлдөгү. 
Барча болгон макулукат*7 

Кудурет күчүн көрбөдү, 
Айбан эмес, адамдан 
1810 Акка ынанып көнбөдү, 
Канча түрлүү адамдар 
Капыр* бойдон жөнөдү. 

1 алетгиле. 
2 аят. 
3 гзрт. 
4 гзазл. 
5 хда. 
6 амыры. 
7 мглокат. 
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€ МАНАС № 
Көрүнбөйт Кудай көзүңө, 
Көрүнбөстөн турса да. 
Көп жардамчы өзүңө, 
Көп окуган түшүнөт 
Куран-калам*1 сөзүнө. 
Өзү кубат, өзү күч, 
Билдирмекке бирлигин 
1820 Биздерге айткан сөзү түз. 
Байгамбар бизге кабарчы, 
Байгамбарга жеткирген 
Малайик*2 бар чабарчы. 
Бериштеге3* өзү айткан, 
Бенделерге бериште 
Ак Тааланын4 сөзү - деп, 
Аят кылып сөз айткан. 
Азгырып турган кылба - деп, 
Аты Азезил бар шайтан. 
1830 Алда Таала кубаты 
Асман-көктүн тышында, 
Тышта экен - деп, тим болбо 
Азыр5 турат ушунда, 
Каары катуу кашында6, 
Аралашып өзүңө 
Ичиң менен тышыңда. 
Аалими артык көп болгон, 
Баары ааламдын баарына 

Макулукатка карк толгон. 
1840 Арбыны бар бериште, 
Алым келбейт которуп 
Баарын айтып беришке. 
Аршы-күрсү, калем*7 бар, 
Нечен түрлүү аалам бар, 
Макулукаттан куру эмес, 
Ошондо да көп жандар. 
Тогуз кабат палек8 бар, 
Бир кудаадан башкага 
Өлүм деген милдет бар, 
1850 Лох*9 менен калам*10 бар, 
Өзү себеп кылуучу 
Өкүмөттүү Алдам бар. 
Өзүм кыйын - деп жүрсүз, 
Өзүңдү сактаар паанаң бар, 
Айтпасаң да билүүчү11 

Абыдан жетик даанаң бар. 
Көрөрүңө көз берген, 
Киериңе бөз берген, 
Көкүрөгүңө эс берген, 
1860 Жол көрсөтүп тез берген 
Бар кудайың паанадыр, 
Барчаны билген даанадыр. 
Туудурган аны12 ата жок, 
Турат колдоп, катаа жок. 

1 краан клам. 
2 млаик. 
3 фрште. 
4 хк тгалынң. 
5 хаср. 
6 кшнда. Жазылышты «кышында» деп окууга болбойт, андай сөздөн контекстке ылайык маа-

ни чыкпайт. Кыясы, манасчы айткан сөз башка. Аны же катчы туура чие алган эмес, же ушул 
чийилиште биз билбеген туюнтма бар. Болжол менен сөздү «кашында» деп айтса белгилүү даража-
да контекстке туура келүүчү маани чыгар эле. 

7 гршы - крси, калем. 
8 флк. 
9 лом. 
10 калем. 
11 биличщ. Ушул жана кийинки ыр сабы 281-беттеги барактын сол жагындагы ачыкка кый-

гач жазылып, кайда кетери белги менен көрсөтүлгөн. Кол тамга катчынын өзүнүкү. Тактоо башка 
тексттерди жазуу учурунда жүргүзүлгөн. 

12 аны. Мындай сөз түп нускада жок, сабы «туудурган ата жок» үлгүсүндө жазылган. Натый-
жада ыр сабынын муун өлчөмү кемип, ыргакка зыян келип, салттык форманын белгиси бузулган. 
Ыр сабы контексттерде өтө көп жолуккан салттык туруктуу курулмалардан. Ыр сабында «аны» 
деген сөз болушу туура экендик кийинки удаа келген ыр саптарынан (тууган аны эне жок) даана 
көрүнүп турат. 
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€ МАНАС » 
Тууган аны эне жок, 
Туш келишер неме жок. 
Өзү бир, тууган-урук жок, 
Өзүнөн бөлөк улук жок, 
Өзгөнүн баары кирдүүдүр, 
1870 Өзүнөн бөлөк тунук кок. 
Өкүмүнө чаара жок, 
Өзүнөн болор бала жок, 
Өзгөнүн баары бей күмөн1, 
Өзүнөн бөлөк даана жок. 
Кирпик ирмем кидирип 
Капилети болбогон, 
Ошончонун баарысын 
Күчү жетип колдогон, 
Токсон тогуз миң заты, 
1880 Миң бир эки бар аты, 
Калк жаратып, сактамак 
Баштан аяк адаты. 
Ары арык, ары ысык 
Ибарат*2 күндөн албайсыз, 
Нааданчылык көп кызык, 
Түрк уулу кыргыз колуна 
Түшүп жесир* болмогуң 
Макпус*3 жазган бу сызык. 
Кудаанын билгин бирдигин -
1890 Кубаттуу болор тирлигиң, 
Көрбөй туруп ишенип, 
Көңүлдүн чыгар кирдигин». 
Дамбылда бар, Бердике, 
Сараймандан Саламат, 
Жайнап турган жамагат: 
«Бир Алданын бирлигин, 

Байгамбардын барлыгын, 
Түк кап* көрүп калба - деп, 
Дүнүйөнүн карлыгын, 
1900 Акыр бир күн тартабыз 
Акыреттин тарлыгын. 
Акун баатыр билсеңиз 
Бир кудайдын барлыгын. 
Айтып ыйман*, динге кир, 
Насият угуп, тилге кир!» 
Бу сөздү айтып салганы, 
Акун баатыр келме* айтып, 
Мусулман*4 болуп алганы. 
Жанындагы жолдошу 
1910 Жалпы болду мусулман 
Жан калбастан ушундан. 

> Калмактан болгон Бадаңбай 
Ал мусулман болгондо 
Алып келген каратай. 
Төрт аяктуу жылкыдан 
Ашкан экен жоргосу, 
Арпа түктөп, жем берип, 
Манат* экен дорбосу*. 
Акунга аны мингизип, 
1920 Алты датка бегине 
Алтындуу тон кийгизип, 
Аны менен тим койбой5 

Алты аргымак мингизип. 
Ак бирлигин билгизип, 
Азим*6 шаар Үргөнчкө 
Жүргүзүп ийди Акунду 
Түн боюнча киргизип. 
Капкага Акун барыптыр, 

1 бей кцмөн. Жазылуу даана, так окулат, бирок ушул сөздөрдүн мааниси - «күмөн жок» ыр 
сабындагы ойго, жалпы контекстке так, туура келе бербейт. Же манасчынын өзүнөн, же катчыдан 
ката кетсе керек. 

2 гбрт. 
3 мгос. 
4 мслман. 
5 койбай. Ыр сабы эки колонка ыр саптарынын ортосундагы ачыкка (282-бет) кыйгач жа-

зылып, белги менен көрсөтүлгөн. Тактоону катчы өзү башка тексттерди жазып жаткан учурда 
жүргүзгөн. 

6 гсим. 
7 шгр. 
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* МАНАС * 
Бекитти - деп, капканы 
1930 Акун барып какканы. 
Түрк уругу кыргыздан 
Түгөтөр - деп, шекиген, 
Түндө капка бекиген. 
Арбын экен аяры, 
Кыйын экен кыяры, 
Кыргыздын ырас кылары. 
Акун болуп алар - деп, 
Азапка бөөдө салар - деп, 
Корбашысы* ачпады, 
1940 Коркуп андан чыдабай, 
Кан Түлкүгө качканы. 
Каны Түлкү жарадар, 
Өкүрүгү басылбай, 
Өлүүчүгө барабар, 
Өткөндөрдүн сөзү бу, 
Өңкөй алач*1 караңар. 
Түлкү каны кеп айтат: 
«Түндө келсе Акунду 
Жүрөгү сезбес баатырды 
1950 Карайлап кыргыз баргандыр, 
Карбаластап калгандыр, 
Кан жутуп алар барганда 
Капилеттен кылт берип, 
Качып Акун калгандыр. 
Алда кандай бул жумуш, 
Аярдан алып барыңар, 
Бу дүнүйө жалгандыр. 
Аңдап кийрип алыңар, 
Кирген болсо калаага, 
1960 Аяр да болсо, бадирек, 
Анык калар балаага. 
Берилерден болсо да 
Мээнет көрбөй кутулбас, 

Акун болбой жоо болсо, 
Дөбө болбой тоо болсо, 
Бизди кудай урбайбы 
Капкадан кирген соо болсо!» 
Онтолоп жатып Түлкү кан, 
Кашында нөкөр канча жан, 
1970 Канынан жарлык алганы, 
Корбашысы кошулуп, 
Желдеттен сексен барганы, 
Алты бегин ээрчитип, 
Акун кирип калганы. 
Алтындуу тондон кийишип, 
Аргымак бедөө минишип, 
Агасы баатыр түлкүнүн 
Үстүнө булар киришип, 
Убазир*2, желдет, удайчы*3 

1980 Учурашып баарысы, 
Уу-чуу болуп калышты, 
Кутулдуңуз кантип? - деп, 
Кужулдап сурап салышты. 
Башка сөзүн таштады, 
А дегенде Акун эр 
«Баласы тирүү барбы?» - деп, 
Бокмурун кебин баштады. 
«Салдык эле зынданга 
Казылар* өкүм кылганда. 
1990 Билбедик өлүү-тирүүсүн, 
Өчөщкөндөр жолукса 
Сойду бекен терисин, 
Атасы өлгөн андан көп, 
Агасы өлгөн сандан көп, 
Иниси өлгөн чандан көп, 
Жаралуу келген андан көп. 
Аңдабай адам калгандыр, 
Аңдаган болсо аныңды, 

1 алач. Тексттерде сөз «алач», «алаш» түрлөрүндө аралаш айтыла берет. Кыргыздар арасында 
айтылышы - «алаш». Катчы көбүнчө «алач» катары чиет. Мындан нары, балким, манасчы өзү 
ушул түрдө айкандыр деген ой менен көп жолуккан үлгү «алачты» түп нускадагы түрүндө калты-
рууну чечтик. 

2 озир. 
3 удайчы. 
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€ МАНАС » 
Бая эле союп салгандыр». 
2000 Бу сөздү айтып салганы: 
«Бат бил! - деп, - өлүү-тирүүсүн», 
Азыр келген Акуну 
«Тирүү болсо өзүн - деп, 
Алып келип маа көргөз 
Ал баланын көзүн - деп, 
Кебин кийин угуңар 
Келген кыргыз сөзүн - деп, 
Акун буйруп салганы. 
Эки желдет энтелеп, 
2010 Зынданчыга барганы. 
Чыгарып бер баягы 
Зынданга салган баланы, 
Желдет минтип барганы. 
Жетелеп чыгып баланы, 
Желдеттердин колуна 
Соо-саламат салганы. 
Болжоп билди Бокмурун 
Өлтүрөт экен мени - деп, 
Көңүлүнө алганы. 
2020 Канышай кызды көрсөм - деп 
Көрүп анан өлсөм - деп, 
Көөнүнө аны алыптыр, 
Көзүн жаштап барыптыр. 
Ордосуна-канына, 
Баштап барды желдеттер 
Кан үйүнүн жанына. 
Жакын болду ыраагы, 
Жанылып турат чырагы. 
Жарадар болгон Түлкүгө 
2030 Садага чаап ийчүдөй 
Желдеттердин сыягы. 
Канышайды көрсөм - деп, 
Казага*1 болуп ыраазы, 
Өкүмүнө көнсөм - деп, 
Эр Бокмурун ойлоптур, 

Эшик ачып бойлоптур. 
Үйгө кирип караса 
Айдай жүзүн жаркытып, 
Атасынын кашында, 
2040 Алды толуп жашына, 
Кыз Канышай сойлоптур. 
Кыз Канышай сойлоктоп, 
Колго баккан эликтей 
Олтуруптур ойноктоп. 
Кырккандай чачы булайып, 
Кыргоолдой мойну кылайып, 
Кызды көрүп Бокмурун, 
Өлүмгө болуп ыраазы, 
Бул олтурду жылмайып. 
2050 Тирүү көрдү баланы, 

, Өлтүрбөй кандай койгон? - деп, 
Тигилип көзүн салганы. 
Ашык болгон Канышай, 
Акылы толуп жайма-жай, 
Анын да көөнү тыныптыр, 
Алиги барган Бокмурун 
Ар кандай өлүм болсом да 
Ыраазымын ага - деп, 
Ичинде шүгүр кылыптыр. 
2060 Эр Акунда дары бар, 
Не түрлүүнүн баары бар. 
Жанчыгынан чыгарып, 
Кан Түлкүгө бергени, 
Жараттары жазылып, 
Аккан каны басылып, 
Айнектей көзү ачылып, 
Үшкүрүгү баш жарып, 
Үшүнө келип олтурду. 
Эр Акун эми шашпады, 
2070 Эрикпей сөздү баштады: 
«Ажалга жоктур даба - деп, 
Аманбы Түмөн ага?» - деп, 
Акун баатыр сурады...2 

1 кгзаге. 
2 сурады. Ушул ыр сабынан кийин окуя, ой үзүлүп калган. Контекстке караганда бир эле 

эмес, кыйла сап жазылбаган өңдөнөт. Балким, манасчы алагды болуп, же башка себеп менен оюн 
үзүп алгандыр. 
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* МАНАС * 
Карган киши эмеспи, 
Кайдан барсын урушка. 
Калабалуу жумушка 
Калган үйдө аман - деп, 
Калаадан тышка чыккандар 
Жарадар болгон тамам* - деп, 
2080 Өлгөн окшойт кыйла адам, 
Өлөрчө болуп жарадар 
Өбөктөп келди кыйла жан, 
Өкүрүп жатыр көп адам. 
Калган менен өлгөндүн 
Ала элекпиз эсебин 
Кайдан келген билбейбиз 
Кара кыргыз кесебин*. 
Айтып желдет басылды, 
Айтып тамам кылганда 
2090 Агасы Түлкү канына 
Акун баатыр асылды: 
«Аяры мени алганда, 
Алты датка-бек менен 
Ушунча колдон кутулуп, 
Куюн болуп учуруп, 
Алып кетип калганда 
Уруштун камын жедиңби, 
Ушул алты бак менен 
Акунду өлсүн дедиңби? 
2100 Токтобой уруш не салдың, 
Тополоң кылып кимди алдың? 
Байкабай уруш не салдың, 
Байкабай уруш салган соң, 
Басып-жанчып кимди алдың? 
Аңдабай уруш не салдың, 
Аңдабай уруш салганда 
Айдап кырып, кимди алдың? 
Урушту1 мыктап сүйүпсүз, 
Урунарга тоо таппай, 
2110 Убайымда жүрүпсүз. 

Урушарга жоо таппай, 
Алышарга эр таппай, 
Араң жүргөн экенсиз 
Атышарга эл таппай. 
Каалап жүргөн экенсиз 
Кан төгүлөр жер таппай. 
Урушарга жоо келди, 
Урушка барган аскерден 
Бири кайда соо келди, 
2120 Баш көтөртпөй чындаса, 
Басып калар тоо келди. 
Майданга уруш салганы, 
Барган жерде үч баатыр 
Экөө өлүп, бири аман, 
Балакетке калганы. 
Эң аягы - чабалы, 
Эң каруусуз жаманы. 
Көк темир кийген көсөлдөр, 
Бадана* кийген баатырлар, 
2130 Соот кийген сонундар, 
Күбө* тон кийген күчтүүлөр, 
Алар жатты кошунда, 
Айбатына жан тургус, 
Ажыдаар түстүүлөр. 
Кыягы2 болот кыйындар, 
Калканы болот кандары, 
Калган жатып кошунда 
Кайраты ашык жандары. 
Белдемчи* болот бектери 
2140 Беттешип сага келбеди. 
Чопкут* кийген чоңдору, 
Жолборстой туташ жондору, 
Чоң-кичүүсү болжолсуз, 
Соо коёру болбоду. 
Адам эмес мүнөзү, 
Арыстанбы, жолборспу, 
Ачууланса чеңгели. 

1 уршты. Ушул сөздөн кийин көп чекит коюлган, андай ыктын максаты, же мааниси белги-
сиз. Ыр сабында сөз түшүп калган эмес, айтылган ой да түшүнүктүү эле турат. 

2 кягы. 
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€ МАНАС » 
Аскеринде жатышты 
Адам колго толбосу. 
2150 Жүрөктөрү ташка окшойт, 
Жүргөндөрү башка окшойт, 
Болжоп турсаң кыргызың 
Борумдары башка окшойт. 
Жүздөн жүзүн бурбаган, 
Жүдөймүн - деп, турбаган 
Жүрөктүү көрдүм кыргызды. 
Миңден бетин бурбаган 
Бири да токтоп турбаган, 
Билимдүү көрдүм кыргызды, 
2160 Бир кудайга сыйынган 
Илимдүү көрдүм кыргызды. 
Көптөн азы качпаган 
Көсөл көрдүм кыргызды. 
Көргөн жоосун жанчтаган 
Көсөм көрдүм кыргызды. 
Атканынан жазбаган 
Мерген көрдүм кыргызды. 
Апкаарып жоодон1 шашпаган 
Эрден көрдүм кыргызды. 
2170 Сундуруп найза тартпаган 
Султан көрдүм кыргызды. 
Өлгөнүнө ыраазы, 
Балаага сабыр кылуучу 
Журттан көрдүм кыргызды. 
Бетке алганын жазбаган 
Мерген көрдүм кыргызды. 
Беттешкендин жазайын 
Берген көрдүм кыргызды. 
Бар урушу тобокел, 
2180 Баатыр көрдүм кыргызды. 
Башын динге байлаган 
Бакыр көрдүм кыргызды. 

Касташканын соо койбос 
Капыр көрдүм кыргызды. 
Атка үйрөнгөн чабендес* 
Көнүк көрдүм кыргызды. 
Жан кадырын билбеген 
Өлүк көрдүм кыргызды. 
Тапканына каниет, 
2190 Аштуу көрдүм кыргызды, 
Тек! - деп, койсо тим турган 
Баштуу көрдүм кыргызды. 
Кийгендери кырмызы*, 
Тондуу көрдүм кыргызды. 
Бир бирине ызаткер2, 
Жолдуу көрдүм кыргызды. 
Аскери жерге сыйбаган 
Колдуу көрдүм кыргызды. 
Үй ордуна жүктөгөн 
2200 Чатыр көрдүм кыргыздан, 
Миңден бири шашпаган 
Баатыр көрдүм кыргыздан. 
Козу ордуна тай сойгон, 
Эттүү көрдүм кыргызды. 
Кызыл ыраң, нур жүздүү -
Беттүү көрдүм кыргызды. 
Кош-беш айтып сүйлөсө 
Эптүү көрдүм кыргызды. 
Коркунчусу кыямат*3 

2210 Шектүү көрдүм кыргызды. 
Каалаганы ысылам4, 
Диндүү көрдүм кыргызды. 
Калабадан качпаган 
Жиндүү көрдүм кыргызды. 
Өлүмүнөн качпаган 
Өкүм көрдүм кыргызды. 
Өз билгенин иш кылган 

1 жолдон. Сөздүн мааниси контекстке так, туура келе барбейт. Кыясы, катчыдан ката кеткен, 
талап кылынган туура сөз - «жоодон». 

2 гзткер. 
3 кямт. 
4 ыслам. Сөз бул жердеги ыр тутумунда ыргактын таламына ылайык «ысылам» катары айты-

лышы жөндүү. 
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* МАНАС * 
Аким* көрдүм кыргызды. 
Өчмөндүү болуп урушуп, 
2220 Жалгыз эле мен эмес, 
Бакиң көрдүң кыргызды. 
Аман барып Акуну, 
Аскер башчы баатыры 
Ал сөздү айтып салганы. 
Ал аңгыча таң атып, 
Жарык болуп калганы. 
Ак сакал болгон Түмөнү 
Акун аман келди - деп, 
Көрүшөм - деп, жүргөнү. 
2230 Акун аман келгенин 
Адамдар угуп дүрбөдү. 
Биле албаган нааданын 
Билимдүүсү жүр - деди. 
Караламан кай бирөөн 
Илимдүүсү кур - деди. 
Улуу менен кичүүсү 
Урматка толук кишиси 
Баары кирип калыптыр, 
Башчы Түмөн ак сакал 
2240 Кары келип калыптыр. 
Жетик Бөрү желдети, 
Жеткир Сары кылдаты, 
Бөгөөл уулу Султаны, 
Туу көтөргөн Алтаны, 
Каражойдун Камбары -
Калк башкарар зардалы, 
Калкы ооган барганы. 
Кара сакал Калчасы, 
Жыйылып келген Акунга 
2250 Кыйындардын канчасы. 
Башка кепти таштады, 
Баргандан көргөн-укканын 
Баштан-аяк баштады. 
Аман келген Акундун 
Айран болуп өзүнө, 
Салды кулак сай* төрө 
Дин ыслам сөзүнө. 
Баатыр Акун кеп айтат: 

«Башкаң болбой калсаң да 
2260 Башым болдум мусулман, 
Байка тууган, мен келдим, 
Баш тартпаймын ушундан. 
Кырылыштың, тарадың, 
Кыргыз арзан журт го - деп, 
Кыялыңда санадың. 
Эндекей турба баарыңар, 
Эмгекке башты салдыңар, 
Эсебиңди алыңар. 
Кыйраттык - деди, Ооганды 
2270 Кыргыз кайдан соо калды, 
Озунуп Ооган кол салды. 
Урушту кыргыз мол - деди, 
Ооган кайда соо калды, 
Оңой дебе кыргызды, 
Оңколоп* өлүк тургузду. 
Эки күз миң кол элең, 
Шаар Кабыл, Үргөнчтөн 
Келген аскер мол элең. 
Алгын - деди - эсебиң, 
2280 Келгин - деди - эсениң». 
Баатыр Акун муну айтып, 
Баарына кабар салыптыр, 
Мазандары* Үргөнчтүн 
Шаарына кабар салыптыр, 
Кечээ барган аскерден 
Жүрбөгөнүн жетелеп, 
Жүрө көр! - деп, энтелеп, 
Жүз отуз миң барыптыр. 
Жетимиш миңи жок болуп, 
2290 Жер көчүрдү айгайы 
Ооган, кыпчак токтолуп. 
Олорго кошо жүз да бар, 
Акундун көөнү түздө бар: 
«Акыл баарың болжоп ал, 
Алсак тилин кыргыздын 
Абдан бизге олжо бар. 
Ак бирдигин билесиз, 
Ыслам динге киребиз, 
Экинчиси элчилик, 
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€ МАНАС » 
2300 Казына1 кылып мал жыйбас, 
Алтын, күмүш зар жыйбас. 
Амбар жасап, дан жыйбас, 
Иштеткени бил экен, 
Издегени дин экен. 
Сүйлөсө көркөм тил экен, 
Байгур болуп бөлүнгөн, 
Баштатан журтка көрүнгөн, 
Бакыры уйгур аталган, 
Басташкан жоого чаң салган, 
2310 Каканды бузуп, жамбы алган, 
Бешти берсең шаңшуурдан* 
Бир ат үчүн албаган, 
Күнүнкү көрөр ырыскын 
Күнүн таап жалмаган, 
Эртең ачка өлөм - деп, 
Эч оюна албаган, 
Шуудур,* аспи* малы бар, 
Бакар*2, көспант*3 дагы бар, 
Шот* деген жана бири бар, 
2320 Эшек, качыр көргөндө 
Жолотпогон жини бар, 
Аңдап келдим кыргызды, 
Ак ислам дини бар. 
Акыреттин камы үчүн 
Ага-ини журтум тилимди ал. 
Ырас бил актын барлыгын, 
Ыслам динге кирип ал! 
Бадыша болуп башкарып, 
Башыңды кармап турбаган, 
2330 Алтын, күмүш зар алып 
Дүйнөгө көңүл бурбаган, 
Өлбөстөй күтүп казына 
Карап турбайт кашына, 
Бир ат болсо болгудай 
Бир адамдын башына. 
Кыргыз экен мындай эл, 
Кылайып пикир кылбаган, 

1 кзыне. 
2 бгр. 
3 кеспант. 

Кылган иши тобокел, 
Бар болсо, бардай жеп кеткен, 
2340 Жок болгон болсо колунда. 
Тобокел акка! - деп, кеткен, 
Азуулуудан бөрүңүз 
Аңдап аны көрүңүз. 
Миң кой жесе тоймок жок, 
Тоём ушу болот - деп, 
Бирини жеп, коймок жок. 
Ачкадан бөрү өлгөн жок, 
Азык жыйып жемекке 
Азелден алар көнгөн жок. 
2350 Бирде ачка, бирде ток, 
Жараткандын бир жаны, 
Ырыскысыз өлгөн жок. 
Болжолу кыргыз бөрү экен, 
Кам жегендер эшектир, 
Кара кыргыз уругу 
Касиеттүү төрө экен. 
Көрүп жүрсүң жолборсту, 
Издебейт жолборс жолдошту, 
Аны дагы көрүңөр 
2360 Карайт экен кудайга, 
Казынасы болбосту. 
Кез келгенди алып жүр, 
Ачтан өлбөй а дагы, 
Ажал келип кармаса 
Ар жерде өлүп калып жүр. 
Азуулуу арстан баарысы 
Мекен кылбай салып жүр, 
Кыргыз да шонун бири экен, 
Бүгүн келген оруну 
2370 Эртең куру келип жүр. 
Карчыганы, кушуну 
Карап көрдүм ушуну, 
Ал жеткени алып жүр, 
Артканы жерде калып жүр. 
Карчыга кыргыз куш экен, 
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* МАНАС » 
Кайрылбаган жемине 
Карап турсам ушу экен. 
Кыргыз бөрү, ооган кой, 
Майданыңды карасам 
2380 Болгон окшойт улуу той. 
Башка журт карга, кыргыз куш, 
Башка журт суу, кыргыз туз, 
Аздыр-көптүр татыды, 
Аңдабастан уруштук, 
Башка эл тоос, кыргыз куш. 
Тоос* болуп сыландык, 
Сулуу да болсо куш алды, 
Шол катарлуу кыргыздар 
Бизге келип муш салды. 
2390 Көрүп жүрсүң көзүңөр 
Аюу менен жолборсту, 
Жолборс келип кол салса 
Аюуң аман болбосту. 
Жолу каткан кыргыздын 
Жолборстугу көрүндү, 
Асылдык эле аюуча, 
Аскердин каны төгүлдү. 
Өз сурагың өзүңдө, 
Ынансаңар сөзүмө, 
2400 Алдыруучу көрүнбөйт 
Азыр кыргыз көзүмө. 
Камалбайлык, тарайлык, 
Калаба сүйбөй карайлык. 
Караттым - деп, бир жолу 
Кадалып алар эл эмес, 
Кан чыкканын сорсом - деп, 
Карай турган неме эмес. 
Өнөрүн анын көрдүңөр, 
Өкүмүнө көнүңөр, 
2410 Өбөктөп ыйлап олтурбай, 
Өлүгүңдү майдандан 
Жыйып алып көмүңөр. 
Карарбасын дилиңер, 
Кудай жалгыз, куран чын 
Ак бирлигин билиңер, 
Акырет бары анык чын, 

Артык жакшы зилиңер. 
Анапия тушунда 
Анда да болуп мусулман, 
2420 Айнып жана бузулган. 
Сейитбаттал тушунда 
Азы болуп мусулман, 
Андан кайтып бузулган». 
Арстан эрден уккан соң 
Акундан бери карата, 
Айныган жок ушундан. 
Акун айткан сөзүнө 
Адамдары ишенди, 
Ак буйругу болдубу, 
2430 Аягынан чечти кишенди, 
Келме айтышты буркурап, 
Келтирип ыйман чуркурап. 
«Өлөңдүү жерди өрттөгөн 
Өткүр Манас баатырдан 
Өлбөй келген аман жан 
Өзүң болгун Акун кан. 
Тулаңдуу жерди тутанткан 
Туйгун Манас баатырдан 
Кутулуп келген сиздин жан, 
2440 Ооганга болгун кутман кан. 
Журтка чачтың жарлыкты, 
Кылбаптыр кыргыз тарлыкты. 
Кыргыздан жаның келген соң 
Жаң куттуктап жарлыкты 
Мен берейин кандыкты. 
Жаркып көңүл толсун - деп, 
Жан куттугу болсун» - деп, 
Түлкү кан келип кашына, 
Кийгизди таажы башына. 
2450 Өкүмүң экөө болбосун, 
Экөө кылган оңбосун! 
Жарлыгың жалган болбосун, 
Жалган кылган оңбосун!» 
Бул сөздү айтып салганы. 
Калаада жатып калың журт 
Камданышып алганы. 
Жетимиш тартуу нар алып, 
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Түлкүнүн казынасынан 
Эки атка жүктөп зар алып, 
2460 Актан жөлөк байлатып, 
Алтымыш сегиз наамачы* 
Астына салып сайратып, 
Сексен миңче кыз-келин, 
Күлдөй1 жүзүн жайнатып. 
Оболкусу Оогандын 
Урматтуу улук киши экен, 
Улуктарын изаттап, 
Нуска болгон иш экен. 
Алмамбет, Бакай кеп айтып, 
2470 Ургаачысы чыкпасын, 
Аскерлер кебин укпасын2», , 
Бу сөздү айтып салганы. 
Угуп алып Акун кан 
Уларбоз минип барганы. 
Атын желдет алганы, 
Саламын айтып кан Акун, 
Сандыргалуу* Манастын 
Баргөйүнө* барганы. 
«Кечээ келдиң уурдалып, 
2480 Караламан жан болуп, 
Кайтып келдиң, баатырым, 
Таажылуу*, тактуу* кан болуп. 
Кут* болсун кандыгыңыз!» - деп, 
Кубанып Манас айтты кеп. 
Кудай берсе кеч эмес, 
Бакты-дөөлөт башка - деп, 
Бу сөздү айтып салганы. 
Аны уккан соң Акун кан 
Сөзгө кирип калганы: 
2490 «Аарылардан түбүбүз, 
Азим шаар Кабылда 
Ооган болуп жүрүбүз, 

Оюңа ала жүрүңүз. 
Түрк уулунан беш урук 
Кыргызыңыз бизде бар. 
Кырданып душман кол салса, 
Кыйыктанбай издеп ал. 
Катаган, тейит, каңдыны 
Кайыры жок болду бизге - деп, 
2500 Калбалуу Ооган аңдыды. 
Мырза чабуул кылышып, 
Мыктысынан бир катар 
Элүү-кыркын кырышып. 
Бузукту мурун салдык - деп, 
Мурунтан сизди аңдабай, 
Бу балаага калдык - деп, 
Жетимиш миң эр өлүп, 

< Жерди майлап салдык - деп, 
Өлгөндөрдүн шорудур, 
2510 Өкүмөт3 өнөр зорудур. 
Кара кийип*, кан жутуп, 
Калкымда кайгы көп болду. 
Кара кыргыз кырган - деп, 
Калганга жаман кеп болду. 
Көшүп ыйлап көп адам 
Көздүн жашы төгүлдү. 
Шаарга кирип, шат болуп, 
Көтөрүңүз көңүлдү. 
Мажусу динде элибиз, 
2520 Баатыр жакшы келдиңиз!» 
Алмамбет, Бакай кеп айтып, 
Ургаачысын көрбөйбүз, 
Урматтаса - деп, айтып. 
Калыстык кебин айтабы, 
Анча келген аялдар 
Най үмүт болуп кайтабы?4 

Элге кирип көрөлүк, 

1 күлбөй. Жазылуунун «күлбөй» деген мааниси контексттин талабына туура келбейт, кыясы, 
катчы ката жазган. Талап кылынган сөз - «күлдөй». 

2 укпасын. Жогорудагы 6 сап ырда баяндалган ой түшүнүксүз. Балким, арасында жазылбай 
калган ыр саптары бардыр. Кыясы, оогандарда ургаачысы биринчи келүү салты бар эле - деп, жа-
табы, же башка ойбу так берилбей калган. 

3 хкөмт. 
4 кайтабы. Бир сүйлөмдү түзгөн үч сап ырдагы маани түшүнүксүз. Балким, ыр саптарынын 

арасында, же аягында жазылбай калган тексттер бардыр. 
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Кыргын кыйла көп болгон, 
Эртелеп өлүк көмөлүк. 
2530 Ал сөздү Акун салганы, 
Бакай баатыр, Алмамбет, 
Баары макул алганы. 
Бадышалык салтанат 
Башта жүргөн порумун 
Манас эми салганы. 
Белин тартып мекчейген, 
Эки кулак чокуда 
Эликтей болуп чекчейген, 
Бир жеринде жоктур так, 
2540 Минген аты баары да ак, 
Баары да аппак көрүнөт 
Жоо шайманы, бар жарак, 
Азыркы ишин аңдап бак, 
Ак супадан* тон кийген, 
Баш кийими ак калпак, 
Астында жүргөн жыйырмасы -
Андис мерген жыласы. 
Мылтыктарын октотуп, 
Милтелерин* чоктотуп, 
2550 Мүрүгө кундак токтотуп, 
Оң жагында жыйырмасы, 
Ойротту бузган жыласы, 
Аты-тону кыпкызыл 
Азелдеги иш ушул. 
Кызыл кыйгач бөрктөрү, 
Кылымды баскан көрктөрү. 
Сол жагында жыйырмасы, 
Жоо бөрүсү жыласы. 
Баары көк ат минишип, 
2560 Бадананын сыртынан, 
Баса көктү кийишип. 
Алтындуу жаа саадактуу, 
Тартып ийчү немедей 
Огун кездеп ийишип, 
Артында бар жыйырмасы, 
Ашкере баатыр жыласы, 
Мубакүлдүү* найзаны 
Буудан эрге сундуруп, 

Жаа Алдалап келме айтып, 
2570 Айгай кулак тундуруп 
Асты жагын караса, 
Алты жасоол жол баштап, 
Ортосунда чоң кула ат 
Он эки жайсаң* бош коштоп, 
Жерин ачып бош-боштоп. 
Эки жүз миң кыргыздан 
Өлгөн экен канча жан. 
Жүз сексен миң барыптыр, 
Жети миңи жарадар, 
2580 Кошко жатып калыптыр. 
Таң ата келген мусулман 
Кеч бешимге жеткенче 
Көчөнүн ичин көчүрүп, 
Үзүлбөдү ушундан. 
Асты жагын таратып, 
Аскерди конок бөлүптүр, 
Кыпчак, жүзү, оогандан 
Жетимиш миң өлүптүр. 
Шаарга кирип аралаш 
2590 Өлтүргөнү, өлгөнү, 
Өзү кадыр* Алданын 
Өкүмүнө көнгөнү. 
Бир бирине каралаш, 
Ак буйругу ушу - деп, 
Өлүктөрүн көмгөнү, 
Ооган, кыргыз оболдон 
Аралашып көнгөнү. 
Жатып тынчтык алыптыр, 
Аярлык кылып аттанып, 
2600 Сырындып* кеткен эр Кошой 
Жаңыдан келип калыптыр. 
Катаган калкын чапканда 
Кошойдун уулу Алике 
Ооган, кыпчак биригип, 
Аны өлтүрүп салыптыр. 
Баласын көрүп күйүнүп, 
Манасын көрүп сүйүнүп, 
Ботосун көрүп күйүнүп, 
Болушканын көргөн соң, 
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2610 Бошогон Кошой сүйүнүп. 
Баласын угуп буралып, 
Манасын көрүп кубанып: 
«Ак тагдыры акыр - деп, 
Амансыңбы баатыр - деп, 
Көрдүм Алтай кайда - деп, 
Көчтү - деп, уктум Алтайдан, 
Көк жалым, айлың кайда? - деп, 
Абаң Кошой сурады. 
Жайын айтып жеринин 
2620 Жайдары Манас турганы. 
«Жакындапсыз баатыр - деп, 
«Жакшы болду акыр - деп, 
Калкың кыргыз журт болсун, 
Кадамыңыз кут болсун, 
Келгениң жакшы болду - деп, 
Кемтигим жаңы толду - деп, 
Кубанды Кошой карысы, 
Эки күнү эл өргүп, 
Кубанды журттун баарысы. 
2630 Кубаттуу эрлер барында 
Кетпеген кыргыз намысы. 
Арзыганы табылып, 
Ат-кунан күндө чабылып. 
Улакты күндө тартышып, 
Урматтуу сөзүн айтышып, 
Улуктарын изаттап, 
Учурашып кайтышып. 
Оогандын заңы ушул заң, 
Ол кезекте аларда 
2640 Өлгөнүнө тырманган. 
Темир тарак алчу экен, 
Эмчек, төшүн баарысын 
Айра тартып салчу экен. 
Жетилигин сойдуруп, 
Андай заңын койдуруп, 
Өлгөндүн белин буудуруп, 
Кандарын таза жуудуруп, 
Бир жумадан, бир жума 
Аскер менен баатырды 
2650 Алар күтүп жупжуда, 

Ал заманда эрлерге 
Ыкыбал берген бир кудаа. 
Кайтууга Манас камданып, 
Кан Акундун мүнөзүн 
Карап туруп таңданып, 
Акка мурун киргенин, 
Арстан эр айран болуптур. 
Ыслам динин билгенин, 
Аарылардан болсо да, 
2660 Артык экен өзү - деп, 
Адамда жок муңайым, 
Ширин экен сөзү - деп. 
Манасты байкап Акун кан, 
А да артык сынчы жан, 
Арстан экен өзү - деп, 
Аалим экен сөзү - деп, 
Астынан чыкпай буралып, 
Ар ишине кубанып, 
Акун сурап азыр кеп: 
2670 «Барбы, Манас, балаң? - деп, 
Уулуң барбы, баатыр? - деп, 
Угайын айтчы акыр» - деп, 
Эр Акун сурап калганы. 
Кабылан Манас баатыры 
Каткырып күлдү акыры, 
Кайгыланып шол заман, 
Балага келди акылы. 
«Уулум түгүл кызым жок, 
Бала десем жүрөгүм 
2680 Жанып, болот кызыл чок!» 
Манас жообун бергени, 
Байкап туруп Акун кан 
Аттигине! - дегени. 
«Бир балам бар Тунарык, 
Эркегим экөө, бири өлдү, 
Эне-атасын тең таштап, 
Барса-келбес жөнөлдү. 
Жыйырма үч жашар жашымда 
Ындыстандын журтунан 
2690 Катын алгам башында, 
Андан бөлөк балам жок, 
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Көңүлүмдө бу күндө 
Баладан бөлөк алам жөк. 
Ортого мылтык коёлук, 
О дүйнөлүк бололук. 
Арага кылыч коёлук, 
Акыреттик бололук, 
Уул тапса катының, 
Кыз берейин баатырым. 
2700 Кыз тапкан болсо катының, 
Уул берейин баатырым. 
Ушул ишти кылмакка 
Уюур бекен акылың?!» 
Уюду - деп, акылы, 
Улук Бакай агасын 
Ушу жерге чакырды 
Алмамбет менен Чубагын, 
Азыр келди сиздерге 
Акылдашар убагым. 
2710 Ажыбай менен Сыргагын, 
Серек, Кыргыл чунагын, 
Кутубий, Кутман ынагын, 
Кырк баатырдын баарысын 
Кашына алып чакырып 
Бердике, Ошпур карысын, 
Келип турду Саламат, 
Кетте-кичик жамагат. 
Коштолуп келген кошунан 
Кош аттан арткан бошунан, 
2720 Баштык аты дорбодон, 
Басыгы артык жоргодон, 
Кан Акун экен жолборс - деп, 
Караган соң биздерге 
Каратып коюш болбос - деп, 
Үч миңди жыйып келиңер, 
Караган Акун канына 
Урматына бериңер. 
Муну айтып Манас салганы, 
Баатырлар макул алганы. 
2730 Айткан үч миң жылкысын 
Аш бышымда камдады. 
Тогуз жүзү тор жорго, 

Тогуз жүзү сур жорго, 
Айдап келип бир жолдо. 
Үч жүз болду сарысы, 
Үч миң болду баарысы. 
Урматына Акундун 
Өңкөй баатыр барышты. 
Кыраан Бакай айтып кеп: 
2740 «Кыз берсек кийитибиз* - деп, 
Аз да болсо алыңыз, 
Аскер жүрүп жолоочу, 
Азыраак экен алыбыз. 
Эркектүү болсо эр Манас, 
Кыз бала сизден табылса, 
Бата аяк* кылган малыбыз. 
Бечара кыргыз уругу, 
Бей алыраак алыбыз, 
Жазыктуу болдук сиздерге, 
2750 Жаман көрбөй алыңыз. 
Бакай кан сөздү сөздөдү, 
Акун чыгып эшикке, 
Казынаны* көздөдү. 
Үч жүз жамбы, бир миң тон, 
Элүүсү бар дейилде*, 
Эр Акун кан келтирди, 
Эл жыйылган баарысы, 
Айырбасын - деп, - кудурет, 
Бата кылып салышты. 
2760 Кечээ душман, бүгүн эл, 
Айкалышып калышты. 
Мискин* барбы - карып? - деп, 
Кабар сал шаарга барып - деп, 
Жети желдет чаптырды, 
Бечарасын, карыбын 
Бери кел! - деп, чакырды. 
Акун берген дүйнөсүн 
Эр Манас берип сап кылды. 
Манастын берген малыны 
2770 Бакырына кан Акун, 
Таратып берди баарыны. 
Аягы Айчүрөк узун сөз, 
Жомогунан укканбыз 
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Семетейдин жарыны. 
Семетей Манас баласы, 
Жергеси бүтүн алачы, 
Жердеген экен Таласты, 
Ооган, кыргыз оңолуп, 
Ошентип жарашты. 
2780 Кошулуп алып баарысы, 
Кошойду көздөй барышты. 
Өлтүргөн ооган баласын, 
Дасторкон кылып салыптыр 
Шымал жяк Үргөнч калаасын. 
Аягы Аму дарыя, 
Баарына кан болгун - деп, 
Жазыйра, Сакара талаасын, 
Энчисине бөлүптүр 
Түн шымал жак калаасын. 
2790 Мал-жайына бөлүптүр 
Ысар менен Көлөбүн, 
Абаң Кошой билиптир 
Бир Кабылдан бөлөгүн. 
Жайлатты Кундуз, Талканды, 
Улук кылып урматтап 
Кыргызда Кошой дарканды*. 
Кошой баштап карысы, 
Баштап барды Акун кан, 
Кошулуп барды Акунга 
2800 Кол кошундун баарысы. 
Түлкү, Түмөн агасы, 
Түгү калбай жазылып, 
Түлкү кандын жарасы, 
Ооган, кыргыз жарашты, 
Орчун жыйын - улуу топ 
Кош-кошуна тарашты. 
Түлкүнүн кызы Канышай, 
Бокмурунду эстесе, 
Отура албайт жайма-жай. 
2810 Айтканына көнсөм - деп, 
Акыры шону көрсөм - деп, 
Арман кылбас элем - деп, 
Аташып жүрүп өлсөм - деп, 
Отоголуу* башы бар, 

Оюлган кара кашы бар, 
Он бир жашар жашы бар. 
Кыз калыптыр күйүткө, 
Уялат барып жүрүшкө 
Кара кыргыз журтуна. 
2820 Канкор атка минерде, 
Казат - деп, жолго кирерде 
Кан көтөргөн ушунда, 
Душманы менен эл болуп, 
Кубанып турган тушунда, 
Көкөтөйдүн баласын 
Атасынын ордуна 
Кан көтөргөн Манасың. 
Бабаңардын сөзүнө, 
Байкасаң айран каласың, 
2830 Көрүп, билди эр Манас 
Ал Бокмурун баласын 
Көңүлүндөгү аласын. 
Эми Манас чакырды 
Не да болсо билмекке 
Нээтиндеги жарасын. 
«Калк көтөргөн канысың, 
Кан Көкөтөй карынын 
Көкүрөктө жанысың. 
Балалык кылып ат минип, 
2840 Байкабай Күшөк аярды, 
Балакетке саларды, 
Оогандын түшүп колуна, 
Окус болор кезекте 
Барымта алып Акунду, 
Бар кудай салды оңуна. 
Сабырың суз келгенден, 
Кандай капа болдуң сен? 
Оогандан шагың сындыбы, 
Окус иш бирөө кылдыбы? 
2850 Кыпчактан шагың сындыбы, 
Же кыянаттык кылдыбы? 
Сабыркайсың, каласың, 
Көп жамандык байкабай 
Көөсөр, көөдөк баласың, 
Көргөнүң болсо айткын?» - деп, 
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€ МАНАС » 
Көп сурады Манасың. 
Бала шондо кеп айтат: 
«Баатыр мени билдиңиз, 
Мен минген Күшөк аярды 
2860 Сиз да токуп миндиңиз. 
Сиз минди - деп, мен миндим, 
Мындайын кайдан мен билдим. 
Канын уурдап келдик - деп, 
Каткырыгын салышты, 
Бала экен - деп, каны - деп, 
Жаш баласын кан кылган, 
Кара кыргыз уругу 
Калкынын кандай заңы? - деп, 
Кандай экен каны - деп, 
2870 Биз көрөлүк аны - деп, 
Кары-жашы, катын-кыз, 
Аарылардан бөлүнгөн 
Алган ооган калкыңыз, 
Кемпир менен чалдары, 
Келип турду балдары. 
Жаш экен - деп, өлтүрбөй, 
Ырайым кылды бардаары. 
Жанымдан жарым түңүлүп, 
Жалпы турду оогандар 
2880 Качып кетет дегенсип, 
Камалашып тигилип, 
Аңдап турсам олоруң, 
Алда билет бул иштин 
Арты кандай болорун, 
Бет алдымда тургандар 
Ача берди жолдорун. 
Жол бергин - деп, качышты, 
Жоголгур кайдан катышты, 
Турган эл жолун ачышты. 
2890 Нарктуу кандай неме - деп, 
Байкап көзүм салганым, 
Баатыр сизге айтпайын 
Барксыз сөздүн жалганын, 

1 камчат. 
2 кдре. Жазылышты «кудурет» деп окуу 

чыгара жазбай калган. 

Кыз экен карап алганым, 
Сыздады жүрөк былк этип, 
Жыгылыпмын шылк этип. 
Турна моюн, кара көз, 
Чыбык бойлуу, чырак жүз, 
2900 Болжолу закым, бою түз, 
Болжосом мага ою түз, 
Тиши бермет, нурлуу жүз, 
Чач бериптир кудурет 
Кемчат*1 кара кундуздан, 
Көз бериптир кудурет2 

Абада, чолпон жылдыздан, 
Ошондойду көрбөдүм 
Ооган менен кыргыздан. 
Такасы алтын, талма бой, 
2910 Тал боюнда мууну жок, 
Ар борумун айтпай кой, 
Ал кызды көрүп алганда 
Башымдан кетти акыл-ой, 
Үшкүрүгүм баш жарып, 
Үстүмө түштү улуу той. 
Кашына келди сиңдиси, 
Карып, байкуш бала - деп, 
Бала башың кан болуп, 
Балакет сага чала - деп, 
2920 Байкасам шондо өзүмдү, 
Колго түшкөн жан болуп, 
Коркуум кетип көңүлдөн, 
Кызды көрүп таң болуп. 
Кашыма калкы келгени, 
А байкуш, ачка дегени, 
Жаныма келип сиңдиси 
Бир кирде нан бергени. 
Алдым кирде наныны, 
Аманат ойлоп жанымды, 
2930 Өлсөм деймин өзүм да, 
Балакет мага табылды. 
Ашыктыгым ашканы, 

^ү. Кыясы, катчыдан ката кеткен, сөздү аягына 
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М МАНАС ж 
Аманат жаным шашканы, 
Кызды көрүп кыялым 
Калабаны баштады. 
Мени өлтүргүн дегенде 
Кыз да көзүн жаштады. 
Орто Азия жердеген 
Ооган бөтөн калк экен. 
2940 Оңой менен кыз бербес 
Абалтан келген салты экен. 
Баатыр сизге бата албай, 
Батынып сөзүм айта албай, 
Басып жүрөм мында - деп, 
Балалыктан айтат - деп, 
Балакетти кылба - деп, 
Бир сөзүм ушу, тыңда» - деп, 
Жакшылап кебин урганы, 
Жашын ирмеп турганы. 
2950 Баланын ашык болгонун 
Баатыр Манас билиптир. 
Кыл муруту солк этип 
Кыял менен күлүптүр. 
Күңгүрөнө сүйлөгөн, 
Кылая багып күлбөгөн, 
Күлгөндүн сырын билбеген 
Катуу күлүп кан Манас: 
«Казак, кыргыз, өзүбек, 
Кырдагы угуз балдары 
2900 Карчалышкан өзү - деп. 
Калыс болуп аралап, 
Кайсы бирөөн баралап, 
Баш көтөрөр эстүүсүн 
Бантка1 салып каралап, 
Аңдап билип угабыз, 
Аскерди бил - деп, тыйтайды* 
Калкым көрүп турасың 
Кабылдын нурку кытайды. 

Маңгул менен казакты 
2970 Башына салып азапты. 
Калмак менен татарын 
Кырдагы Угуз балдарын 
Амалдап бузуп катарын, 
Ойроттун алып жарлыгын, 
Ногойдун алып кандыгын, 
Ойлонбогон оболку эл 
Кызыталак* кытай тарлыгын. 
Тараткан таза бабаңды, 
Тагдырдан2 кудай сактаса, 
2980 Табармын, иним, дабаңды. 
Ташкен алач калаасы, 
Алдырып коюп кытайга, 
Тараган алач баласы. 
Бергендир кудай кыргызга 
Белге тануу Манасты, 
Бербесе кудай ажалды, 
Мерт кылбасмын алачты. 
Азыр болгон төрт ата, 
Жанадил аттуу бабасы, 
2990 Чалыяр*3 чаркы келбеген, 
Чабышып адам жеңбеген, 
Азирет-Аалы4 дарбайлап, 
Амалдап уруш салыптыр, 
Алдырбастан Түркстан, 
Аман-эсен калыптыр. 
Боозур5 жүрөт кашыңда, 
Бакатылдын тукуму 
Баймырза менен Жанай бар, 
Байкап көрсөң сен, иним, 
3000 Баштагы өткөн кыргыздын 
Балакети далай бар. 
Ынтымак жоктон тараган, 
Ыкчылдар ишке жараган, 
Эки жүз жылга жакындап, 

1 бндка. 
2 тгдырдан. 
8 чгаряр. 
4 гзрт глы. 
5 бааозур. 
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* МАНАС * 
Кыңк эте албай угуздар 
Кытайдын көзүн караган. 
Бейлеп ук, иним, сөзүмдү, 
Меники Манас - деп, коюп, 
Белине бекем бир таңуу 
3010 Кылган болуп өзүмдү, 
Белин байлап түрк уулу, 
Бээжиндин ойду көзүнү. 
Эскимустун элинен 
Орустун айдап өзүнү. 
Лина суусун кечирип, 
Эртиш куйган Муз деңиз 
Жакасына келтирип, 
Көргөзүп Орол тоосуну 
Аарылар арбын каспы - деп, 
3020 Айдап ийип өзүнү, 
Аскер үшүп, кыш болуп, 
Айталбай келдик оруска 
Дин ачуучу сөзүнү. 
Кашыңда Манас турганда 
Капаланып кыз үчүн 
Не дейин, иним, өзүңдү! 
Бул кезекте кыргыз чук, 
Муңканбай, иним, кебимди ук 
Жаман агаң барында 
3030 Таратып кууп башка элди, 
Тартып алдык Ташкенди, 
Согуштан алдык имерип, 
Зорсунуп Ж8.ТК8.Н Панусту 
Сопу*1 кылып жиберип, 
Араник шаар, Ашар суу, 
Аны көрдүм көз менен, 
Атилес тең болобу 
Ак чолок мата* бөз менен, 
Наамандын тапкан айласын, 
3040 Алачтын тарткан пайдасын, 
Эч ким жеңер неме эмес, 
Эзелден бери кан болуп, 
Эсен кандан кем эмес, 

Анжыянда Алооке 
Ааламды билген жепжеке, 
Айдап ийдик Бээжинге. 
Түгөтүп айдап кытайды, 
Түркстанды кайта алдык. 
Түк кайгырба кыз үчүн, 
3050 Алы болор агаңдын 
Бир түйдөк чачтуу байталдык. 
Баймырза, Жанай, Көкөтөй, 
Баарына мен ыраазы 
Капырдын туусун жыкканга, 
Кара кыргыз баласы 
Каптап Күйүктү ашканда 
Астымдан тосуп чыкканга, 
Кызыл баш, жүүт, сарт болуп 
Кылганы мага дарт болуп, 
3060 Панусту жандап кол чыкты, 
Кытайга кирип көй мыкты, 
Кылыгынан дан чыкты. 
Кыргыз деген урукка, 
Кылчайбастан Көкөтөй 
Кытайдан болгон улукка, 
Кызыл баш, тарса а чыкты, 
Кыргыздын туусун көтөрүп, 
Баймырза, Жанай, Көкөтөй 
Кыйкырган бойдон маа чыкты. 
3070 Урматтап кыргыз уругун, 
Баш бербестен бөлүнүп, 
Бараан болуп көрүнүп, 
Кытайдын таштап улугун, 
Кызматынан Көкөмдүн 
Кутула албай турумун. 
Кара кыргыз уулунда 
Кандык деген бар экен, 
Кандыктын даамы да келбейт, 
Карып калган жан экен. 
3080 Кан болгондо кол баштап, 
Казатка* улуу жол баштап, 
Каны менен капырдын 

1 софи. 
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€ МАНАС » 
Кармаган туусун кандаса, 
Кан айымы менмин - деп, 
Кара көз кыздан жандаса, 
Ачуу-чүчү тамактан, 
Аштан арман калбаса 
Кайтты дээр элем акысын, 
Барксыз кылып коюптур 
3090 Дүнүйөнүн бакысын1. 
Дүнүйөнүн кызыгы 
Керексиз болгон кезинде, 
Келиптир менин кезиме, 
Кызматты кандай кылам - деп, 
Эрте-кеч алам эсиме. 
Кан кылган болдук алачка, 
Нан болгон менен алачка. 
Каалабай калган тамаша, 
Өзгөчө борум чыгарып, 
3100 Өлгөндө кызмат кылбасам 
Өкүнчү болор Манаска. 
Өңкөй түрк журтуна, 
Өзгөсү болбой калса да, 
Өзүбектин нуркуна 
Өнөр кылып көрөрмүн. 
Өкүмат менен көмөрмүн, 
Өлгөнүн уксам ыйлаармын, 
Өлүп калган өлүгүн 
Тирүүдөн артык сыйлаармын. 
3110 Алтынды тажик зар дейт ко, 
Абу* буудан жан дейт ко, 
Жан кетсе да кетпеген, 
Арбак деген бар дейт ко. 
Ыкчылдын көөнү толгондой, 
Ынтымак берсе бир кудай, 
Ыраазы арбак болгондой 
Өлгөнү болсо көрбөсөм, 
Өнөр менен көмбөсөм! 
Кызыгынан дүйнөнүн 
3120 Кыйгап өтүп калыптыр, 

Оюн менен күлкүдөн 
Оолак өтүп калыптыр, 
Аземинен дүйнөнүн 
Алыс өтүп калыптыр, 
Карыгандыктын белгиси 
Балам барып келгин - деп, 
Кандык туусун көтөртүп, 
Сени жолго салыптыр. 
Азыр болсун сөз кыска, 
3130 Ашык болуп келипсиң 
Аңдабастан бир кызга. 
Билдиңби кимдин кызы экен? 
Билбеймин сенин оюңду, 
Билими артык уз бекен?» 
Минтип Манас сурады, 

' Аныктап көргөн Бокмурун, 
Айтты сөзүн бу дагы. 
«Кан Түлкүнүн кызы экен, 
Кашыкта кара суусундай, 
3140 Кас* сулуунун өзү экен. 
Он-он бирде жашы бар, 
Оюлган кара кашы бар, 
Таш көөкардай* башы бар. 
Ашык болдум көргөндөн, 
Агер аны албасам, 
Айныбаймын өлгөнден!» 
Бокмурун айтып салганы, 
Кыз үчүн жаның кыйба - деп, 
Болкулдап күлүп калганы, 
3150 Алмамбет, Бакай келсин - деп, 
Арстан кабар салганы. 
Чакыртып келди Сыргакты, 
Жаш күнүнөн сырдашты. 
Ажыбай менен Кутунай, 
Баймырза менен Жанайын, 
Баарын алды чакыртып 
Баатырлардын далайын. 
«Акун, Түлкү кан экен, 

1 бакысын. Жазылышты «баарысын» деп окууга болбойт, манасчы жогорку саптагы «акы-
сын» деген сөзгө так уйкаштыруу үчүн атайын ушул үлгүдө айткан. Сөз оозеки сүйлөөдө диалек-
тилик белги катары «бакысын», «бакисин» түрлөрүндө айтыла берет. 
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* МАНАС * 
Түмөн деген бар экен, 
3160 Карып калган жан экен, 
Түлкү кандын колунда 
Кыз баласы бар экен, 
Кара кыргыз кан кылган 
Бокмурун деген бала экен. 
Ылайык десе балабыз 
Түлкүнүн кызын алабыз, 
Бербесе эрте душмандык, 
Жамандашып калабыз. 
Бер! - деп, кызын айтыңар, 
3170 Бербеймин десе жообуну 
Тагынан угуп кайтыңар». 
Бу сөздү айтып салганы, 
Баатырлары аттанып, 
Кан Түлкүгө барганы. 
Капкасында Түлкү кан, 
Кашында бар канча жан. 
Олтурган экен ордодо, 
Оогандын баары толуптур 
Он капкалуу коргонго 
3180 Изатын кылып олтурду, 
Тамак-ашын ичишип, 
Дасторкон жыйып болтурду. 
Абдылда ажы кеп баштап, 
«Жуучу келдик, Түлкү кан, 
Эби келсе - деп, баштап. 
Ооган, кыргыз абалдан 
Аралашкан калыксыз, 
Али дагы биз сизге 
Ишибиз түшүп калыппыз. 
3190 Бар экен сиздин кызыңыз, 
Жай экен, жанып кышыңыз, 
Түшкөн иши ишибиз, 
Бар! - деп, бизди жиберген 
Манас деген кишибиз. 
Кубанычка биз да толсок - деп, 
Кудай Таала буюрса, 
Кызыңа кайын болсок - деп, 
Куралып келген көпчүлүк 
Кутмандуу журт көп түрүк. 
8-1198 ^ 

3200 Кудалашпай-достошпой 
Куру кетиш болбос - деп, 
Сизге уучу жиберген 
Биздин Манас жолборс - деп. 
Көкөтөй деген каныбыз, 
Көп жашаган карыбыз, 
Көтөрчү элек айтканын 
Каңкы кыргыз баарыбыз. 
Атасынын ордуна 
Кан көтөрдүк баласын, 
3210 Үстүн-астын кылмакка 
Үргөнч шаар калаасын, 
Камыштуу найза боолашып, 
Кара кыргыз кол келдик 
Казат кылып жоолашып. 
Кечип өтүп Амуну, 
Кетирбеске намысты 
Ооган-кыргыз кол жасап, 
Майдан курап калышты. 
Күшөк аяр барыптыр, 
3220 Аярлык апсун дуба окуп, 
Ат болуп өзү алыптыр, 
Аскерге барып калыптыр. 
Абыдан сулуу ат - дешип, 
Көпчүлүк көзүн салыптыр, 
Көркөм сулуу ат экен, 
Көрө салып каныбыз 
Жоргосу барбы, көрөм - деп, 
Жоругу барбы, көрөм - деп, 
Басыгы барбы, билем - деп, 
3230 Баса муну минем - деп, 
Аярды билбей ат - дептир, 
Бастырайын бат - дептир. 
Бала оюна алыптыр, 
Ала качып Күшөгүң 
Мында келип калыптыр. 
Он үчтөгү бала эле, 
Бала да болсо ал өзү 
Ою терең сан эле. 
Каныбызды уурдап 
3240 Аяр Күшөк алыптыр, 
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* МАНАС * 
Көрүп, сиздин балага 
Көзү түшүп калыптыр. 
Көңүлү ооп алыптыр, 
Көкөтөй кандын баласы 
Алып бер - деп, Манасты 
Алеңгирди салыптыр. 
Ан үчүн келдик, каным - деп, 
Аны бербейм десеңиз 
Азыр кечип коёбуз 
3250 Жакындыктын баарын» - деп, 
Ажыбай сөзүн болтурду. 
Айтканын угуп, жер карап, 
Түлкү баатыр олтурду. 
Баш көтөрүп, кеп айтат, 
«Баатырлар ушу келишиң 
Макул экен - деп, айтат. 
Бизге күйөө болуучу 
Биз уурдаган балабы? 
Азыр кызым он бирде, 
3260 Жаш баланы алабы, 
Бөлөк бербеске 
Убада кылып салалы, 
Кызга ылайык көргөнбүз 
Уурдалып келген баланы. 
Бата аяк малын сойбойбу, 
Чоңойтуп кызды алууга. 
Убада кылып койбойбу, 
Же ушу эле азыр бергин - деп, 
Улугуң Манас ойлойбу? 
3270 Кызды алуучу бирөө - деп, 
Кыргыздын баары сүйөө - деп, 
Кызыбызга ылайык 
Бокмурун болсо күйөө» - деп, 
Түлкү, Түмөн, Акуну 
Түгөттү сөзүн акыры. 
Кайтып келди Манаска 
Өңкөй кыргыз баатыры. 
Келип алып көй баатыр 

3280 Бокмурунду чакырды. 
Бокмурун кирип келген соң 
Ажыбай кепти сүйлөдү: 
«Көрбөдүм - деп, көп элден 
Баладан сендей капырды 
Он үчтөгү баласың, 
Он бирдеги кыз көрүп, 
Ойротко түйшүк саласың, 
Наристе кызын бирөөнүн 
Азыр кантип аласың? 
Аңдап турсам1 мүнөзүң 
3290 Ата безер баласың, 
Кыз бербесе кырам - деп, 
Кырданат экен Манасың. 
Манас менен Бокмурун 
Бу бейлиңер барында 
Бир2 балаага саласың». 
Ажыбай айтып басылды, 
Алгандай болуп бу кызды 
Бокмурун бугу жазылды, 
Кабагы карыш ачылды. 
3300 Бата аякка мал союп, 
Патнуска нан коюп, 
Кызга кулдук ургун - деп, 
Болду жакшы мунуң - деп, 
Илинбе турган акылга, 
Баамы жетпес адамдын 
Манас менен Акунга, 
Кызы да жок, уулу жок, 
Кубанычка толушту, 
Курулай куда болушту, 
3310 Андан көрө Бокмурун 
Ашык болуп, алсам - деп, 
Анталап шашып өзү тур, 
Ала турган колукту 
Айнектей болуп көзү тур. 
Жашабагыр бул экөө 
Бири тийип, бири алмак 

1 турсаң. Маани контекстке туура келбейт, катчы ката кетирген, керек үлгү - «турсам». 
2 бир. Сөздөн мурун ыр сабынын баш жагына көп чекит коюлган. Катчынын максаты белги-

сиз. Ыр сабында калып калган сөз байкалбайт. 
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€ МАНАС » 
Убадалуу сөзү тур. 
Аянбайлык мындан - деп, 
Аркан бүтөр кылдан - деп, 
3320 Көп түкүрсө көл деген, 
Көңкү кыргыз эл деген. 
Артыкбаш ат койбостон 
Алып баарын кел - деди, 
Айдап барып Түлкүгө 
Артык атты бер - деди. 
Макул - деди, баарысы, 
Куда башчы болмокко 
Куп - деди, Бакай карысы, 
Кужулдашып кыргыздар 
3330 Кубанышты баарысы. 
Кураттан* айдап төрт миңди, 
Кара тейит, калчадан 
Көрмөк үчүн Манаска 
Келген экен канча жан, 
Куру келбе баарысы 
Толгон экен төрт жүзгө 
Айры менен нарчадан, 
Күбөкбай менен Дөбөчү 
Төө кайтарып чарчаган. 
3340 Төөдөн төрт жүз нарыны, 
Төрө Манас жиберди 
Бирин койбой баарыны. 
Бакай, Кыргыл карысы 
Марал тору күлүккө -
Мааникердин иниси 
Баш ат кылып айдатып, 
Ак издүү, ак жол болсун! - деп, 
Ак кебезден аяктай 
Марал тору башына 
3350 Барпайткан бойдон байлатып*, 
Баары малын айдатып, 
Аземин антип арттырып, 
Аңылдаган сурнайдан 
Алтымышын тарттырып, 
Чоор*, комуз, кыягы, 
Тоо көчкөндөй сыягы, 
Тогуз бээ сойдуруп, 

^115^ Токсон ирик куйкалап, 
Төөлөргө артып койдуруп, 
3360 Жебей-ичпей көргөндүн 
Көңүлдөрүн тойдуруп. 
Шайырларын ырдатып, 
Шат кылып көңүл жыргатып, 
Куда келди, мына - деп, 
Куюлуп керип барганы, 
Кулдук айттык, баатыр! - деп, 
Ажыбай айтып салганы. 
Кужулдашып оогандар, 
Кубанышып калганы. 
3370 Бир кызы бар он бирде, 
Бир кызы бар тогузда, 
Бир кызы бар бешикте, 
Адамдын жетпес акылы 
Алда берер насипке. 
Азыр ооган иши оң, 
Улуусунан кичүүсү 
Өзү болук, бою чоң, 
Дүнүйөсүн аябай 
Кыздарга сарп кылууга 
3380 Түлкү кандын ою чоң. 
Кайсынысын көрдү! - деп, 
Кара жолтой баланын 
Кайсыга түштү көөнү? - деп, 
Түлкү кан айран калганы. 
Аты ким? - деп, келиниң 
Бакайдан сурап салганы. 
Укпаган Бакай атыны, 
Көрбөгөн кыздын затыны. 
Бир биринен сурашып, 
3390 Биле албай калып чуулашып, 
Күйөө болчу баланы -
Бокмурунду чакыртып, 
Булар мында алганы. 
Кандай кыз эле көргөнүң? 
Көрүптүрсүң затыны, 
Уктуң бекен атыны? 
Бокмурундан сурады 
Көрүптүр, атын билбеген, 
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€ МАНАС » 
Аламын - деп, ал кезде 
3400 Көңүлүнө илбеген. 
Таттуу уккамын сөзүн - деп, 
Көрсөм анын көзүн - деп, 
Тааныр элем өзүн - деп, 
Бокмурун бала сөздөдү, 
Көргөзмөк үчүн кыздарды 
Отуз келин көздөдү. 
Оогандын отуз келини 
Ойрондор оңой турабы: 
Көрүндүк* бер, күйөө! - деп, 
3410 Бокмурундан сурады. 
Тай туяктан* Бокмурун 
Отузун берип салганы, 
Алда билер бу сөздүн 
Чыны канча, калганы. 
Момунусу эле - деп, 
Бокмурун кызды кармады. 
Шаракташып көй келин 
Барды Бакай карыга, 
Түлкү, Түмөн олтурган 
3420 Баатырлардын жанында, 
Келди келин күйөөсү, 
Аты ким? - деп, келиндин 
Сурабаптыр бирөөсү. 
Түлкү каны кеп сурайт, 
Аты ким экен келиниң 
Айткын Бакай, - деп, сурайт. 
Бакай абаң бу кепке 
Маңырайып калыптыр, 
Баатырлардын баарысы 
3430 Атын сурап келген жок, 
Аңырайып калыптыр. 
Сыным аттуу бир катын 
Зымпыйып басып барыптыр. 

Канышайды каалады, 
Кулагына Түлкүнүн 
Шыбыр этип калганы. 
Күлүмсүрөп эр Түлкү 
Бакай канга карады. 
«Олтурбаңар баарың тим, 
3440 Атаңарды, угалык. 
Келиниңдин аты ким?» 
Бу сөздү айтып салганы, 
Мукактанып баатырлар 
Бир бирин карап калганы. 
Алчы тогуз атты - деп, 
Атын мурун билбестик 
Жаныбызга батты! - деп, 
Кан Бакай1 күлдү каркылдап, 
Кас баатырдын баарысы 
3450 Катуу күлдү жаркылдап. 
Тогуз атын бергени, 
Топтотуп алып келгени. 
Келиниң аты - Канышай, 
Угуп алгын дегени. 
Канышайбүбү экен - деп, 
Арстандар угуп алганы, 
Ат сурамак көрүндүк* 
Наркы бизге калганы. 
Алты миң чапан, жүз кымкап* 
3460 Алып келип Түлкү кан 
Арага үйүп салганы. 
Ата уулулар бир-бирден 
Агарсын - деп, ийнибиз, 
Алтындуу тондон кийгени 
Аркасынан кара журт 
Аламандап киргени. 
Жаңы болгон мусулман, 
Жайын угуп ушундан, 

1 Мындай сөз түп нускада жок, ыр сабы - «Кан күлдү каркылдап» түрүндө жазылган. Ал 
үлгү калса ыргак бузулуп, маани так ачылбай, анын үстүнө сап ырга окшобой калат. Сапты «Каны 
күлдү каркылдап» түрүндө окуса да болор эле. Бирок, сөздү ким айтканы, кайсыл кан күлгөнү 
белгисиз болуп калат. Ошон үчүн ыр сабын толуктоо, маанини тактоо үчүн «Бакай» деген сөздүн 
келиши зарыл. Кыясы, сапты чийүүдө катчы ката кетирсе керек, манасчы бул сөз жок айтуусу 
мүмкүн эмес эле. 

^ 1 1 6 ^ 
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€ МАНАС » 
Кошулуп кокус болбосун, 
3470 Ортоктош кылып күнөөгө 
Окус кылып койбосун, 
Дамбылданы* кел - деди, 
Уксун-көрсүн эл - деди, 
Нике* байлап бер - деди. 
Кулдук уруп, кой союп, 
Куда болуп, тай союп, 
Аземин минтип арттырып, 
Ат-кунанды чаптырып, 
Алты күн улак тарттырып, 
3480 Кыз-күйөөнү бир үйгө 
Кызматкерлер жаткырып, 
Ал заманда кыргыздар 
Талабына жеткени. 
Тамаша таңды атырып, 
Күлкүсү күндү батырып, 
Бутага мылтык атышып, 
Тузду бирге татышып, 
Ооган, кыргыз аралаш 
Он беш күнү жатышып, 
3490 Несаана* сайып коюшуп, 
Балбандар саадак чоюшуп, 
Несаана* саадак атышып, 
Эриккенче жатышып. 
Он беш күн кошо ойношуп, 
Ооган, кыргыз тойлошуп, 
Чоңойтуп кызды алсын - деп, 
Кемелге келин жеткенче 
Бокмурундун жаштыгы 
Бойдон тарап кеткенче 
3500 Кыз үйүндө калсын - деп, 
Алты жылда, беш жылда 
Анан келип алсын - деп, 
Кызга күйөө жарашты, 
Кыргыз, ооган тарашты. 
Мурункунун баарысы 
Мураадына жеткени, 

1 жсды. 

Жоо кишиси эл болуп, 
Эзилишип кеткени. 
Кубатка каркап толушуп, 
3510 Курчалып куда болушуп, 
Кучакташып дос болуп, 
Ошондон бери карата 
Ооган, кыргыз бир бирин 
Жамандык кылбайт козголуп. 
Беш уруу кыргыз Ооганда, 
Берсе кудай ынтымак 
Ыкыбал берет ар жанга, 
Эзилишкен элибиз, 
Нени айталык эми биз. 
3520 Аралашкан айлыбыз, 
Каралашкан калкыбыз, 
Катын алмак, кыз бермек 
Кадимден бери салтыбыз. 
Ката болсо сөкпөңөр 
Казак, кыргыз жалпыңыз. 
Болду тамам бу казат, 
Тамам болду казаты, 
Дагы кылар узун сөз 
Жакшылардын мазааты. 
3530 Жер алдына катылган 
Жетиктердин жазааты*1 

Айткан акын Сагымбай, 
Алда дилге салбаса, 
Арбактан кабар албаса 
Ариптүү сөз табылбай, 
Жазган молдо Ыбырай, 
Күтүп жаткан Абдылда 
Күлүп-ойноп жайма-жай. 
Адабият сөзүнө 
3540 Ар түрдүү журттан кыргыз бай. 
Уктуңар Уйгур, Байгурду, 
Түпкү атасын биле албай 
Түмөн адам кайгырды. 

^ 1 1 7 ^ 
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* МАНАС * 
(5)1 МАНАС БААТЫРДЫН КӨЗКАМАНДАРГА 

КӨРСӨТКӨН ЖАКШЫЛЫГЫ 

Абакеңиз Кошойго 
Акылдашып ошого, 
Аарылардан аз эл - деп, 
Алда Таала буюрса 
Аябай жардам сиз бер - деп, 
Эр Кошойго дайындап, 
3550 Көкөтөй экен агасы, 
Көргөн жалгыз баласы 
Бокмурунун кайындап, 
Акун кан болуп бел куда*, 
Адамда калбай эч мудаа, 
Аман-эсен келишип, 
Арбактуу баатыр жупжуда, 
Күлүгүн күндө чабышып. 
Күсөгөнүн табышып, 
Аргымак аттан чабышып, 
3560 Арзыганын табышып, 
Чаржуй, Букар, Көлөптү, 
Арасынан көрбөйсүң 
Бу кыргыздан бөлөктү. 
Бадакшан бар, Балык бар, 
Мурункунун сөзү экен, 
Кыйшыгы бар, анык бар, 
Кара Ногой баласы 
Тогуз уруу калык бар, 
Азиреттин кара тоо, 
3570 Аягы Кундуз, Талгарда, 
Аралыгы Алайда, 
Акең кыргыз уругу 
Ал кезекте бир катар 
Арбагы кеткен далайга. 

Башы каткан Амурда2 

Бел байлап салган мээнетти, 
Ары жагы Угуз кан, 
Үч уруу болуп турушкан. 
Наадандардын иши жок 
3580 Атасы кылган жумуштан. 
Казак болгон атагы, 
Кара кыргыз а дагы. 
Калсак - деп, калмак динине 
Өздөрү кылган чатагы. 
Бай Тыргооттун балдары 
Кыругуздан бөлүнүп, 
Калабыз - деп, калгандан 
Калмак болуп алганы. 
Кымтып алып кытайды, 
3590 Кыйынчылык мүлүктү 
Кыргыздарга салганы. 
Мүлүк эмей неткени, 
Кан Ногойдун балдарын 
Бүлүндүрүп кеткени. 
Капырлар кура* салыптыр, 
Жакып менен Үсөндү 
Жазыксыз кармап алыптыр, 
Орозду уулу, Бай уулу 
Орунунда калыптыр. 
3600 Ортодон сексен жыл өтүп, 
Ошо күндөн ушу күн 
Көрүшкөнү так бүгүн. 
Көп мээнетке толуптур, 
Маңгул, кытай колунда 
Көзкаман атка конуптур. 

1 Теманын алды жагына кашаага алынып «5» деген сан берилген. Кыясы, ушул чоң бөлүмгө 
кирүүчү бөлүкчөлөрдүн катар саны өңдөнөт. 

2 амурда. Топонимди катчы бирде «Аму», бирде ушу сыяктуу «Амур» катары жаза берет экен. 
Манасчы өзү кайсыл үлгүдө айтканын так белгилөө мүмкүн эмес. Топонимдин «Амур» түрүндө 
берилишин окуган, сабаттуу, географияны, айрыкча, анын кийинки аталыштарын дурус билген 
катчыга таандык деш жөндүү болор эле. Бирок так, кесе айтуу кыйын. Балким, манасчы өзү да 
эки түрдө - аралаш айта бериши толук ыктымал. 
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* МАНАС 
Азыр келди Көзкаман, 
Аркасы мунун эң жаман. 
Жуушанын келип жеринен, 
Доңдун1 келип элинен, 
3610 Тууганга кылган жакшылык 
Ибарат алгын ага-ини 
Атаңардын кебинен, 
Таап келген эр Манас 
Таьхтайып жүргөн жеринен. 
Үч жүз жылкы мал берип, 
Баштап келгин жолун - деп, 
Үч азамат да берип, 
Казатка кетип баратып, 
Каныкейге тапшырып, 
3620 Кара Ногой журтуна 
Кадырлаймын - деп, баш кылып, 
Оюна обол алыптыр, 
Оюна албай кудайды, 
Окустук2 ойлоп салыптыр, 
Оогандан Манас келгенче 
Көзкаман келип калыптыр. 
Тууганы келип калды - дейт, 
Туйгун Манас төрөнүн, 
Тууганын барып көрөмүн. 
3630 Ага-иниси келди - дейт, 
Арстан Манас төрөнүн, 
Атайы барып көрөмүн, 
Атымды токуп бергин - деп, 
Арзыганың бар болсоң 
Аркамдан азыр келгин - деп, 

Айыл башчылар аттанып, 
Шатман3 болуп шаттанып, 
Тосуп барды баарысы 
Топ башынын карысы. 
3640 Көрүп турса, капырай, 
Көрүнбөдү калысы. 
Балдыр-салдыр сөздөрү, 
Кыргыз деп айтар жери жок, 
Кызылдай кытай өздөрү. 
Калдыр-кулдур сөздөрү, 
Казак деп айтар жери жок, 
Кадимки калмак өздөрү. 
Уюн айтат үкүр*4 - деп, 
Жылкысын айтат морун*5 - деп, 
3650 Төртөөнү айтат койрун*6 - деп, 
Айгырын айтат ажыр*7 - деп, 
Адам билгис жаман кеп. 
Төөсүн айтат тебин*8 - деп, 
Кыргыздар күлөт каткырып, 
Кыраан Манас баатырдын 
Тууганынын кебин - деп. 
Эчкисин айтат чигин*9 - деп, 
Бу тууганын баатырдын 
Эч ким билбес тилин - деп, 
3660 Кас-мус калмак, кытайдан 
Айрып болбос жигин - деп, 
Калайык айран калганы. 
Кайнагалар келет - деп, 
Канча союш мал алып, 
Каныкей тосуп барганы. 

1 дондын. Топоним «доң», «дең», кээде «дөңгө» түрүндө жазыла берет. Манасчы кайсыл түрдө 
айтканын тактоо мүмкүн эмес. «Доң» катары жазуу көбүрөөк жолуккандыктан мындан нары ушул 
үлгүнү калтырууну чечтик. 

2 окстык. Сөздөн кийин көп чекит коюлган, катчынын максаты белгисиз. Ыр сабында калган 
сөз жок, маани түшүнүктүү. 

3 шагдан. Жазылуудан маани чыкпайт, катчыдан ката кеткен. Талап кылынган сөз - «шат-
ман». 

4 цкцр. 
5 морун. 
6 койрын. 
7 ажр. 
8 тебн. 
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€ МАНАС » 
Аттан түшуп, жөө басып, 
Абакем - деп, ызааттап, 
Тосуп турду жолуну 
Бооруна алып колуну. 
3670 Адамга адам жүгүнүш 
Атайы жаман кыйын иш, 
Бир кудайдан башкага 
Болбойт экен бүгүлүш 
Аны ойлоп Каныш тик турду 
Кесирлүү катын экен - деп, 
Калмагынча кеп урду. 
Келиппиз - деп, акыры, 
Кесирдүү экен катыны, 
Катыны мындай болгон соң 
3680 Оң кылбайт - деп, акыры. 
Катыным - деп, алыптыр, 
Кара кыргыз баатыры. 
Аппак сакал абыгый*1 

Астынан чыкса бүгүлбөйт, 
Бели сынып кетчүдөй 
Мээнет баскыр жүгүнбөйт. 
Манас өлүп калса - деп, 
Манасты билген сенсиң - деп, 
Баштан ары салса - деп, 
3690 Басып көктөп, баш байлап, 
Баатыр Көкчө алса - деп, 
Турар эле жүгүрүп, 
Туш келгенге жүгүнүп. 
Басар эле жүгүрүп, 
Баарыбызга жүгүнүп, 
Жесирлешим алам - деп, 
Мен ошондо сүйлөсөм 
Көрүнөбү адам? - деп, 
Назарына түк албайт, 
3700 Адамбы - деп, көз салбайт. 
Каныкей каршы кеп айткан 
«Аман-эсен саламат, 
Кут болсун, аке, сиздерге 
Кара кыргыз жамагат, 

1 абыгый. 

Амансызбы?» - деп, айткан. 
Ал сөзүн Үсөн билиптир, 
Ыракмат, балам, бай бол - деп, 
Ыраазы болуп ийиптир. 
Кайнагасы Көзкаман 
3710 Ыраазы болуп ал заман, 
Келиним келин экен - деп, 
Келжирей берип нетем - деп, 
Өңөргөнү бир бала, 
Учкашканы бир бала, 
Илгери көздөй тепеңдеп, 
Бастырып өтүп кетиптир. 
Аркасынан ант ургур 
Жети калмак жетиптир. 
Түркү тилди билбеген, 
3720 Аманбы? - десе, аңдабай, 
Тыйпыл сөзүн тыңдабай, 
Эсендик сөзүн элебей, 
Шүгүрбү сөзгө сүйүнбөй, 
Бой көргөзөт бизге - деп, 
Түк жүгүнүп ийилбей, 
Көрдүк тууган элин - деп, 
Баарыбыздан ак сакал 
Көкчөкөзгө келин - деп, 
Барлыгы менен Манастын 
3730 Тогуз тебин, токсон мал, 
Өрүлүгүн карап ал, 
Өлүп кетсе Манасы 
Өзүбүзгө тийчү мал. 
Мал айдатып мактанып, 
Баары боюн актанып, 
Бой көргөзүп болукшуп, 
Мейли кемпир, мейли чал, 
Белин ийип бүгүлбөй, 
Бейилдүүсүн карап ал. 
3740 Ушуну уруп өтпөгөн 
Көзкаман уулу тирүү жок, 
Абыгыйым, мөндү!* - деп, 
Бир ооз айткан тили жок, 

^ 1 2 0 ^ 
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* МАНАС * 
Амандык айтат пайна - деп, 
Эсендикке келбеген, 
Элдиги мунун кайда? - деп, 
Калмагынча сөздөнүп, 
Көкчөкөзгө көздөшүп, 
Бастырышып баарысы 
3750 Каныкей берген жүз малын 
Баарын талап алышты. 
Калмак үйүн чочойтуп1, 
Кичине түндүк, уугу узун, 
Тиккен болуп алышты. 
Көрөр болсоң мунусун 
Көөкөрү бар, көк заңгел, 
Идиштери курусун, 
Алдырбаган жүнү бар, 
Апсайган жаман түгү бар. 
3760 Ирик-чирик чаначы, 
Катар-катар кир болгон 
Кара жыгач чарасы. 
Чуңкур кара казаны, 
Кара көөсү канча эли, 
Минтип алар мазаны. 
Бабаңардын жомогу 
Баштан-аяк жазалы. 
Бар урунган мүлкүнөн 
Бир таппайсыз тазаны. 
3770 Көпчүлүгүн теңшергин, 
Көзкамандын казалы. 
Көсөмдөрүң билесиң 
Көңкү кыргыз бабасы, 
Көк суурдун терисин 
Көркөмдүк үчүн карматкан 
Көпкөк чирик сабаасы. 
Асили арамзааданын* 
Табылбайт экен дабасы. 
Усталар соккон кара аяк, 
3780 Илеби жука сары аяк, 
Төгөрөтө четинде 

1 чуучайтып. 
2 плеки. Кыясы, катчы сөздүн 

Төрт эли болгон кири бар, 
Маңгул, калмак курусун, 
Байкатайын мунусун. 
Тузга кошуп айранын 
Кылат экен курутун, 
Ашаткы - деп, кыргыздар 
Айтат экен мунусун. 
Катындары кажылдайт, 
3790 Калмагынча бажылдайт. 
Каныкей барып жүгүрүп, 
Көчтөн жүгүн түшүрүп, 
Ысык экен күнү - деп, 
Көңкү калмак баарысы 
Көлөкө кирип үшкүрүп, 
Маңгулча сүйлөп баарысы, 
Тил билер кыргыз бири ок, 
Каныкейди жамандап, 
Кара боюн караңар, 
3800 Бир сиркедей кири жок. 
Кайдан туусун капыр - деп, 
Канкор төрө Манасы 
Катыны мындай болгон соң 
Куу баш өтөр такыр - деп. 
Ырыс токтоор жери жок, 
Сыланыштын эби жок, 
Чылк жибекке чырмалып, 
Жыгылчудай ыргалып, 
Алтын чөйчөк мандили* 
3810 Оң чекеде кырданып, 
Ойротко калсын айтылып, 
Отуз ором илеки*2 

Оболдон жүргөн тартынып, 
Иришип калган молдолор 
Ич жыйбай оку көзмө-көз, 
Элечек - деп, айтканың 
Илекиче деген сөз. 
Биз айтабыз селде* - деп, 
Илеки - деп, аталган 

түшүнбөгөндүктөн ката жазган өңдөнөт. 
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€ МАНАС » 
3820 Парсы деген элде - деп. 
Түркү тил айтат дастар* - деп, 
Илекиче деген сөз 
Парсыдан алган бул бир кеп. 
Татар айтат чалма* - деп, 
Баркын кыргыз билбеген, 
Байкуш болуп жүргөндөн 
Сагымбай айтат арман кеп. 
Жушадан келген капыры 
Элечекти көрбөгөн, 
3830 Эч мындайга көнбөгөн. 
Башында кара такыя, 
Баштан-аяк ушу сөз 
Бабаңдан калган окуя. 
Эскимустун элинде, 
Тундрага эң жакын 
Бээжиндин түн жак четинде 
Түн болгондо ай көргөн, 
Эки ай жарым жай көргөн, 
Самайитке жери жуук, 
3840 Жерине арпа бышпаган, 
Он айы өткөн бүтүн суук. 
Андан келген агаңар, 
Ар мүнөзүн караңар, 
Кылган кыял-жоругу 
Кытай менен барабар. 
Кытай да андан таптаза, 
Дондун журту курусун, 
Кыргыздан барган Үсөнгө 
Жеткирген экен куп кыза. 
3850 Үйүн тигип үргүлүп, 
Каныкей жеңең жүгүрүп, 
Кызматын кыла баштады. 
Кайып даңдын* Карабөрк 
Туугандар келген экенин 
Билип алып басканы, 
Ымалайдын тоосунда 
Тар-Капчыгай коосунда 
Колго түшкөн ушунда, 
Он жетиде жашында, 
3860 Калмак өскөн башында, 

Даңгыт деген калмактыр, 
Калмакча ызаат, калмак сөз 
Так унутуп калбаптыр. 
«Абыгый, мөндү пайна! - деп, 
Барып калды жүгүрүп 
Башын ийип бүгүлүп. 
Жаңы келген жан тууган 
Кош болмок үчүн бүгүлүп, 
Карабөрк койду жүгүнүп. 
3870 Эси жогун андан бил 
Эрип-эпчип калышты, 
Каныкейди жамандап 
Карабөрккө салышты: 
«Он эки мүчө боюнда, 
Мыктымын дейт оюнда, 

' Мыктылыктын бири жок, 
Ырыс турар боюнда 
Бир сиркедей кири жок. 
Үмүтүн үзгөн туугандан, 
3880 Не түңүлбөйт баатыры 
Эрим жакшы көрсүн - деп, 
Үзүлтө белин буугандан, 
Үстүнө келер ырысты 
Үч күндүк жерге куугандан, 
Ырыскысын токтотпой 
Күндө үч убак жуугандан, 
Катын - деп, жүргөн кесирди 
Баатырыңар кандай жан? 
Кирпигине кир жукпайт, 
3890 Ушуга ырыс бир жукпайт, 
Сизди да баатыр зайыбым - дейт, 
Кайдан жүрүп билгенсиз 
Калмакча биздин жайды? - дейт. 
Келиптир мында сиңдиңиз 
Өзүнөн бөлөк киши жок, 
Амандык менен иши жок, 
Мелтирейт бетин сыланып, 
Бизге жыты сапсасык, 
Жыпар деген немеге 
3900 Чыккан экен чыланып. 
Биздин эл ага көнбөйт - деп, 

^ 1 2 2 ^ 
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€ МАНАС № 
Эри эле жакшы көрбөсө, 
Эч ким жакшы көрбөйт» - деп, 
Көзкамандын катыны, 
Сымбат экен өз аты, 
Доңдон алган капыры, 
Карабөрккө канча сөз 
Айта берди акыры. 
Карабөрк сөзүн кайтарып, 
3910 Жооп берип кеп айтат: 
«Жоругу башка ал1 катын, 
Санирабига дейт экен, 
Каныкей болуп атанып, 
Жоготуптур өз атын. 
Эри жакшы көрөт - деп, 
Не деп айткан сөзүнө 
Эли-журту көнөт - деп, 
Алганы жакшы көрөт - деп, 
Алганы жакшы көргөндөн 
3920 Айткан сөзү чеки эмес, 
Адамдын баары көнөт - деп, 
Жаңы тууган сиздер - деп, 
Жайы-куюн көп айтып, 
Жадаганбыз биздер - деп, 
Эми келген сиздер - деп, 
Эрээн ишин көп көрүп, 
Эркегинен тил угуп, 
Эзилгенбиз биздер - деп, 
Не кыласыз жаман - деп, 
3930 Аралашып сиңгенче 
Аңдап жүргүн сиздер - деп2. 
Шооруктун кызы Акылай 
Шоодурайт экен капырай, 
Бээ жетелеп, төө алып, 
Карабөрк мурун барыптыр, 
Калмактын заңын билген ал 
Кажылдашып калыптыр. 

Өз кызыбыз экен - деп, 
Кадырлашып калыптыр, 
3940 Кажылдаган тилине, 
Түшүнө албай бирине 
Каныкей айран калыптыр, 
Эки бээ жетелеп 
Эми Акылай барыптыр, 
Катыны - деп, Манастын 
Карабөрк айтып салыптыр. 
Акылай тили тажиктен, 
Айран болду Акылай, 
Бир ант урган тилге кезиккен. 
3950 Калмагынча тил менен 
Карабөрк сүйлөп салыптыр, 
Көргүсү келбей аны да 
Жамандашып калыптыр. 
Айтпаса да билишип, 
Көкүрөккө дык салып, 
Каныкейге ык салып, 
Акылай катын туруптур. 
Ооз бүйүрүп, көз кысып, 
Калмактардын катынын 
3960 Аларды кудай уруптур. 
Айлынын жогор жагынан 
Аңкыштап чыгып бир суур 
Тикесинен туруптур. 
Агалдай деген эмеси 
Чыркылдаган бу не? - деп, 
Ордунан ыргып туруптур. 
Көрө коюп суурду, 
Борсугум* - деп, дардаңдап 
Муну кудай уруптур. 
3970 Жылаңайлак, жылаңбаш, 
Уулуу кийик көргөндөй 
Үйгө кирип алаңдап, 
Милтесин отко малганы, 

1 ал. Мындай сөз түп нускада жок. Натыйжада муун өлчөмү аксап, ыргак бузулуп, сап ырга 
окшобой калган. Кыясы, катчы саптагы «ал», же «бул» деген сөздөрдүн бирин жазбай кетсе керек. 

2 деп. Ой үзүлүп, бүтпөй калыптыр. Кыясы, жазылбай калган ыр сабы бар (балким, мүчүлүштүк 
манасчынын өзүнөн кетиши да ыктымал). Ушул саптан кийин «Карабөрк айтты далай кеп» деген 
мүнөздөгү бир сап ыр кошулса мүчүлүштүк жоюлар эле. 
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€ МАНАС » 
Чотала мылтык алганы, 
Чаркылдап турган суурду 
Тарс дедире бир атып, 
Томолотуп салганы. 
Катыны менен балдары 
Бугу аткандай сүйүнүп, 
3980 Булдурлашып калганы, 
Борсугуңду жээр - дешип, 
Кулдурлашып калганы. 
Акылы менен Каныкей 
Муну немене кылат? - деп, 
Катындар көзүн салганы. 
Катындарга берүүгө, 
Азелден асыл тамагы, 
Ачылды жаңы кабагы. 
«Катыгүн, аны жебейт» - деп, 
3990 Калмактарча тил менен 
Карабөрк айтып салганы. 
«Кандайлык үчүн жебейт? - деп, 
Бер жактан туруп бир сөздү 
Бекебай сурап калганы. 
Кайыпдаңдын Карабөрк 
Жооп берип салганы: 
«Динин ислам дини - деп, 
Тарбыгынга* борсукка 
Табыты чапкан адамга 
4000 Жаман келет жини - деп, 
Какайды каршы көрөт - деп, 
Кокустан доңуз жесеңер 
Колуңарга өлөт - деп, 
Алал* да бар, арам* бар, 
Арамдан жеди - деп, укса, 
Ага-ини - деп, карабайт, 
Жаныңарга залал бар». 
Бул сөздү айтып салганы, 
Карабөрктөн уккан соң 

4010 Булдурлашып калганы, 
Келгенине бушайман, 
Кулдурлашып калганы: 
«Көк теңир* бизди уруптур, 
Көп сүйлөшүп туруптур. 
Борсук, какай этинен 
Жар-жамаабыз куруптур. 
Тууганым - деп, козголгон 
Көкчөр менен Көзкаман, 
Көрүп турбуз тууганын, 
4020 Мүнөздөрү эң жаман. 
Жетсин убалыбыз - деп, 
Жери да ысык жер экен, 
Борсугун какай жебеген 
Ырысы жок эл экен. 
Жеринде чексиз көп экен, 
Тарбыгыны, борсугу, 
Тууганым - деп, Көзкаман 
Тапты экен кайдан ушуну». 
Көп сүйлөшүп калганы, 
4030 Ал Карабөрк катынга 
Агалдай менен Бөкөбай 
Азыр көзүн салганы. 
Көрөсүңдү* жейби? - деп, 
Көптөп баары сурады. 
Кийиктин баарын жейди1 - деп, 
Карабөрк айтып турганы. 
Кыргызда жок акыл - деп, 
Борсугуңдун майынан 
Айрылган экен акыр - деп, 
4040 Тарбыгын эти багылан, 
Айрылган экен буруттар*2 

Таттуу тамак баарынан. 
Бурутту3 кыргыз дээрбиз - деп, 
Жебесе бурут таш жесин, 
Кыргыздарга көргөзбөй 

1 жейди. Сөздү катчы буруп жазган эмес, манасчы өзү ыр сабындагы ыргактын таламына 
ылайыктоо үчүн атайын ушул түрдө айткан. 

2 бирутдар. 
3 мурутды. Сөздү катчы «бурут», «мурут», кээде жогорку эле саптардагыдай «бирут» катары 

жаза берет. Оозеки сүйлөөдө так уга албоодон ушундай айырмачылыктар чыкса керек. 

^ 1 2 4 ^ 
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€ МАНАС » 
Кыйласын атып жээрбиз - деп, 
Чагалдай айтып салганы, 
Чакчак* болуп баарысы 
Каткырып күлүп калганы. 
4050 Жаш кичине балдары 
Борсугуңдун бөйрөгүн 
Колдоруна алганы. 
Жеңин, колун кан кылып 
Жетип балдар барганы, 
Кундуздан бетер терисин 
Кармалашып жабышып, 
Кубанышып калганы. 
Алайга келген жаңы жай, 
Аткан сууру эң семиз 
4060 Ичи-тышы баары май, 
Терисин барктап кундуздай, 
Арытып болуп келиндер 
Ичеги менен карыны, 
Көкө теңир берди - деп, 
Тазалаган болушуп 
Ич-тышынын баарыны, 
Алып үйгө киргени, 
Аш казанга аралаш 
Баканына илгени. 
4070 Анык арбак урган - деп, 
Акылай менен Каныкей 
Ашкере сырын билгени. 
Кой кайтарган баласы, 
Кой ысыктан баса албай 
Арка жакта калыптыр, 
Кар сактаган кыр менен, 
Кой баспаган чер менен 
Чаманшу аттуу баласы, 
Кылган иши кыйла бар. 
4080 Кыргыздардын бабасы, 
Эки даңгыт* ити бар, 
Эртегиңдин сөзүндө 
Не түрлүү сонун иши бар. 

1 кеминдеп. Оозеки сүйлөөдө «кеминдеп», « 
ра жана көпчүлүк учурда колдонулуучу үлгү - « 

Жел жүргөндө салкындап, 
Конуп калган жерине 
Жеткенинде жакындап 
Бадалдуу адыр жер экен, 
Бал-Камыш, Жийде дээр экен. 
Бодур ала таш экен, 
4090 Алайдын болгон башы экен, 
Таш түбүнөн томтоңдоп 
Бир кашкулак солтоктоп, 
Качып чыга калыптыр. 
Эки даңгыт ит барып, 
Узатпай басып салыптыр. 
Ургулап жатып Чаманшу 
Аны өлтүрүп алыптыр. 
Даңгытына айланып, 
Кашкулагын байланып, 
4100 Коюн айдап түйүлүп, 
Кош мүйүз бугу аткандай 
Көрдүм жолдон кызык - деп, 
Көкө теңир* уруптур. 
Жери кыйын ысык - деп, 
Абийири мунун бул экен, 
Баланын аты Чаманшу 
Көкчөр көздүн уулу экен, 
Үсөндү кытай алганда, 
Үзүп барып кыргыздан 
4110 Жуушага коюп салганда 
Алып барган катыны 
Боюнда болуп акыры, 
Бозоруп көзү* өлүптүр. 
Жерин казып, кепиндеп,1 

Үсөн өзү көмүптүр. 
Кара басып* катыны 
Өлгөндөн соң акыры 
Эркек бала төрөлгөн, 
Жаман эмес жөрөлгөм, 
4120 Кытай да болсо кылым журт, 
Калмак да болсо кандуу журт, 

пиндеп» түрлөрүндө аралаш айтыла берет, туу-
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€ МАНАС » 
Кантемин кудай салганын, 
Эми башым үч болбой, 
Катыным өлүп калганым. 
Маңгулдар билбей тим болгон 
Өлгөндөн кийин катыным 
Немене кылып салганым. 
Өлүгү журтта калчу экен, 
Саңыроонун заңы бар -
4130 Жагып отко салчу экен, 
Ажал өлүм жетчү экен, 
Сүйрөтүп барып өлүгүн 
Талаага таштап койгондо 
Карга менен сагызган, 
Жору талап кетчү экен. 
Кай бирөө өлүп калчу экен, 
Кан чыгарып санынан, 
Иттерине салчу экен. 
Тарпсыз кылып жеп кетсе 
4140 Менин кишим мыкты - деп, 
Бейишке туура чыкты - деп, 
Кубанышып калчу экен. 
Ал кылганын көрүптүр, 
Айтпай-дебей Үсөнүң 
Жалгыз өзү жер казып, 
Жашырып түндө көмүптүр. 
Намазын окуп арданып, 
Кармаган жалгыз катындан 
Айрылган соң зарланып, 
4150 Байкасаң сөздүн соңуна, 
Барган дондун тобуна, 
Баласы калды колунда, 
Баана кылар кыргыз жок, 
Байкуш Үсөндө ырыс жок, 
Басып жүрөт тыныш жок. 
Калмактын журту кайрыкер, 
Кастыгы менен капырдын 
Каңгырады кайран эл. 
Басып жүрүп тиленет: 

4160 Элимди көрсөт, кудай дээр. 
Кыргыздын четин көрсөм - деп, 
Кыргыздын четин бир көрүп, 
Кыямат кетип өлсөм - деп, 
Калкымдын четин көрсөм - деп, 
Камсыкпас элем дүйнөдөн 
Кай түрлүү болуп өлсөм - деп, 
Катыны менен өзүнү, 
Сегиз айлык жол экен, 
Жарыкчылык көргөзбөй 
4170 Таңып барган көзүнү. 
Барганда мажус дининде, 
Бар кудайга жалынып, 
Мусулман болгон зилинде. 
Байгамбар менен саабаны* 
Айтып берер бир ЖЗ̂ Б ЖОК, 
Атын уккан тир жан жок. 
Баш маңгулдун динини, 
Байкай албай тилини 
Алты ай жарым жүрүптүр, 
4180 Айбанга окшош бурут - деп, 
Алдуулары сүрүптүр. 
Ачкалыктан баласы 
Алдырап ыйлап жүрүптүр. 
Чочкосу көп, ую жок, 
Маңгулдарды байкаса. 
Балкытуучу кую жок. 
Койлуу жерден сүт берип, 
Көпчүлүктөн бүткөрүп, 
Мунун өзү бурут - деп, 
4190 Кылар иши эң жаман, 
Кыргыз деген журут1 - деп, 
Кожо - деп, колун баштайт - деп, 
Маңгул десе баш кесип, 
Койдой кырып таштайт - деп, 
Айткан сөзү көп жаман, 
Атын коюп Көзкаман, 
Жүргөнү маңгул арасы, 

1 журутп. Уйкаштыктын, ыргактын таламына ылайыкташтырылып сөз манасчы тарабынан 
атайын «бузулуп» айтылган. 
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Кээде ачка, кээде ток 
Көтөрүп жүргөн баласы, 
4200 Өлөрүн санап жүргөндө 
Түшүнө кирди Манасы. 
Айбаты катуу, заары күч, 
Арстан ыраң, сөзү түз, 
Атамдын аты - Жакып - деп, 
Алжыба минтип жатып - деп, 
Чоң атам аты - Ногой - деп, 
Чогулмагың оңой - деп, 
Басташса болбос амандык, 
Байда бербес арамдык, 
4210 Балдарың кылар жамандык, 
Өтүрүк сөз бекер - деп, 
Өз башы менен кетер - деп, 
Өлүмдүн куну жетер - деп, 
Айтып Манас салыптыр, 
Ойгонгондо түш экен, 
Аны ойлонуп Көзкаман 
Айран-азыр калыптыр. 
Алооке качып барганда. 
Манастан качып келди - деп, 
4220 Кулагы кепти чалыптыр. 
Аты Манас бир бала 
Атам Жакып дегенден 
Көңүлү болуп көп ала, 
Атагын анык уксам - деп, 
Жатса-турса көп санаа. 
Көзкаман оюна алыптыр, 
Тогуз ай жүрүп маңгулда, 
Доңго кайта барыптыр. 
Доң бир динсиз эл экен, 
4230 Эгин жайы жогунан 
Доң адамы дээр экен. 
Маңгулда жүрүп жудайын 
Бакылдык кылып ар дайым, 
Арпа менен буудайын 
Арбын жыйып жудайын, 
Маңгулдар менен калыптыр, 
Алты кап буудай айдаса 
Арбын чыгып алыптыр. 

Алты жүз батман* буудайын 
4240 Көмүп салып жудайын, 
Кан тапшырган доңуна 
Карып болгон Үсөнүң 
Иши келип оңуна, 
Тогуз ай жүрүп маңгулда, 
Аштыктын терип аласын, 
Ал аштыгын сугарган 
Көтөрүп жүрүп баласын, 
Табылса талкан, таппаса ун 
Чайнап берип баласын, 
4250 Кан уулу карып болгонго 
Калайык айран каласың. 
Ага-тууган анда жок, 
Түрк баласы кыргыздан 
Түк көрүүгө жан да жок. 
Жаш баласы мойнунда, 
Жашын төгүп койнуна, 
Көп эл айран каларсың 
Көзкамандын ойнуна, 
Көтөрүп алып баласын, 
4260 Келди Жууша, жерине. 
Токтолбой он бир күн жүрүп, 
Доңдун келген элине. 
Доң болгон жери бүтүнү 
Отуз миң келер түтүнү 
Көзкаман келип калыптыр, 
Жаң-жуң* экен Чимкирик, 
Чакыртып аны алыптыр. 
Байкуш бурут неттиң? - деп, 
Нан тапшырган өзүңдү, 
4270 Бир жыл болду көрбөдүм 
Көзкаманым көзүңдү, 
Кайсы жакка кеттиң? - деп, 
Чимкирик жаң-жуң сурады. 
Койнуна салып баласын 
Таазиминде* турады. 
Бакырып бала туйлады, 
Баркырап бала ыйлады. 
Тамак бер - деп, балага 
Жаң-жуң буйрук кылганы. 
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€ МАНАС № 
4280 Мегежин* тилин бергени, 
Бечара бала жегени. 
Жаң-жуңдан бөлөк каны жок, 
Эт менен эки күн өткөн, 
Эп этим кандын даны жок. 
Азык кылып балага 
Алган экен жудайын 
Алты такча* буудайын. 
Түйүп барган белине, 
Чайнап берип жүрчү экен 
4290 Бала ыйлаган жеринде. 
Жаң-жуң көрдү буудайын, 
Балага бересизби? - деп, 
Сурап калды жаң-жуңу. 
Алгын муну каным - деп, 
Салып берди жудайын. 
Чимкирик жаң-жуң кеп сурап, 
Арбын мынча буудайды 
Алдың кайдан? - деп, сурап, 
Үсөн анда кеп айтат: 
4300 «Катыным эркек тууду - деп, 
Калкымдан каның кууду - деп, 
Атагың улук аалимсиң, 
Арзымды уккун» - деп, айтат. 
Келгенден кийин төрт айда 
Туугандан өлдү катыным, 
Турбады башта акылым. 
Колумда калган балабыз, 
Корлукка кыйла калганбыз. 
Доңдон жүрүп жай таппай, 
4310 Арадан бир ай өткөрүп, 
Алтайдан берки маңгулга 
Алсырап азып баргамын. 
Байынын кошун айдаштым, 
Бара-бара жайлаштым. 
Календерлик* иш кылып, 
Калктын жыйдым буудайын. 

Калкы менен кайрыкер, 
Калмак тууган боорукер, 
Алты кап болду бууданым, 
4320 Байлар менен алдашып, 
Айдап алдым жудайын 
Сугарып, ала тердим* - деп, 
Көтөрүп жүрүп балама 
Чайнап буудай бердим - деп, 
Алты жүз батман буудайды 
Алып коюп келдим - деп, 
Жаң-жуңга айтты сөзүнү. 
Алиги жаң-жуң Чимкирик 
Мээнеткеч адам экен - деп, 
4330 Жакшы көрдү өзүнү. 
Эсенкандын буйругу 
Элимде болмок турагың, 
Элким бурут сени да 
Эзиркөөгө1 турамын. 
Байлардан көлүк таптырып, 
Баарын тамам чакырып, 
Үч жүз төө, жүз өгүз 
Алдырып келди тептегиз. 
Арканы менен комуну*, 
4340 Төөнүн салып чомуну*, 
Токутуп барча* өгүзүн, 
Эки жүз киши чыгарып, 
Баргыла - деп, тегизин, 
Кап билбеген эл экен, 
Кап ордуна күткөнү 
Туюк сойгон тери экен, 
Атагын мешкээр* дээр экен. 
Жети конуп барышып, 
Жер жайнаган буудайын 
4350 Жерден ачып алышып, 
Көлүккө тамам салышып, 
Алты сумбул* буудайын 
Алып келди жудайын*. 

1 эзиркеге. Жазылууну «эзиркөөгө» - деп окуу жөндүү. Бирок андай маани контексттин та-
лабына анча туура келе бербейт. Ылайыктуу, жазылышы боюнча буга жакын сөз жок. Кыясы, 
манасчы өзү эле ушул түрдө айткан өңдөнөт. Мааниси: Сага бир эркелеп койгону турам, сени бир 
бийлеп коёюн» дегенге жакын ойду туюнтушу мүмкүн. 
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Ар адамга ырыскы 
Жеткирүүчү кудайым. 
Мал башына алты жың* 
Салдырып белди буудайын, 
Улакка бер - деп, эки жың, 
Чоң койго бер - деп, жети жың, 
4360 Үкүргө бер - деп жыйырма жың, 
Какайга бер - деп, тогуз жың. 
Морунга бер - деп, он сегиз, 
Бычып берди тептегиз. 
Шуудурга бер - деп, жыйырма беш, 
Жаң-жуңдан чыкты бул кеңеш. 
Жеринде ууру, бөрү жок, 
Жылас болгон Көзкаман 
Жылкы алууга көөнү жок. 
Уй менен төө жандыкты, 
4370 Чимкирик чачты жарлыкты, 
Басып жүрөт Үсөнүң 
Доң элинде буралып, 
Мал жыйылды куралып. 
Чимкирик жаң-жуң кеп айтат, 
Чиркин бурут тим жүрбөй 
Катын алгын - деп, айтат. 
Калкынан катын алсам - деп, 
Көзкамандын ою бар. 
Көшүлгөн таза бою бар, 
4380 Чырымчал деген өзү бар, 
Алым жетсе алсам - деп, 
Үсөндүн салган көзү бар, 
Субай деген кызы бар, 
Бенчубан кайын энеси, 
Көзүнө жакшы көрүнгөн 
Субай деген немеси. 
Жаң-жуңга кеңеш салыптыр, 
Жарымын берип малынын, 
Капыя* кызын алыптыр. 
4390 Катын алып, үй тигип, 
Казан асып, от жагып, 
Адам болуп калыптыр. 
Эки какай, беш коюн, 
Эки жашка толгондо 
9-1198 

Үчтү союп үкүрдөн, 
Баласы менен катындын 
Элине берди чоң тоюн. 
Баласын алып жетелеп, 
Ат кой - деп, келип калыптыр, 
4400 Көкчөр коюп салыптыр. 
Аттары жаман экен - деп, 
Көтөрүп турган Үсөнү 
Көңүлүнө алыптыр. 
«Чөрүн» жоюп салсам - деп, 
Эч болбосо түрк тили 
Көкчөкөз коюп алсам - деп, 
Ошо кезде Үсөндүн 
Орундуу жашы жыйырма төрт, 
Ногойдун жүрсө элинде 
4410 Наамандын жүрсө жеринде 
Ойротко салмак кызыл өрт. 
Адаштырган жеринде, 
Доңдун жүрүп элинде 
Алтымыш бешке чыгыптыр. 
Алтымыш бешке чыкканда 
Манас деген кабарын 
Маңгулдардан угуптур. 
Өзү кара кыргыз - деп, 
Өнөрүн адам кылгыс - деп, 
4420 Алоокени качырды, 
Наамандан бөлөк жагына 
Айдаса да жылгыз - деп, 
Таппайт душман дабасын, 
Зар ыйлатып баласын, 
Талкалап жатып алыптыр 
Дагы Панус калаасын. 
Будаңчаңын боздотуп, 
Боз биябан чөлдөрүн 
Шаар кылып окшотуп, 
4430 Тоту журтун токтотуп, 
Даңгыттын журтун талкалап, 
Далайга түйшүк салды - деп, 
Манас деген санталак*, 
Алты шаар уйгурду 
Алдыратып кургурду. 
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Анын баарын алды - деп, 
Каканга каран саларда 
Кай кеткенин билинтпей, 
Алтайдан кетип калды - деп, 
4440 Күн батышты бет алып, 
Тиян-Шандын* жолуна, 
Тыйпыл көчүн салды - деп, 
Кыпын калбай кыргыздан, 
Көчүп кетип калды - деп, 
Маңгулдан укту Көзкаман, 
Манасты көргөн түшүндө, 
Эсине түштү ал заман. 
Доңдун жүрүп элинде, 
Жуушанын жүрүп жеринде 
4450 Өмүрү өтүп чарчаган. 
Доңдо жүргөн Үсөндү, 
Жылдан жылга малы өсүп, 
Ырыскысы түзөлдү, 
Кайта-кайта уксам - деп, 
Манастын сөзүн күсөдү. 
Субай катынды алыптыр, 
Бир жарым жыл болгондо 
Эркек тууп салыптыр, 
Чаганга* жакын тууган соң 
4460 Чагалдай коюп алыптыр. 
Жана бир жыл болгондо 
Эркек тууп салыптыр, 
Агалдай коюп алыптыр. 
Дагы токтоп катыны, 
Эркек тууду акыры, 
Арбалдай коюп салыптыр. 
Дагы тууду катыны, 
Бала жактан бу Субай 
Кургатпады чатыны, 
4470 Дөрбөлдөй коюп алыптыр. 
Дагы тууду катыны, 
Бегалдай койду атыны. 
Дагы тууду катыны, 
Токтобай койду атыны. 
Элиңдин четин көрсөк - деп, 
Көзкаманга кеп айтып 

Самап жүрөт катыны, 
Катындуу кылып балдарын, 
Андан кийин кетүүгө 
4480 Көзкамандын акылы. 
Барган сайын арылдап 
Угулуп Манас акыры, 
Жакыптан туулган экенин 
Жайын угуп баатырды, 
Келинин алып болгон соң, 
Келген экен акыры. 
Кайсы түрлүү жүргөнүн 
Карабөрк сурап такыды. 
Субай айтты кебини, 
Тарткан жапаа мээнетин 
Кетирбестен эбини. 
Карабөрк сөзгө салыптыр, 
4490 Кажылдашкан сөзүнө 
Каныкей айран калыптыр, 
Кашындагы Акылай 
Мурунун чүйрүп салыптыр. 
Кыз бербей келген экен - деп, 
Карабөрк кубанч алыптыр. 
Кызынын асты он үчтө, 
Кысып сурап чак түштө 
Катындар сөзгө алыптыр. 
Калмак келин, калмак кыз, 
4500 Катын-кызы таанылгыс, 
«Кара торгун такыя, 
Катынынча кыз киет, 
Кандай эл - деп, кокуй-я», 
Акылай айтып салыптыр. 
«Айтпагын андай сөздү - деп, 
Жүргөн-турган жеринин 
Заңынча кийген өзү» - деп, 
Каныкей тыйып калыптыр. 
«Ишенбегин күнүңө*, 
4510 Жийиркенип жатыр -

деп, айтып, 
Эжекең жетер түбүңө. 
Жамандады бизди - деп, 
Эриңе айтып салбасын, 
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Эркектен бөлөк эриң бар, 
Көңүлүнө албасын. 
Тууганым жаман, мен жакшы, 
Туташ кагам жиниңди. 
Сен жинди болсоң, мен бакшы, 
Бул сөздү айтып турбасын. 
4520 Келе албай жүргөн туугандын 
Кемин кандан көрдүң? - деп, 
Керип салып урбасын. 
Бөлөктөн кетти дебейлик, 
Бөлөкчө заңы - деп, коюп 
Бөөдөдөн таяк жебейлик». 
Шыбырап айтып сөзүнү, 
Сыр алдырбай өзүнү, 
Каныкей сүйлөп салыптыр, 
Карабөрк кепке каныптыр. 
4530 Субай айткан кебине 
Баштан-аяк Карабөрк 
Акылай менен Каныкей 
Аларга айтып салыптыр. 
Аңдап угуп ал экөө 
Айран азыр калыптыр. 
Ал аңгыча болбоду 
Кашкулакты байланып 
Чаманшу бала барыптыр. 
Жаш балдары дүрбөшүп, 
4540 Катындарын караса 
Кажы-кужу сүйлөшүп, 
Бугу аткандай сүйүнүп, 
Так секирип түйүлүп, 
Көкө теңир берди - деп, 
Абыгына борсукту 
Байланып алып келди - деп, 
Кубанышып калганы 
Айлы дүрбөп жүргөнгө 
4550 Булар неге дүрбөйт - деп, 
Мал башкарган Көкчөкөз 
Бастырып жетип барганы. 
Катындарын Манастын 
Көкчөкөз көрө салганы. 
Жылкысы бар, төөсү бар, 

Бир жүз үчкө толуптур 
Катындан барган малдары, 
Малдар менен иши жок, 
Кашкулактын этине 
4560 Жабылып жатыр балдары. 
«Салгын борсук этин - деп, 
Келиндерим жесин» - деп, 
Көкчөкөз сүйлөп калганы. 
«Келиндер жебейт экен» - деп, 
Субай айтып салганы. 
«Не үчүн жебейт экен? - деп, 
Көкчөкөз сурап калганы. 
«Жеп келиндер болбосу 
Айтат экен арам - деп, 
4570 Буруттардын молдосу. 
Бул сөздү айтып салганы, 
Айтканын угуп Көкчөкөз 
Атын чаап мойнуна 
Бура тартып калганы, 
«Кой союңар турсун - деп, 
Бердиңерби суусун? - деп, 
Кой күйкүнүн* союңар, 
Ачка болуп калбасын, 
Суусун берип коюңар. 
4580 Бул сөздү айтып салганы, 
Кетебиз - деп, Карабөрк 
Калмакча сүйлөп калганы. 
«Куру кетпегиле - деп, -
Жандыктан күйкүн соёлук, 
Кетиңер - деп, - аны жеп», 
Бу сөздү айтып салганы. 
«Эти менен курусун, 
Эжеке, кетеликчи» - деп, 
Акылай айтып калганы. 
4590 Араң турган Каныкей 
Апаке, кетеликчи - деп, 
Карабөрккө айтып салганы. 
Он жети эле катындар 
Ал үчөөнө кошулуп 
Айылынан барганы. 
Ар мүнөзүн көргөндө 
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Катындардын баарысы 
Айран-азыр калганы. 
Куру ооз кантип кетет - деп, 
4600 Келини айтып салганы. 
Чачылган үй-жай малдары, 
Ыйлап барат жаныңда 
Катындардын балдары. 
Кетели - деп, дүрбөшүп, 
Бирин бири жүр - дешип, 
Катындар тура калганы. 
Куру ооз чыкпай ичкин - деп, 
Аякка кымыз куюптур, 
Катындарга сундуруп, 
4610 Акылай мурдун тумчулап, 
Ары карап туруптур, 
Каныкей ээрдин малыптыр, 
Карабөрк ууртап алыптыр. 
Капорто жолго катындар 
Баары кусуп салыптыр. 
«Арамсытат бизди - деп, 
Аминине шоодай»* - деп, 
Бөкөбай айтып калыптыр. 
Оозуңду сөгүп калды - деп, 
4620 Акылай, Каныкейине 
Карабөрк айтып салыптыр. 
Калмактын заңы курсун - деп, 
Катындар сүйлөп калыптыр. 
Жанып алып баарысы 
Жай-жайына барыптыр, 
Жарым айда эр Манас 
Кайтып келип калыптыр. 
Күлүктүн баарын байлашып, 
Күлгүндүн баарын жайнатып, 
4630 Тууганы келген турабы, 
Тууганын өрүлүктөбөй* 
Туйгунуң Манас тынарбы, 
Токсон бээ сойдуруп, 
Тогуз жүз кой дайындап, 
Союшуна койдуруп, 
Баргананы, Букарды, 
Баарын жыйды буларды, 

Кер-Көл менен Чүйүнө, 
Калбасын - деп, үйүнө, 
4640 Кашкар менен Ташкенди, 
Чакырбады башка элди, 
Үлпөтүн элден арттырып, 
Салтанаты бир далай, 
Ууктарын учтаган, 
Түндүгүнүн баарыны 
Учуга* менен таштаган, 
Картаң уста жадаган, 
Чамгарагын купалап* 
4650 Күмүш менен кадаган, 
Он тогуз жерден көктөгөн, 
Күлдү көктүн баарысын 
Күмүш менен бөрктөгөн. 
Төтөгөнүн* баарысы 
Төрт эли жибек жээктүү, 
Боо тагылчуу жеринде 
Баары күмүш тээктүү. 
Чийин жибек чырмаган, 
Кереге менен уугун 
4660 Тогуз түрлөп сырдаган. 
Оюмун манат бүктүрдү, 
Ошол өңдүү үйлөрдөн 
Он экисин тиктирди. 
Бирине кирди Үсөнү, 
Билгенге үйү түзөлдү, 
Бир үйгө кирди Көкчөкөз. 
Миң жылдан аркы ушул сөз, 
Бир үйгө кирди Агалдай, 
Кеңдигинен үйүнүн 
4670 Өз буюмун таба албай, 
Бирине кирди Чагалдай 
Билгендин болор көөнү жай. 
Бирине кирди Дөрбөлдөй, 
Уюкка кирди кезек бөй*. 
Бирине кирди Арбалдай, 
Акыр адам уулунда 
Акыл болор ар кандай, 
Коркутуп жүрөт Манасты, 
Маңгул менен калмакты 
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4680 Кошуп алып баргандай. 
Бир үйгө кирди Бөгалдай, 
Берен Манас баатырдын 
Ороздунун он уулу 
Ортосуна алганын 
Бир ойлонуп кек албай. 
Бирине кирди Токолдой, 
Жакшылык кылган тууганга 
Жамандыкты издеген 
Түбүндө калбас отолбой. 
4690 Артып калды беш үйү, 
Бошко калды нече үйү. 
Доңдон келген калмагы 
Жабуусу кийиз боз үйдөн 
Бирден тигип алганы. 
Өңгө журт кылган өрүлүк, 
Оолаккы эл алып келиптир, 
Жети үйлүү келген доңдукка 
Оён Манас башкарып 
Отуз-кырктан бериптир. 
4700 Манас нени көрдү - деп, 
Өрүлүк келсе биздерге 
Өзү билип бөлдү - деп, 
Жарытпайт ко бу Манас 
Жат элди жакшы көрдү - деп, 
Чоочунду жакын көрдү - деп, 
Доңдукка малды бөлдү - деп, 
Калмагынча үйүндө 
Күпүлдөшүп калышып, 
Катындар укса билет - деп, 
4710 Кайбатташып Манасты 
Күбүрлөшүп алышып. 
Чачы агарган капырдан 
Шакан деген катындан 
Манас деген эмеси, 
Чыйырды атка конуптур, 
Манасты тууган энеси. 
Жалгыз неме турбайбы, 
Жан аямак жамандык, 
Коржоңдосо биздерге 
4720 Кол тартсак кудай урбайбы 

8* 

Бул сөздү айтып салышып, 
Чогулганда күүлөнүп, 
Булдурашып калышып, 
Жата турсун калмагы, 
Сагымбай мен сүйлөсөм 
Жалган-чынды көп айтып, 
Жайыбызга койбой - деп, 
Жаман көрүп жүрбөсө 
Жакшылардын арбагы, 
4730 Той берүүгө камданып, 
Толукшуп Манас алганы. 
Кезеги келип Канышка* 
Манас келип калганы. 
Бадамчы деген желдетти 
Башчы кылып коюптур. 
Арстан Манас баатырга 
Насыят айтмак болуптур. 
Адамдын баарын кайтарып, 
4740 Ак ордого жеткирбей 
Алты желдет калыптыр. 
Аны Манас билген жок, 
Каттатпагын киши - деп, 
Каныкей коюп салыптыр. 
Олтуруп төрө кашында, 
Койну толуп жашына, 
Кара көзүн жаштады, 
Каныкей сөздү баштады: 
«Жуушадан келген тууганың, 
4750 Журтмун - деп, келип турганың, 
Туйгун төрөм билбейсиң 
Тууганды кудай урганын. 
Капырда өскөн кара боор, 
Кайтарбы - деп, ойлоймун, 
Кабылан төрөм, сиздин доор, 
Калкыңа тиер салмагы оор, 
Аталаш тууган аз үчүн 
Абыдан ачыйт биздин боор. 
Астыңда болгон ага жок, 
4760 Ажал жетсе дабаа жок, 
Алмадай кара башыңа 
Алдадан бөлөк баана жок. 
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Агаңды көрдүм барктаган, 
Аргымак аттай таптаган, 
Ак шумкар куштай баптаган, 
Маңгулча кылган шымдары, 
Балтыры шымга батпаган. 
Борбую батпай шымына, 
Боздоп калар бекемин. 
4770 Тууганыңдын чырына, 
Айткан тили билинбейт, 
Адамдын көзү жетпеди, 
Ага-иниңдин сырына. 
Күлпөңүң күндөй турганда 
Күүлөнө бербе тууганга, 
Кылган кызмат билинбес 
Кытайдан келген урганга. 
Айдыңың айдай турганда 
Арбын элди бийлетип, 
4780 Ачылбагын тууганга. 
Арам эт сиңип сөөгүнө 
Алыстан келген урганга. 
Көзкаман аттуу болорбу, 
Көкчөкөз аттуу оңорбу, 
Көтөрүлсө тууганың 
Көтүңө түшпөй коёрбу. 
Агалдай аттуу болорбу, 
Артылган соң дөөлөтү 
Артыңа түшпөй коёрбу. 
4790 Чагалдай аттуу болорбу, 
Чарк толгондо дөөлөтү 
Чаң салбастан коёрбу. 
Арбалдай аттуу болорбу, 
Арбыган соң бүлөсү, 
Артык жаман көрүнөт 
Ага-иниңдин мүнөзү. 
Баш кийгенин карасам 
Думананын күлөсү*, 
Артыкча бузук болорбу, 
4800 Асылбай сага коёрбу, 
Арамды кошуп адалга, 
Жанга тиер залалга, 
Алып жүргөн оңорбу. 

Дөрбөлдөй аттуу болорбу, 
Төрт түлүгү толгондо, 
Төрт үйлүү коңшу конгондо 
Жөөлөшпөй сага коёрбу, 
Дөөгүрсүгөн арамга 
Төбөлөшүп олтурса 
4810 Сендей төрөнүн иши оңорбу. 
Бегалдай аттуу болорбу, 
Бейледим ишин алардын, 
Беш байтал күткөн күнүндө 
Береним сенин өзүңө 
Бет алышпай коёрбу, 
Бекерлер бекке кол салса 
Сендей, берендин иши оңорбу? 
Бел байлап алган тууганды 
Анан меңкээритмек оңойбу. 
4820 Токолдой аттуу болорбу, 
Толуп алса дөөлөтү 
Токтолуучу түрү жок, 
Тосултар деймин ногойду, 
Тоз-тоз кылып журтуңду, 
Толукшуп алган тууганды 
Тосуп алмак оңойбу, 
Көрүнөө турат калмагың 
Токмоктошо коёру. 
Ала албай жатат сырыңды, 
4830 Алып алса сырыңды, 
Ага-иниң жок жалгызым 
Абыдан түзөөр сыныңды, 
Адам кылбас иш кылып 
Арбытар бекен чырыңды?! 
Олуя болуп кеттиң - деп, 
Ооздон ары бир коюп, 
Арстаным жаман көрөт - деп, 
Айталбай жатам чынымды, 
Акыр түбү көрөрсүң 
4840 Аягыңдан чечер шымыңды, 
Алек кылып кыйратар 
Аскер билген тыңыңды. 
Биле албай жатыр тилиңди, 
Туталбай жатыр диниңди, 
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Түшүнсө түрктүн тилине, 
Түбү душман зилинде! 
Тууган - деп, боор бурасың, 
Туурасын айткан кебиме, 
Душман - деп, мени турасың. 
4850 Жуда чогуу тим койбой 
Туш-тушка бөлүп тараткын, 
Душмандын көзүн караткын, 
Буларды чогуу тим койбой, 
Бузуп баарын тараткын, 
Мурунтадан иш кылып, 
Букара көзүн караткын! 
Бирин жибер калчага, 
Сөөккө сиңген жамандык 
Оңолчу эмес канчага, 
4860 Кулак сал айткан арызга, 
Куранды кылгын тарсага. 
Кудайды билбес калмакка 
Куралтып ийип кубатын 
Алың келбей чарчаба. 
Бирин жибер Эренге, 
Аягы жерге жетпеген 
Акпаган дайра тереңге. 
Бирин жибер Кыйбага, 
Бирин бири көрө албай, 
4870 Минтип жүрсүн кыйлага, 
Билбей туруп тууган - деп, 
Бир күнү боздоп ыйлаба. 
Зардабы тийип кыйлага, 
Жапырагы алтын чынарым 
Шамал тийбей кыйраба. 
Бирин жибер татарга, 
Короолош кылып кыргызга 
Кошуп койбо катарга. 
Бирин жибер казакка, 
4880 Минтип камын жебесең 
Биз каларбыз мазакка. 
Айткан тилди албасаң 
Акыр түбү каларбыз 
Арылбаган азапка! 
Ногойго минтип тараткын, төрөм, 

Оболдон көзүн караткын, төрөм, 
Айылга койбой тараткын, төрөм, 
Абыдан көзүн караткын, төрөм, 
Созмологон тал жибек, төрөм, 
4890 Соктоосун үзсөм бөлүнбөйт, 

төрөм, 
Доңдуктан келген тууганың, төрөм, 
Соо жүрчү неме көрүнбөйт, төрөм. 
Кызыл-тазыл кырмызы, төрөм, 
Кыргагын жазсам бөлүнбөйт, төрөм. 
Кытайдан келген тууганың, төрөм, 
Кыргыздан тийсе колуна 
Кылчаяр арам көрүнбөйт, төрөм! 
Куранды кыргыз журтуңдун, төрөм 
Куйруктуу коюн жеп коёр, төрөм. 
4900 Кулдарың бербей суракты, 
Курамаң белем - деп коёр, төрөм, 
Тел козуңду жеп коёр, төрөм, 
Тең тууган элем - деп коёр, төрөм! 
Кызырак тайдан сойбойбу, төрөм, 
Кыйырыңдын көзүн ойбойбу, төрөм, 
Кыстап барып сураса 
Кытаймын - деп, койбойбу, төрөм, 
Кыргыздан коңшу конбойбу, төрөм, 
Кыйласы жолдош болбойбу, төрөм, 
4910 Кый десең кармап сойбойбу, 

төрөм, 
Кыз алган жарың бейбакты 
Кызылдай чокко койбойбу, төрөм. 
Кызуусунда ойлойлу, төрөм, 
Казактан коңшу конбойбу, төрөм, 
Карарган малдан сойбойбу, төрөм, 
Катарлаш тууган болбойбу, төрөм. 
Калыңдатпай ойлогун, төрөм, 
Каяша кылсаң сойбосун, төрөм, 
Карабөрк менен Акылай 
4920 Жана Каныштын көзүн 

ойбосун, төрөм, 
Калкыңдан чыгып жансызың* 
Бизди карайлатып койбосун, төрөм! 
Эрдигиң бар, эсиң жок, төрөм, 
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Эндөөлүк кылар кезиң жок, төрөм, 
Энелеш тууган кишиң жок, төрөм, 
Эчтеке менен ишиң жок, төрөм, 
Турган адам ишенгис, төрөм, 
Турган, жүргөн түрүнө, төрөм, 
Бата албай турат дүмүңө, төрөм, 
4930 Тууганың жетер түбүңө, төрөм. 
Тууганың болор душманың, төрөм, 
Имерип өлүм жеткенде 
Ичиңде болор бушманың, төрөм! 
Жакының кылар жамандык, төрөм! 
Жаныңа бербес амандык, төрөм, 
Эсиркеп бербес эсендик, төрөм, 
Айлансаң бербес амандык, төрөм. 
Азили келсе оңуна 
Арттыра кылар жамандык, төрөм. 
4940 Тууган - деп, боюң урбачы, 

төрөм, 
Тууганың душман болгондо 
Тутанып кетип турбачы, төрөм. 
Тумшугу жок бир жанмын, төрөм, 
Журтум башка, ургаачы, төрөм. 
Жакын - деп, боюң урбачы, төрөм, 
Жакының кылса жамандык, төрөм, 
Жаныңа тилейм амандык, төрөм. 
Жанып кетип турбачы, төрөм, 
Жан багар* чороң мен эмес, төрөм, 
Мен бир жайым бөлөк ургаачы, 

төрөм. 
4950 Артык уста таптырып, 
Ак манат менен жаптырып, 
Ак сарай кылдың киргенин, 
Арамыңдын мүнөзүн 
Азгандарча билбедим. 
Бергени турсун тойлорун, 
Жасоого турсун бойлорун, 
Бир барып көрүп ыраңын, 
Билип турам иттердин, 
4960 Бир балааны кыларын. 

1 хакм. 

Чакыр экен көздөрү, 
Чалыр экен сөздөрү, 
Жакшылык кылчу түрү жок, 
Чатак экен өздөрү. 
Айтканына көнбөсөң, төрөм, 
Аким1 кылбай жөндөсөң, төрөм. 
Урматына көнбөсөң, төрөм, 
Улук Кылбай жөндөсөң, төрөм. 
Ак сарай кылдың киргенин, төрөм, 
4970 Аталашым, бил - дедиң, төрөм. 
Ай - деп, койсо тилдедиң, төрөм. 
Көк сарай кылдың киргенин, төрөм, 
Көтөрөр тууган, бил - дедиң, төрөм, 
Көңүлүн эскэр баарың - деп, 
Көй* кашканы* тилдедиң, төрөм. 
Көй кашкаң калар кашыңа, төрөм, 
Көп калмак жетер башыңа, төрөм, 
Көздөн кайып сен болсоң, төрөм, 
Көйнөгүм жуулар жашыма, төрөм. 
4980 Кырк кашкаң калар кашыңа, 

төрөм, 
Кытайың кетер башыңа, төрөм. 
Кызыл кан агар кашыма, төрөм, 
Тууганым - деп, сүйүнбө, төрөм, 
Туугандан көрүп өлүмдү 
Суп* көйнөккө түйүлбө, төрөм. 
Кара жөлөк канга - деп, 
Дене жөлөк жанга - деп, 
Шыйрак жөлөк санга - деп, 
Тууганым - деп, ишенип, 
4990 Тумшугу жок Канышты 
Тутандырып салба - деп, 
Же турат туяк дегиндей 
Тутпадык сенден бала - деп, 
Каралды кылар кара - деп, 
Карманбадык бала» - деп, 
Каныкей айтты канча кеп, 
«Кашыңда бардыр даана - деп, 
Жасаганың бир кудай 
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Өзү болсун баана - деп, 
5000 Ок жыландай толгонуп, 
Он жылда келер жумушту 
Ушу күнү ойлонуп, 
Арстанга айтып салыптыр, 
Ал сөзүнө Манастын 
Ачуусу келип калыптыр: 
«Тууганым түгүл, Каныкей, 
Тутушкан душман союппу, 
Журтта жок сөздү айтасың, 
Туугандан көзүм тоюппу?! 
5010 Катындыктан айтасың, 
Кас кылып капыр союппу, 
Кармашпай Манас коюппу, 
Карадан көзүм тоюппу?! 
Жанга күйөр тууганга, 
Жардам берип турганга 
Жарып Манас калдыбы, 
Келе элек жаткан тууганым 
Саа, жамандык кыла салдыбы? 
Кытайга кеткен тууганым 
5020 Кыргызга келип калдыбы, 
Кыйырына келе албай жатып, 
Кылымдын баарын алдыбы. 
Ороздунун балдарын 
Ойрондоп кырып салганым, 
Ойлонбойм сөздүн жалганын 
Ногойдун уулу төрт экен, 
Көп көрдүңбү, катыным, 
Көзкамандын балдарын 
5030 Көчүп келип калганын?! 
Канаты бар учуучу, 
Куйрук менен конуучу, 
Каралап келсе, тууган - деп, 
Катарга койбой, тарат - деп, 
Какшаганың кандай кеп, 
Катындыгың болуучу. 
Кытайдан келсе кыргыз - деп, 
Кыйырдан бөлөк тургуз - деп, 
Кыйнаганың кыйын кеп. 
5040 Жамандык кылган жайы жок, 

Жаңыдан келди быйыл - деп, 
Таба албай жүрсөм тууганды, 
Тарат - дешиң кыйын кеп, 
Катындар бүтпөс жарасың, 
Какшанып сүйлөп каласың. 
Казам жетсе туугандан 
Кантип айрып аласың?! 
Ургаачы бүтпөс жарасың, 
Узун сөз айтып каласың, 
5050 Макпузда* жазган жазууну, 
Бузуп кантип саласың?! 
Тагдырда жазуу бар үчүн 
Ногойдун уулу бөлүндү, 
Ошо да кудай буйругу -
Ойротко Манас көрүндү, 
Озунган менен болчубу, 
Оболдо жазган өлүмдү. 
Азелде кудай жазуусу 
Алаштын баары бөлүндү, 
5060 Азып-тозуп жүрсө да, 
Арасынан кыргыздын 
Айбаттуу Манас көрүндү. 
Айтканың менен Каныкей 
Адам калбас кутулуп, 
Азелде жазган өлүмдү. 
Жазуудан артык жан өлбөс, 
Тактада жатып кан өлбөс! 
Кыркырап өткөн кырк миң ок 
Кытайдын турсам ичинде 
5070 Кылайып даарып өткөн жок, 
Аяк-башы айчылык 
Дүбүрө журту кызыл чок. 
Андан да кудай сактаган, 
Туугандан жазса ажалым 
Кутуларга дабаа жок. 
Кытайдын көрдүк бөлүмүн, 
Кыңк этерге шай барбы 
Кыргызды болсо өлүмүм. 
Жоосун, элин ойлобос, 
5080 Жолдошу менен ойнобос. 
Турактуу токой жолборсу, 
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Тобокел эрдин жолдошу, 
Тобокели болбосо 
Эзелден бери белгилүү 
Эр жигиттин оңбосу. 
Эч күнөөсүн көрбөстөн 
Эл кыдыртып саламын, 
Орозду уулун кырган соң, 
Үсөн байдын балдарын 
5090 Үстүн-астын кылган соң 
Элким өзүм каламын. 
Кара журт айтар тууган - деп, 
Жакыптын уулу Манасты 
Жамандык үчүн тууган - деп1, 
Жалгыз ушул туулган - деп, 
Эрегишке жараймын. 
Эртеңки күндө бир душман 
Эрегиште кеп айтса, 
Туташ кырып салгыдай 
5100 Тууганың барбы? - деп, айтса, 
Не бет менен караймын?! 
Ороздунун балдарын 
Ортого көптөп алганын, 
Анда көрдүм тууганды, 
Чыдабай Көбөш, Абыке 
Чырылдап келип калганын. 
Чыдай албай ону да 
Маа болушмак экен - деп, 
5110 Көңүлүмө алгамын. 
Өлтүрүүн өзүм өлтүрүп, 
Көзүмдү жаштап өкүнүп, 
Көп бушайман калгамын. 
Кара кыргыз уругун, 
Кыргыз түгүл ар жаккы 
Кара кандын тунугун, 
Кадыр Алда жар берип, 
Казак, калмак, уйгурун 

Катар алып караттым, 
5120 Каралды - деп, маа келсе 
Кайдан муну тараттым. 
Таратып Манас бөлөбү, 
Макул дегин Каныкей, 
Тагдырсыз бенде өлөбү?» 
Сөздү Манас салганы, 
Токтолбостон Каныкей 
Жооп берип калганы: 
«Айтканың ырас, баатыр - деп, 
Азабыңа мен калган 
5130 Акылы чолок катын - деп, 
Аягында көрөрбүз2 

Ар иш болсо баатыр - деп, 
Азыр келген тууганың, 
Алыстан келген тууган - деп, 
Алам уруп турганың. 
Азелде жазган жазуудур 
Абыдан менин курганым. 
Аңдагын - дедим, зилиңди, 
Ачууланып мен жакка 
5140 Агытып турсуң жиниңди. 
Арбын айтып сүйлөсөм 
Алгын кесип тилимди, 
Тууганга күйгөндүгүңүз3 

Туйгунум, анык билинди. 
От чагылар көзүңө. 
Ок жаңылар өзүңө, 
Ошондо кулак саларсың 
Ойдогуңдун сөзүнө. 
Кылыч тиер мойнуңа, 
5150 Кан төгүлөр койнуңа, 
Каныкейдин сөздөрү 
Ошондо келер оюңа!» 
Ол сөздү айтып салганы, 
Ороло басып Каныкей 

1 деп. Түп нускада «деп» деген сөз жок, андан мурдагы сөз «туугандын» түрүндө жазылган. 
Катчынын кетирген мүчүлүштүгү. Контекст жана башка ыр саптарынын курулушуна караганда 
бул сап «Жамандык үчүн тууган - деп» түрүндө болушу жөндүү. 

2 кврөсцз. Контекст боюнча тагыраак «көрөрбүз» туура келет. 
3 кцйгөндигиң. Саптын муун өлчөмү аксап калган, туура үлгү «күйгөндүгүңүз» болсо керек. 
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Орун төшөк салганы. 
Эл уктаган кез болуп, 
Эртеси жок, кеч болуп, 
Жатып уктап калганы. 
Желдеттерин тара - деп, 
5160 Каныкей кабар салганы. 
Төрөсүнө кошулуп, 
Жеңеңиз жатып алганы. 
Эртең туруп кобушуп, 
Намаз1 окуп коюшуп, 
Ороздудан калганы 
Он үч экен балдары. 
Ою терең Кутунай 
Алып мында келгин - деп, 
Аны буйруп салганы. 
5170 Биринин аты Түрк экен, 
Түрк - деп, жүрөт арада, 
Бизден калган мүлк экен. 
Биринин аты Саба экен, 
Биринин аты Жабабай 
Ушулардын баарысы 
Кыругузга таба экен. 
Биринин аты - Кыдыршаа, 
Билдирейин баарын саа, 
Бу Кыдыршаа Маймунда. 
5180 Биринин аты - Туталык, 
Бу жерде жок бу калык, 
Эл болбогон туугандын 
Несин айтып туралык, 
Чакыртып алып эр Манас 
Не иш кылды угалык. 
Төөдөн төрт миң нар берди, 
Төрт төөгө артып зар берди. 
Атаңардын куну - деп, 
Алып, оокат кылыңар, 
5190 Аял-балдар муну - деп, 
Агаңар үчүн кылган той, 
Башкарып муну тургун - деп. 

1 нмаз. 
2 лом мгоз. Туура айтылышы жана анын 

Атаңар кылды өкүмдү, 
Аны үчүн Манас өлтүрдү. 
Баарың бол - деп, ыраазы 
Балдарынан өтүндү, 
Лахи-макпуз2 жазууда* 
Ажалы менден шекилдүү. 
Ал сөздү айтып салыптыр, 
5200 Ыраазы болуп баары жаш 
Кошуна кетип калыптыр. 
Алар дүрбөп жүргөндө 
Көкчөкөз көзүн салыцтыр. 
Кырып салып муну - деп, 
Дүнүйөдөн көрбөдүм 
Манас өңдүү кууну - деп, 
Көкчөкөз жатыр күпүрлөп. 
Көтөрмөк үчүн көңүлүн 
Көпчүлүк жыйып үстүнө 
5210 Көк жалың жатыр дүбүрлөп. 
Бегалдай туруп кеп айтат: 
«Мээнетке калдык - деп, айтат. 
Тарбыгын көп жер экен, 
Тарбыгын этин жедирбей, 
Дарбып жүргөн эл экен. 
Борсугу көп жер экен, 
Борсук этин жедирбей 
Бозуп жүргөн эл экен. 
Көмүлбөй калган Көзкаман 
5220 Не үчүн тууган - деди, экен». 
Бу сөздү айтып салыптыр, 
Ороздунун балдары 
Как ошонун тушунда 
Тууганым - деп, көрмөккө 
Барган экен ушунда. 
Капкара болуп дулдуйган 
Беттерин көрүп алыптыр, 
Казанына салдырган 
Кашкулак менен суурдун 
5230 Эттерин көрүп алыптыр, 

кыргызча жазылышы - «лахи макпуз». 

-Щ139&-

www.bizdin.kg



€ МАНАС 
Тууганыңыз курсун - деп, 
Манаска айтып барыптыр. 
Бака, жылан жыйнаткан 
Көшү менен курсун - деп, 
Балдыр-салдыр сүйлөгөн 
Сөзү менен курсун - деп, 
Кытайча чалыр караган 
Көзү менен курсун - деп, 
Кирге чирип, жыртылган 
5240 Бөзү менен курсун - деп, 
Манаска айтып барыптыр, 
Баркылдап күлүп эр Манас, 
Балдарга кубанч алыптыр. 
Атаңар да алардан 
Артык эмес башында, 
Кыргыздын баары ошондой 
Манас агаң кашында. 
Атаңарды балдарым, 
Аңдап келдиң жандарым, 
5250 Араң жолго салгамын -
Алалдап берип колуну, 
Ачып берип жолуну, 
Адам болуп алган соң 
Асылып жүрүп Манас - деп, 
Кайнаткан кара шорумду. 
Инилерим ан үчүн 
Кара жер кылдым орунду, 
Баш күнүндө бабаңар 
Мына ошондой борумдуу. 
5260 Аралашып туруңар, 
Ашкере тууган мунуңар, 
Атаңар мага кылганын 
Ак сакал элден угуңар. 
Жеткирген кудай багы бар, 
Жетик баатыр Чалыбай 
Желкесинде бу күндө 
Жети кылыч тагы бар. 

Жарасын жаман көргөзөт, 
Болжоп турсам боюмда, 
5270 Атаңарды кылганы, 
Алтымыш жара тагы бар. 
Алда канча өткөрдүм 
Атаңардын кылганын, 
Азелден бузук экен - деп, 
Аргам кетип кыргамын. 
Азыр, балдар, айтпайын 
Буларды андан өөдө - деп, 
Кырып салып, айткан соң 
Кызматым кетер бөөдө - деп, 
5280 Тууганыңа той кылдым, 
Той кылмакка ой кылдым, 
Башкарыңар, балдар - деп, 
Айрылышып кетчү эмес 
Ата жолун куушкан, 
Кандуу калпак кийишсе1 

Карап турбас туушкан. 
Туткаңар Манас менмин - деп, 
Туушканыңар келди - деп, 
Конок алып башкарып, 
5290 Күтүңөр күлдү* элди - деп, 
Эр Манас айтып салыптыр. 
Алтоо мурун барыптыр, 
Жетөө барба калыптыр. 
Көрмөккө тууган дегдешип, 
Сонуркашып калыптыр, 
Сонун көрүп барыптыр. 
Тууганың менен иши жок, 
Тууганыңбыз - деп, айтса, 
Туура билген киши жок. 
5300 Кайнатканы кашкулак, 
Кыялына карап бак. 
Эгине коюр* сөздөрү, 
Эч бир адам экен - деп, 
Элебей койду өздөрү2... 

1 кандуу калпак кийишсе. Ыр сабынын мааниси - кыйынчылык башка түшсө, согуш болсо, 
бирөө менен беттешип кармашса деген түшүнүктөрдү туюнтат. 

2 оздери. Ушул ыр сабынан кийин бир сап ырдын орду бош калтырылып, көп чекит коюлган. 
Ыр сабы, же саптары жазылбай калышы мүмкүн. 
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Кошомат кылып кармаса, 
Колунан алат ишини, 
Адам кылар неме эмес, 
Аралашкан кишини. 
Оозу, мурдун сылашып 
5310 Жанында жаткан итини. 
Сылап-сылап башыны, 
Кол жуубай барып кол салды 
Бышырып алган ашыны. 
Жерге кирсин ушулар, 
Жетиптирбиз тууганга, 
Жергесине ким турсун 
Бул өңдөнгөн урганга. 
Айбатың элден бөлүндүң, 
Атабызды сойсоң да, 
5320 Арбак урсун буларды, 
Ага болуп көрүндүң. 
Аланы минсе кери жок, 
Адамдын ысык-тери жок, 
Ага-тууган болушуп, 
Айланышар жери жок, 
Артык балит эл экен. 
Жакындашсын жакын - деп, 
Адам угар кеби кок. 
Кечтик мындай туугандан, 
5330 Кейпи суук ургандан. 
Катындары кийгени 
Кара тумак такыя, 
Кыз-катыны таанылгыс, 
Кытайдын кирген наркына, 
Кырк жыл бирге жүрсө да 
Кызыталагың кыргыздын 
Жетер эмес баркына. 
Бу сөздү айтып барышты, 
Булдурлаган тилдерин 
5340 Туурап күлүп калышты. 
Калмакта жүрсөң ар кимиң 
Как ошондой болосуң 
Кашыңа келсе тууган - деп, 
Келеке кылып коёсуң. 
Кытайда жүрсөң кыялың, 

Кылыгың шондой болосуң, 
Кыргыз - деп, келсе кашыңа 
Кыяпат кылып коёсуң. 
Арстаны Манас кеп айтып, 
5350 Сын такпаңар - деп, айтып, 
А да билер бир күнү 
Ак ислам динини, 
Жаратканга жалбарып, 
Жатыктырар тилини, 
Бейиш*, тозок* болорун, 
Ал да билер зилини. 
Кыругуздун балдары, 
Кыйла заман болуптур 
Өкүмөт кетип калганы. 
5360 Ар кайсысы ар жерде 
Болуп кеткен букара, 
Азыркысын кырдуусуп 
Сөз айтпайлык буларга. 
Ашкере чыккан качаган 
Аргамжы моюнга сүйрөлөр, 
Асталап жүрүп көндүрсөк, 
Атасы бирге эмеспи, 
Ар нускаңды үйрөнөр. 
Ашыкпай азыр туруңар, 
5370 Артык сөз болот мунуңар. 
Чагтай уулу Ысакты, 
Бекебай уулу Түрүктү 
Чакырып келгин элди - деп, 
Чыныгы тууган келди - деп, 
Башында Бакай кары бар, 
Кырк баатырдын баары бар. 
Кыйдысы Кыргыл чалы бар, 
Кыйындардын баары бар, 
Көкөтөйдөй карысын, 
5380 Көй төрөнүн баарысын, 
Баймырза менен Жанай бар, 
Баатырлардан далай бар, 
Ногойдон калган кызыл туу, 
Оёнуң Манас барында 
Тууганга кылган ызат бу, 
Аягын жерге сайылтып, 
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Асабасын жайылтып, 
Көтөртүп чыгып койдуруп, 
Токсону бээ, тогуз тай, 
5390 Тойду баштап сойдуруп, 
Алтындуу жагдан* ачтырып, 
Атасын баштап балдарын 
Олтургузуп, үстүнө, 
Ак теңгеден чачтырып, 
Алдууларын жадатып, 
Айылда карып-касарга 
Садага кылып таратып, 
Мейманга тиккен беш үйгө 
Бирден-бирден киргизип, 
5400 Билбегенин билгизип, 
Ак самындан алдырып, 
Көшөгө тартып салдырып, 
Ысык сууну суудуруп, 
Самын менен жыштырып, 
Оно боюн жуудуруп, 
Киринтип үйгө киргизип, 
Экиден көйнөк, үч дамбал 
Эркегинин баарына 
Ак суп көйнөк кийгизип, 
5410 Чүчтө көйнөк, суп дамбал, 
Жакшылык билбей түбүндө 
Жамандар салар куп жаңжал. 
Анжыяндан алдырган, 
Аркагын жибек салдырган, 
Анжыяндын сарала* 
Букардан чыккан билесиз, 
Булу оор карала*, 
Эр башына беш чапан, 
Эки чепкен, үч чапан, 
5420 Бойго ылайык түс чапан, 
Баарысына кийгизип, 
Байдасын баатыр тийгизип, 
Келини менен жеңесиң. 
Келтирип алып баш кылып 
Субай деген немесин, 
Кыздарга кымкап кийгизип, 
Кызматын минтип тийгизип, 

Самындап сууга киринтип, 
Балиттик жаман болот - деп, 
5430 Баркын айтып билинтип, 
Карабөрк турду кашында, 
Карк алтындуу жекей* бөрк* 
Кыздары кийди башына. 
Кыздарынын алды бар 
Он үч, он төрт жашында. 
Атлес көйнөк, алтын бөрк, 
Куп түзөлдү анда көрк. 
Кокондуктун КӨК Ж 6 К 6 • 

Алса баасы көп жеке 
5440 Жеке таман, кашка өтүк, 
Боруму журттан башка өтүк, 
Баштан-аяк баарысын, 
Бай Үсөн баштап карысын, 
Баштап үйгө киргизип, 
Башкарып Бакай кийгизип, 
Бут тырмагын алышты. 
Бутумду кести бурут - деп, 
Булдурлашып калышты. 
Ырысты булар кести - деп, 
5450 Кулдурлашып калышты. 
Кол тырмагын алышты, 
Колумду кести, кокуй - деп, 
Кокуйлашып калышты, 
«Кокуй» калмак сөзү экен, 
Которуп кыргыз алышты. 
Чапан берип салды - деп, 
Чапаны менен курусун, 
Ырыс калбай калды - деп, 
Чагалалап* калышты. 
5460 Эркегинин баарысын, 
Көзкаман баштап карысын, 
Чачын алып салышты. 
Оозунан алды мурутту, 
Оозумду кестиң, кокуй - деп, 
Ойбой салып курутту. 
Жети төөнүн отунун 
Баштан-аяк алдырып, 
Жел болгондо от кагып, 

-Щ142&-

www.bizdin.kg



* МАНАС » 
Күркүрөп жалын жанганы, 
5470 Маңгулдан келген бар кийимин 
Жанган отко салганы. 
Жалбырап күйүп калганы. 
Чокой менен бөркүнү, 
Чогулган кыргыз төркүнү, 
Анда Манас ар кылган 
Калайык көрсө жаман го 
Калмак борум көркүнү, 
Өрттөп ийип тынайын, 
Өз тууганым кылайын. 
5480 Жандырып ийип тынайын, 
Жан тууганым кылайын. 
Эски үйүнүн баарысын -
Жыгачтын баарын жандырып, 
Тутуусунан түк койбой 
Тутанган отко салдырып, 
Бакандын баарын жактырып, 
Жаңыдан бакан чаптырып, 
Чамгарагын чаптырып, 
Типти неме койбостон 
5490 Түндүктүн баарын жактырып, 
Казандын баарын сындырып, 
Казан, тулга барчасын 
Жаңы кылып келтирип. 
Калмактын көөнүн тындырып, 
Табак менен аягын, 
Тамашасын карагын, 
Үкөк менен сандыгын, 
Үйүндөгү барлыгын, 
Баарын отко жактырып. 
5500 Эскисинен түк койбой 
Баарын өрттөп, сап кылып, 
Отко жакмак болгону 
Сабаа* менен чаначты, 
Токолдой деген немеси 
Терисинен эшектин 
Кылган экен бир мешин 
Жигиттерден талашты. 
Талашканы жүндүү меш, 
Калайык кандай бу кеңеш? 

5510 Чаначы эшек териси, 
Так ошондой туугандын 
Атасынын көрүсү. 
Жети желдет барыптыр, 
Токолдой деген немеси, 
Түктүү эшектин териси, 
Кылган экен чаначты, 
Бербеймин - деп, мешимди, 
Токолдою талашты. 
Токтоочу беле желдеттер, 
5520 Буйругу - деп, Манастын, 
Токулдатып сабашты. 
Нааданда мындай ким болду, 
Алдырып ийип тим болду. 
Шибеге - бигиз*, бычагын 
Баарын тамам сындырып, 
Темир тулга очогун, 
Эскиден неме койбоду, 
Элге кылып шерменде, 
Бүлдүрдү мүлктүн баарын - деп, 
5530 Эр Көкчөкөз ойлонду. 
Тууганың түпкө жетти - деп, 
Көкө Теңир бир берсе, 
Кетирбесмин кегимди, 
Түбү алармын кекти - деп, 
Көңүлүнө алыптыр. 
Көк коргошун куту* бар, 
Кудайым - деп, чокунган, 
Көз менен мурун чыгарган, 
Жаш баладай буту* бар. 
5540 Бутун отко салганы, 
Муну көрүп калмактар 
Булдурлашып калганы. 
Отко жакты кутту - деп, 
Ойрон кылды бутту - деп, 
Кол салууга Манаска 
Кужулдашып калыптыр. 
Коюңар муну бу сапар, 
Манаска кыйла тузак бар, 
Илинер - деп, тузакка, 
5550 Лаай-лама* жар болсо, 
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€ МАНАС 
Кетирермин бир жолу 
Барса-келбес узакка, 
Көкчөкөз тыйып салыптыр. 
Үтүрөйүп калмактар, 
Үшкүрүшүп алыптыр. 
Кол* - кошуну* кашында, 
Дөөлөт кушу башында, 
Азыр колду салбаңар, 
Кыргыздар кыпын чыгарбайт, 
5560 Кырылба бөөдө баарыңар. 
Түк кейибе, инилер, 
Түбүндө тиер акыңар. 
Баштын алды чачыны, 
Көздүн алды кашыны, 
Көкө Теңир буюрса 
Көмөрмүн жерге башыны. 
Ооздон алды мурутту, 
Эски мүлктүн баарысын 
Неме койбой курутту, 
5570 Кыйласын мен да алармын 
Кыргыз деген журутту. 
Кыла берсин билгенин, 
Кыңк этпестен, инилер, 
Кыймылдабай туруп тур. 
Азыркысын ааламдын 
Акими Манас улуктур, 
Өч болсо кийин алынар, 
Өжөрлөнбөй туруп тур. 
Өңкөй кара кыргыздар 
5580 Манаска моюн сунуп тур, 
Доңдун жүрүп элинде, 
Жуушанын жүрүп жеринде 
Тилибизди буруптур. 
Мусулмандык кандай? - деп, 
Динин билип аларбыз, 
Бура тартып сүйлөшүп, 
Тилин билип аларбыз, 
Кайсы жакын, кайсы ыраак 
Зилин билип аларбыз, 
5590 Каралдысыз канкордун 
Жайы келсе бир күнү 

Жара тартып саларбыз. 
Кужулдашып басылды, 
Баркын билбейт асылды. 
Бир-бир жорго мингизип, 
Мурчуюп турган калмактар 
Араң анан жазылды. 
Эр Манас кылды акылды, 
Элдин баарын чакырды, 
5600 Алалдаңар колун* - деп, 
Калмак өскөн капырды. 
Буюруп муну салыптыр, 
Жыйырма төрт экен эркеги, 
Жыйып баарын алыптыр. 
Көзкаман баштап карысын, 
Эки жашар баладан 

. Үч баласын таштады, 
Өңгөсүнүн баарысын, 
Жыйырма бир экен бүлөсү, 
5610 Жыластар үчүн сарп болду 
Канкордун канча дүйнөсү. 
Көк боёк мата алдырып, 
Көшүлгөн отко салдырып, 
Көңкү баарын жандырып, 
Эки күрөк күл кылып, 
Немесин койбой алдырып, 
Көзкаман баштап карысын, 
Көңкү калмак баарысын, 
Көкчөкөз баштап баатыры, 
5620 Көпчүлүк камап келгенде 
Көнөт экен акыры. 
Ар кайсысын бир үйгө 
Баштап кирип калыптыр, 
Устара, бычак, наштарын 
Аштап кирип калыптыр, 
Өлтүрөт экен бизди - деп, 
Эсерлер эстен таныптыр. 
Ар кайсысын беш желдет 
Кармалашып калыптыр. 
5630 Келмеге тили келе албай, 
Келжиреди бир далай, 
Кебине булар күлүшүп, 
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* МАНАС » 
Мазак кылды бизди - деп, 
Кейишип калмак бүлүшүп, 
Шоодайды* кесет экен - деп, 
Аяктары бүрүшүп. 
Туура кесип салат - деп, 
Тумшугу жок катындар 
Ынай албай калат - деп. 
5640 Адам өлбөй калабы 
Кыркылган соң тамыры, 
Бузук жаман иш экен 
Мусулмандын бу кылган 
Шоодай кескен амыры. 
Чогуу турса бир жерде 
Калмак экен өлүшүп, 
Бирден-бирден ар үйгө 
Алып кеткен бөлүшүп. 
Ондон-бештен адамдар 
5650 Ортосуна алышты, 
Тек турбасаң нетет - деп, 
Теше менен кесет - деп, 
Кесилбесе капыр дейт, 
Туугандыктан безет - деп, 
Желдеттер өкүм кылышып, 
Шоодайдын учун шылышып, 
Баарын кесип салыптыр. 
Эки элидей териси, 
Эти кошо барыптыр, 
5660 Энеке - деп, акырып, 
Эстери ооп бакырып, 
Абыгыны айтышып, 
Акылына кайтышып, 
Ачышканы басылып, 
Аябай күлдү салган соң 
Аяктары жазылып, 
Сомосу аман барбы? - деп, 
Шоодайына асылып, 
Аккан каны басылып, 
5670 Баарынын колун алалдап, 
Ислам динге салыптыр. 
Атты бычат дечү эле, 
Адамды бычат бул эл - деп, 
10-1198 

Үсөн бай сүйлөп калыптыр. 
Ушунун касты кайтар - деп, 
Көкчөкөз айтып салыптыр. 
Жарым ай, бир ай жамандар 
Жакындабай катынга 
Бөлөк жатып алыптыр. 
5680 Айыкканда караса 
Көк баш болуп бөлтөйүп, 
Көрүнөө болуп калыптыр. 
Көңкү баары олтуруп 
Кеңеш кылып салыптыр: 
Тууган - деп, келип курудук, 
Тарбыгын, борсук, аюунун 
Этин жебей куурулдук. 
Доң журтунан суурулдук, 
Букарды көздөй бурулдук, 
5690 Көзкаман тилин алгандан 
Бул балаага урундук. 
Келмени антип келтирди, 
Тил келүүчү кеп эмес, 
Тилди кармап өлтүрдү. 
Тилди кармап уштады, 
Тил келбеген адамды 
Манасыңдын жолдошу 
Байымкерим молдосу 
Жаактан ары муштады. 
5700 Бирден үй берип салганы, 
Артык кетет дегенсип 
Өзүбүз тиккен үйлөрдү 
Өрттөп баарын алганы. 
Кызыталак буруттун 
Кылбаганы калбады. 
Кыргызга келсек тууган - деп, 
Кытайдан жаман кардады, 
Шоодайдын башын кандады, 
Ар канча кеги болсо да 
5710 Армандары калбады, 
Атабызды баш кылып, 
Кесип учун салганы, 
Кеги бизде калбады. 
Катындын баары кайгырып, 
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€ МАНАС » 
Алымсынбай калгандыр. 
Башыбыз чогуу турбады, 
Ар кайсыбызды ар үйгө, 
Ар жарагы бар үйгө 
Алып барып бурдады. 
5720 Баарыбызды ыйлатып, 
Башчы болгон ак сакал 
Карыбызды кыйнатып, 
Басып алып кыргыздар 
Тай букадай туйлатып, 
Таарып учун салыптыр, 
Байкаганга болтоюп 
Башы чыгып калыптыр. 
Ушуну кылган Манасты, 
Өзү өлгөн соң өч алар 
5730 Жок экен го баласы, 
Өлтүрбөй кантип коёбуз, 
Өкүнбөңөр, Манасты, 
Айтканын кылып ар качан, 
Амалдап жүрсөк соёбуз, 
Өзүбүз билип кыргызды, 
Өкүмөт ээси болобуз. 
Өчөштүм ушу канкорго, 
Как баш Жакып капырды 
Кара көзүн оёлук, 
5740 Абыке, Көбөш инисин 
Карайлатып коёлук. 
Катаалдык кылсак аны да 
Катыры менен соёрбуз, 
Жакып деген чалынын 
Жалынса жанын коёлук, 
Жамандык ойлоп баратса 
Жайын кылып* соёлук. 
Лаай-ламалуу - дешип, 
Убада болсун бу - дешип, 
5750 Билет экен жанагы 
Карабөрк деген катыны. 
Ал Карабөрк катынга 
Сүйлөбөңөр акыры. 
Айтпаңар - деп, бир бирин, 
Карабөрктүн көзүнчө 

Сүйлөшпө - деп, такыды. 
Туугандарым келди - деп, 
Манас жатыр сүйүнүп, 
Кудаанын кудуретин көр, 
5760 Жакшылык болуп жамандык, 
Өлтүрмөккө шерт кылып, 
Курсагына түйүлүп, 
Манас ойлоп көөнүндө, 
Мактанып тууган көбүнө, 
Чырпыгы жок кожойгон, 
Чынар болуп бүрдөдүм, 
Куурап калган куурайдай, 
Кубарган бойдон жүрбөдүм. 
Бакчадагы заргындай* 
5770 Ачылып гүлүм гүлдөдүм, 
Кудайга салып кеп айтпай, 
Кааласа кудай - деп, айтпай, 
Көңүлгө шону алыптыр, 
Аның үчүн адамдар 
Көрө турган жамандык 
Андан жетип калыптыр. 
Манас жүрөт сүйүнүп, 
Көзкаман уулу күйүнүп: 
Кантип адам болобуз 
5780 Эски динден айрылып, 
Эсерлерди карасаң, 
Динине күйүп кайгырып, 
Манас жүрөт кубанып, 
Көңүлү тынып, жай кылып, 
Калар - деп, Манас бир күнү 
Кара жандан айрылып, 
Кайдан келдик мында - деп, 
Капаланып кайгырып. 
Туугандарын эр Манас 
5790 Курч бычактай бүлөп жүр, 
Байге атындай сурап жүр. 
Калмактан келген тууганы 
Эр Манастын өлүмүн 
Эртели-кеч тилеп жүр. 
Ороздунун балдары 
Окусунан өлдү - деп, 

-Щ146&-

www.bizdin.kg



* МАНАС * 
Ойлоп адам болорбу 
Ооздо чыккан желди - деп, 
Андан күйөр тууганым 
5800 Азыр мага келди - деп, 
Атышкан жоого мен туруп, 
Алынтайын буларга 
Алач-кыргыз элди - деп, 
Алдам тилек берди - деп, 
Адил, Төбөй балдары 
Азыр келип калганы, 
Ага-ини мендей жыйылса 
Адамдын калбас арманы! 
Азганым азыр келди - деп, 
5810 Алдам тилек берди - деп, 
Алда Таала жар берсе 
Билдирейин элди - деп, 
Көңүлүнө алып жүр 
Өлтүрсөк - деп, Манасты, 
Аңдып жүрөт тууганы, 
Артынан аңдып калып жүр. 
Эки күн элди жаткырып, 
Не түрлүү даам таттырып, 
Эртесинде этин тарттырып, 
5820 Отуз балбан күрөшүп, 
Орто жерде сүрүшүп, 
Ойноп жалпы күлүшүп, 
Олтургузган балдардай* 
Тууганынын баарысы 
Турбай жатыр бүрүшүп. 
Көк бөрүнү тартышып, 
Көп аңгеме артышып, 
Акындар ырын айтышып, 
Акылман сырын айтышып, 
5830 Көтүн кесип баарысын, 
Көпчүлүк тарап кайтышып, 
Баш байгеге сайганы 
Сексен жылкы, үч жүз кой, 
Маңгулдан келген тууганга 
Манас берген бу бир той. 
Экинчи атка сайылган 
Элүү жылкы, токсон кой, 
1 0 * 

Өткүр Манас баатырдын 
Өнөрүнө карап кой. 
5840 Эң аягына сайылган 
Жети кара, жыйырма кой 
Тууганына кубанып, 
Ат чабылган бу бир той. 
Он үч атта байге бар, 
Аты чыгып келгенге 
Ошончолук байда бар. 
Чаба турган сай күлүк 
Санаты беш жүз толуптур, 
Коконду көздөй айдатып, 
5850 Жийделинин боюнан 
Коё бермек болуптур. 
Аттарды айдап салыптыр, 
Эртең менен айдаган, 
Дигерге* ЖЗ.КЫН болгондо 
Чапкан ат келип калыптыр. 
Чаң жетпеген Мааникер 
Астына чыгып алыптыр. 
Чаалыкпаган Аккула 
Чаң илешпей барыптыр. 
5860 Көтүнөн келди Көгала, 
Аркасынан Карткүрөң, 
Айгай салды Ажыбай, 
Айгай салып чоң сүрөөн. 
Артынан жетип жакындап 
Сарала кетти закымдап, 
Сараланын артынан 
Жанайдын аты Оркызыл, 
5870 Анын арка жагынан 
Тагылыктын Туушасы, 
Анын арка жагынан 
Баймырзанын Сурчасы. 
Анын арка жагынан 
Токотойдун Торусу 
Тогуз болуп киргени, 
Көккоёндун Көккашка, 
Көркү малдан бир башка, 
Онунчу болуп барыптыр. 
Он биринчи Карала, 
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Калкамандын Кара аты, 
5880 Сыргактын аты Көкказык, 
Эти семиз чабылган, 
Сендиректеи тер басып, 
Суутпастан чаап ийиптир, 
Акбалтанын Көктеке 
Он үч болуп кириптир, 
Байгесин бөлүп алышты, 
Аты кирген олжо алып, 
Мактанышып калышты. 
Той тарады, эл кетти, 
5890 Бая томаяктар канетти? 
Шоодайы менен алышып, 
Жыйырма беш күн, он беш күн 
Жылып баспай калышып, 
Калмактан келген кашайгыр, 
Жыйылышып алышып, 
Кара кыргыз эл экен, 
Катырган ысык жер экен, 
Атпай кыргыз эл экен, 
Аңкаган ысык жер экен, 
5900 Отунун жаксак ышы жок, 
Оңолбогон кандай жер 
Орчун үч ай кышы жок. 
Салкын шамал, баары жок, 
Самсаалап түшкүн кары жок, 
Жаз деп келдик Алайга, 
Күнгө күйдүк далайга, 
Тогуз айга толуптур, 
Жуушада жүргөнүбүзгө 
Суук маалы болуптур. 
5910 Күнүнө баары күйөт - деп, 
Күдөр үскөн салкындан 
Күмүрөй болгон кыргыздар 
Ысыкты кандай сүйөт - деп, 
Карап бекер турбайлык, 
Канкорунан сурайлык, 
Калайыкты карчаган 
Анткорунан сурайлык, 
Каралашар эл барбы, 
Какчыйтып кумга кактабай, 

5920 Биябан* чөлдү сактабай, 
Кар токтолор жер барбы, 
Четтеп алып элини, 
Жеткирсе кудай кезегин 
Сындырарбыз белини, 
Самап барып турабыз, 
Тердетип ысык койбоду, 
Салкыныраак жерини. 
Аарчып жүрүп теримди, 
Эки катар түшүрдүк 
5930 Этке бүткөн терини. 
Салкын жерде биз өскөн, 
Ысык урса соо койбойт 
Тула бою, дениңди. 
Акылдашып алганы, 
Чогулуп жаткан жерине 
Көзкаман көзүн салганы. 
Баштагы аты бай Үсөн, 
Балдарынын үстүнө 
Басып кирип барганы. 
5940 Ак сакалы Көкчөкөз, 
Эр Манаска кылмакка 
Айтып жүргөн канча сөз. 
Экинчиси Агалдай, 
Үчүнчүсү Чагалдай, 
Айта берген сөздөрүн 
Ачкан оозун жабалбай. 
Арбалдай менен Дөрбөлдөй, 
Бегалдай менен Токолдой, 
Доңдун жети жолдошу, 
5950 Жуушадан келген колдошу 
Жыйылган экен баарысы. 
Көрүп, кирди үстүнө 
Көзкамандай карысы, 
Байкап көрсө баарынан 
Көзкаман экен калысы. 
«Дабырап, балдар, сүйлөйсүң, 
Карып калган чагымда 
Дагы кайда сүйрөйсүң? 
Байкап көрсөм баарыңар 
5960 Жаман жүрөт мүнөзүң. 
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Башкы атаң Бабыр кан болгон, 
Кан боло элек чагында 
Тобой аттуу жан болгон. 
Түтүнү толук сан болгон, 
Түрмөктүү кыргыз кан болгон, 
Кыругуз болгон атагы, 
Кылымга тийген чатагы 
Жаарупанын1 жеринен, 
Жанып келген аскери2 

5970 Галандия3 элинен. 
Кыргыз алган кылымды, 
Кыдырып өтүп Кырымды. 
Ойротту баскан биздин даң, 
Бабыркан бааша өткөн соң 
Ордуна болгон Ногой кан. 
Ногой жеткен жүз жашка, 
Ойлоп турсам, балдарым, 
Мүнөзүңөр бир башка, 
Шыбырыңар кошулат 
5980 Шыгайдын уулу чырбашка. 
Жапак экен атагы, 
Жайын4 көрдүк Манастын, 
Жанын жутар Жапактын 
Өзүнүн кылган чатагы. 
Акыл, балдар, сенде жок, 
Алып келдим тууганга, 
Арманыңар менде жок. 
Атам Ногой өлгөнү, 
Адылдык менен тута албай, 
5990 Элди Орозду бөлгөнү. 
Ороздуга өтүп өкүмөт*, 
Эр Кыргыздын баласы 
Эч жакшылык көрбөдү. 

Элдин баары бириндеп, 
Бет-бетинен жөнөдү. 
Бузуктук кылып балдары, 
Мурдарлыкта* калганы. 
Кыргыз тарап кеткен соң 
Кытай бизди кармады. 
6000 Тундура жакын жерине, 
Тоздуруп барып атаңды 
Доңдун койгон элине 
Туулдуң, балдар, шо жерде -
Жуушанын жеринде, 
Кордукта жүрүп атаңар, 
Жаңы келип турамын, 
Жураты* кыргыз элине. 
Жакын көрүп калмакты, 
Атаңардын аксеми*5 

6010 Дагы бизден калбаптыр, 
Илгери баскан кишиңди 
Эзелтен кыргыз күрө албай, 
Эми карап турдуңар 
Эл жердеген жерине 
Эсиңер ооп, көнө албай. 
Атаңдан калган жер ушул, 
Атагы кыргыз эл ушул, 
Атаңардан насият 
Угар болсоң кеп ушул. 
6020 Элин жүрсүң өгөйлөп, 
Жерин жүрсүң өгөйлөп, 
Атаңдын тилин үйрөн - деп, 
Айтып жүрдүм көп ойлоп, 
Байкабастан койдуңар, 
Баштап түрккө келгенде 
Макоодон жаман болдуңар. 

1 яуупанын. 
2 жанып келген аскери. Ыр сабы эки жолу жазылган. Андай кайталануунун зарылдыгы жок, 

катчыдан кеткен каталык. 
3 галандия. 
4 чайын. Манасчы өзү эле ушул түрдө Манастын сыйын көрдүк маанисинде айтышы да 

мүмкүн. Контекстке «жайын» жакыныраак. 
5 аскери. Сөздүн маанисин билбегендиктен, же оозеки айтылган сөздү чала угуп катчы ката 

жазса керек, кыясы, бул жерде сөз «аксем» - (аксым) жөнүндө го. Аксем монгол сөзү, ач көз, ичи 
тар, көрө албастык маанилерин туюнтат. Кыргыздарда бул сөз «аксым» катары айтылат. 
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Да бир балаа баштоону 
Ойлоп жүрөт оюңар, 
Ойроттун баары Манаста, 
6030 Кимге ишене койдуңар. 
Билдигин билбей катылсаң, 
Бир жолу түшөр тоюңар, 
Мурдарчылык иш ойлоп, 
Бузукту, балдар, жоюңар, 
Бузулушпай Манаска, 
Мында баштап келдиң - деп, 
Мурда мени союңар! 
Карадан эмес, кан элек, 
Калк баштаган жан элек, 
6040 Кара кыргыз уругу 
Как ушу жерде турганда 
Бир кишиче бар элек. 
Бекер эмес, бек элек, 
Бээжиндеги кытайды 
Бендеби ушу дээр элек. 
Кан Ногойдун балдарын 
Капыр бөлүп таратты, 
Кытай түгүл ар жакка, 
Журт колунан чыккан соң, 
6050 Жуушадагы бадырек 
Доңдун көзүн каратты. 
Жакыпты жана алыптыр, 
Алтайдагы Желең-Суу, 
Кынганга коюп салыптыр. 
Атагы Кынган, өзү тоо, 
Кытайдын журту бизге жоо. 
Түркстан толгон түрк - деп, 
Түрк уулу кылар бир балаа 
Түп Бээжинге сүрүп - деп. 
6060 Уругу кыргыз түрктүр, 
Атап жерин Нааман - деп, 
Атпай кыргыз уругун 
Адаштырмак нак үчүн 
Алтайга көбүн сүрүптүр. 

Кыргыз-кайсак уругу, 
Өлгөн соң Ногой улугу 
Алтайда болуп туругу, 
Айрыла албай маңгулдан 
Али да далай калыптыр, 
6070 Алтайда жүргөн Жакыпка 
Аты Манас баланы 
Алда берип салыптыр. 
Арбак урган кытайдан 
Айырып элин алыптыр, 
Абалдан иши оң эмес 
Ороздунун балдарын 
Ойрондоп кырып салыптыр. 
Ногойдон чыккан бир бала 
Оюна алып жамандык 
6080 Ак сакалы Көкчөкөз, 
Аяк жагы Токолдой 
Асылганы калыптыр, 
Абирей деген бир неме 
Артыкча күүлөп салыптыр. 
Өлтүргүдөй Манасты, 
Өрттөгүдөй алачты 
Жамандык иши кайысы? 
Жалпы менин балдарым 
Ага жаман ойлонгон 
6090 Акылынын тайызы. 
Жолуккан жерде жолуңа 
Үч жүз жылкы сурчаны, 
Баары семиз туучаны 
Берип кетти колуңа. 
Арада жүрүп нече күн 
Акыры келдик Алайга, 
Арбагыңды чыгарып, 
Ат чаптырды далайга, 
Алачык үйүңдү өрттөтүп, 
6100 Киргизди аппак сарайга. 
Келгенде Манас не иш кылды, 
Жамынганың киш кылды, 

1 кайысы. Кемип калган муун өлчөмүн толтуруу үчүн сөз атайы бузулуп айтылган өңдөнөт. 
Туура айтылышы жана жазылышы - «кайсы». 
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Итчилик балдар ойлобо, 
Ит аягын мис кылды. 
Үйүңдүн жабуу ак манат, 
Урматтап кылды куп санат. 
Таңда күнү* бир душман 
Такашкан жерде айтпайбы 
Кыргыз атаң түрүк - деп, 
6110 Кеспей койсо шоодайың 
Кытайдан келген бүрүк - деп, 
Калжырап өкүм сүйлөйсүң 
Капыр бойдон жүрүп - деп, 
Аны ойлоп кести көтүңдү, 
Ачмакка журтка бетиңди, 
Акылым алсаң коюңар 
Андай жаман нээтиңди. 
Жуушадан көчтүң баарың жөө, 
Катыны берди жүз үч мал, 
6120 Каркырадай ону төө, 
Катылбаңар тил алсаң, 
Манас деген бу бир дөө! 
Жамандык кылган жайы жок, 
Жаанга1 түшкөн кызыл чок, 
Өчөшкөн жерин өрттөгөн, 
Өнөрүн көрүп турабыз 
Өмөлүп душман өтпөгөн. 
Жаткан жерин жандырган, 
Козгогон жерин кок кылган, 
6130 Жоолашкан жерин жок 

кылган. 
Келгениң милдет кыласың, 
Кебиңдин айтсак ырасын 
Келинге кете* кийгизди, 
Керегин бизге тийгизди. 
Кемирейген отооңдон 
Кең сарай үйгө киргизди. 
Кызыңа кызыл кийгизди, 
Кызматын бизге тийгизди, 
Кысылган кызганч үйүңдөн 
6140 Кыйла кең үйгө киргизди, 

1 жганга. 

Жүргөнүңдүн баарына, 
Жүдөп келген жаныңа 
Жүздүктөй* жорго мингизди. 
Жүдөгөн үркөнчөгүңөн* 
Жүрүңөр - деп, чыгарып, 
Жүз баштуу үйгө киргизди. 
Жүдөгөн экен туугандан, 
Сагынганын билгизди, 
Саралатып* баарыңа 
6150 Сарпайы* тондон кийгизди. 
Жакшы экен келин Каныкей, 
Сарамжалын билгизди, 
Салтанат кылып тууган - деп, 
Жакшылыгын тийгизди. 
Абдырасын* ачтырды, 
Садага* кылып баарыңа 
Ак теңгесин* чачтырды. 
Айтканың, балдар, кээ кылат, 
Арзып келген тууганым 
6160 Андан артык не кылат! 
Түгөнгөн жерге барыпмын, 
Сүйлөбөй жүрүп нече жыл, 
Түркү тилдин көбүнү 
Мен да унутуп калыпмын. 
Атаң кыргыз - деп, айтсам, 
Азар түмөн* кеп айтсам, 
Аңдабай жүрүп, балдарым, 
Адаштырдың тилимен. 
Алган экен кабарын 
6170 Ак ислам дининен. 
Мажусу динде турганда 
Бардым эле Доңгого, 
Байкап эми карасам 
Баштагы жолу калыптыр, 
Баштаганы бу Манас, 
Башка динге салыптыр. 
Баракелде өнөрүн, 
Баарың билип, көрдүңөр 
Жандын баары өлөрүн. 
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6180 Кыямат кыйын жайда - деп, 
Кыйылбас жан кайда - деп, 
Кылым кыргыз журтуна 
Болор бекен байда - деп, 
Кылыптыр элди мусулман 
Кымындай жанга айла - деп, 
Акырет камын кылыптыр, 
Асылган жоосун кырыптыр, 
Азыр келип Нааманга 
Аманат жаны тыныптыр. 
6190 Кыямат камын кылыптыр, 
Кытайды кыйла кырыптыр, 
Кыргыздын баарын башкарып, 
Кыябы менен тыныптыр. 
Тоюңа сойду бир жүз бээ, 
Айткан сөзүң баары кээ, 
Өлтүрсөк - деп, жүргөнчө 
Өзүңөргө бакканда 
Өлө көрбө Манас де. 
Алынган кыргыз баласын 
6200 Ар түрлүү жан жай алган 
Асман-жердин арасын, 
Атаңды билбей, доңдо өсүп, 
Көрө албай кыргыз карасын, 
Арбагы чыгып, эл көрдүк 
Арстандай Манастын. 
Ак байгамбар күтүптүр 
Алданын айткан жарлыгын, 
Анык билгин, балдарым, 
Акыреттин барлыгын. 
6210 Кирпигиң бар көзүңдө, 
Жараткан кудай кошо бар 
Аралашып өзүндө. 
Коркуңар, балдар, кудайдан, 
Кол тартыңар мындайдан, 
Кокус болор бир күнү 
Компоңдогон курган жан. 
Ырас, жаман көрсөңөр, 
Ызгаарлуу жерге көнсөңөр, 
Ысыктуу жерде турганга 
6220 Ынабасаң, балдарым, 

Ырыскы-дөөлөт бардарың. 
Орто Азия, Түркстан 
Ойлогондун баары бар, 
Орчун баары жалпы эмес, 
Ойбут-омбут кары бар. 
Оюн-тоосун чалыңар, 
Орун болор бир жерди 
Оолактап четтен табыңар, 
Манаска кастык кылышты 
6230 Ойлонбоңор баарыңар, 
Ортоңордо мен турам 
Ойрон болгон карыңар. 
Болушат десең Манаска 
Мени өлтүрүп салыңар, 
Салышып жүрүп канкорго 
Сап болуп тынар жаныңар». 
Бул сөздү айтып салганы, 
Атасынын мүнөзүн, 
Ал сөздү айтып сүйлөшүн 
6240 Көкчөкөзү билиптир, 
Атаңар сөзү акыл - деп, 
Көзүн кысып күлүптүр. 
Арбалдай менен Дөрбөлдөй 
Атасы менен урушуп, 
Абыдан жаман бүлүптүр. 
Калмактын сөзүн карап бак: 
«Сендей карган дөбөттөр 
Ар кайсы жерде үрүп жүр. 
Эрте жок биздин атабыз, 
6250 Жыргатып койгон иниңди 
Айрып алмак болдуң го, 
Жылас кылганы жатабыз. 
Кол көтөрсөм батам тең, 
Компоңдосо канкорго 
Кол тартпаймын, атам тең, 
Коркуп жаның калбаса, 
Көчүп барып канкорго 
Коңшу болуп алгын сен. 
Жанадил кан кылса да 
6260 Жан аябайм мындан мен». 
Бул сөздү айтып Арбалдай 
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Буркан-шаркан сүйлөндү, 
Бул сөзүн угуп Көкчөкөз 
Мурункудан күүлөндү. 
Көзкаман кары кеп айтат: 
«Көрөрмүн, балдар - деп, айтат. 
Өлтүрбөй туруп Манасын, 
Булдурабай тил тактап, 
Окуп, билип алыңар. 
6270 Мусулмандын намазын, 
Бу бойдон өлүп кетсеңер 
Мурдар бойдон барасың, 
Манаска карайт көпчүлүк, 
Багынган экен көп түрүк, 
Байкасам салган жүрөсүң 
Башыма менин көп түлүк. 
Ыраактагысын төрөм - деп, 
Жакындагысын көрөм - деп, 
Билгениң кылгын көөнүң - деп, 
6280 Бир кудаанын жазганын 
Кайда болсо көрдүм» - деп, 
Балдарына таарынып, 
Балакет мындан табылып, 
Басып кетти Көзкаман, 
Манаска айтып койчудай 
Байкаса бели эң жаман. 
«Тайдырат минтип күчтөн - деп, 
Балакет чыкты ичтен - деп, 
Айтпай-дебей сырыңды, 
6290 Ичиңерден тиштен» - деп, 
Көкчөкөз аны сүйлөдү, 
Азыркысын бай Үсөн 
Балдардын ишин сүйбөдү. 
Көзкаман чыгып кеткенин, 
Дагы көргүн неткенин, 
Нак ушундан билиңер 
Акка ишин салгандар 
Талабына жеткенин. 
Көкчөкөз баатыр күүлөнүп, 
6300 Көбүрдү кыйла сүйлөнүп: 
«Казандан чыккан какмакты, 

1 ырап - ырооло. Сөздүн мааниси - башкага 

Карыганда көрбөдүм 
Как Үсөндөй акмакты. 
Өлтүргөн киши Манасты 
Өз эркине койчубу 
Өөдө-төмөнкү алашты. 
Өлтүрсө Манас кыргычты 
Өз билгенин кылбайбы 
Өзүбек менен кыргызды. 
6310 Өкүм ээси болбойбу, 
Өрттөнүп кеткен абыгый 
Өзүн өзү кордойбу». 
Чагалдайга сүйлөндү: 
«Манаска тартып айтканда 
Өрттөнүп кеткен куу чалды 
Өлтүрүп ийсең болбойбу. 
Уругу кыргыз улуу журт, 
Акешеден бери ЖЯККЕ 
Алтын айчык туулуу журт. 
6320 Кылымга толгон кыргызды 
Кытайдан алып келиппи, 
Кыргыз болуп берем - деп, 
Кытайдын баары эриппи, 
Кызыталак канкордун 
Энеси тууп бериппи?! 
Казак, кыргыз канча журт, 
Каңгайдан алып келиппи, 
Казак болуп берем - деп, 
Каңгайдын баары эриппи, 
6330 Калк түгөткөн канкордун 
Катыны тууп бериппи?! 
Атагы Нааман, жери кең, 
Атабыз өткөн Түркстан, 
Кырдагы Угуз балдары 
Баарыбызга бирдей тең. 
Өкүмөт өтсө колуңа 
Өңкөй Угуз балдары 
Өмөлөр эле соңуна, 
Өзүнө келген жакшылык 
6340 Өзгөгө ырап1 олтурса 

ндыкташтыруу, башкага жоруу, башкага берүү. 
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Өлүп кандай бербейсиң 
Атаңардын колуна!» 
Ал сөздү айтып Көкчөкөз, 
Ага-иниси бул сөзүн 
Угуп турду көзмө-көз. 
Эр Көкчөкөз кеп айтат: 
«Инилерим - деп, айтат. 
Арбагы бийик Алтайдан 
Артыла жакшы кең жайдан, 
6350 Кыргыздын иши кызык да, 
Канкор баштап не келди 
Какшыган каран ысыкка? 
Күймөлүшпөй буларга, 
Күйүп жүрбөй Букарга, 
Кокуйлап жүрбөй Коконго, 
Мал откоруп келем - деп, 
Чыгамын - деп, оторго*, 
Барган болуп ошого, 
Манасына барайын, 
6360 Байкап сөзүн карайын. 
Кең Анжыян жай болду, 
Келгеним он бир ай болду. 
Кедей келген агаңыз 
Кең дөөлөттүү бай болду, 
Келин-кыздын кийгени 
Кете тон менен шай болду. 
Кошомат кылып Манаска, 
Көп сөз айтып салайын, 
Көйрөң неме көрүнөт, 
6370 Жер өлчөөсүн алайын. 
Күйүп өлбөй Коконго, 
Салкыныраак Ала-Тоо 
Жайлуу жерин алайын. 
Манас болсун элге бай, 
Жер табайын малга жай, 
Жеткирсе Теңир кезегин 
Көтөрүлгөн канкордун 
Көкөң табар эсебин, 

Көкөңдүн ою бир далай». 
6380 Көкчөкөз көөнү кандыкта, 
Манастын көөнү алардын -
Барча тууган журтунун 
Башында дөөлөт барлыкта, 
Баш күнүнөн иши жок 
Бакырчылык1 тарлыкка. 
Бала экенден иши жок 
Катын, кызга катылып, 
Катышпаган карлыкка. 
Айкожого кезигип, 
6390 Напсиси өлүп кесилип, 
Алалдатып колуну, 
Азирет султан ат берип, 
Абунасир самани 
Ачкан экен жолуну. 
Асылганы Көкчөкөз 
Арстан эрдин оруну, 
Арстан Манас эр үчүн 
Ак көгүчкөн тир* байлап, 
Ар жерге жайып торуну, 
6400 Жакшылык болуп, жамандык, 
Мындан артык болобу 
Дүнүйөнүн сонуну, 
Көкчөкөздүн көңүлү 
Кийсем - деп, Манас тонуну. 
Калкын бийлеп калсам - деп, 
Каныкейин алсам - деп, 
Каралды жок жалгызды 
Капилет союп салсам - деп, 
Кара кыргыз журтуна 
6410 Кан болуп өзүм калсам - деп, 
Көкчөкөздүн ою жүр. 
Көк жал Манас баатырың 
Көп тууганым келди - деп, 
Көңүлү жыргап тоюп жүр. 
Бай Үсөн атын жоюптур, 
Бадирек кытай капыр журт 

1 бакмачылык. Контекстке «бакырчылык» тагыраак туура келет. Бирок манасчы биреөнүн 
көзүн кароо маанисинде сөздү ушул жазуудагы үлгүдө айтуусу да мүмкүн. 
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Көзкаман атка коюптур. 
Көзкаман атын жоёюн, 
Кан Үсөн атка коёюн. 
6420 Манас аны самап жүр, 
Өлтүрмөккө Манасты 
Аңдып күтүп алар жүр. 
Бадышалык кандыкка 
Аларды Манас баалап жүр, 
Алты иниси ыктуу - деп, 
Ар иштин чыгар үдөөнө 
Көкчөкөз экен мыкты - деп, 
Абалда азган алаштан, 
Он беш жаш улуу Манастан, 
6430 Ар кандай ишке жараар - деп, 
Көөнүндө Манас жараткан. 
Көсөмү Бакай кеп айткан, 
Манас мактай бергенде 
Көрөрбүз артын - деп, айткан, 
Билбесе Бакай нени айткан. 
Манас ойлоп көөнүндө 
Өзү жакшы болууну 
Өлчөдү Бакай - деп, айткан. 
Баштагыдан калган сөз, 
6440 Бармак болуп Манаска 
Ат токутту Көкчөкөз. 
Коржоңбоз атты миниптир, 
Коржоюп жолго кириптир. 
Жети үйүнүн бүрөөбү 
Чебекшоо кошо жүргөнү. 
Арасы алыс шашкелик*, 
Аз бастырып, көп желип, 
Жаздын алды баардан 
Көчүп чыгып шаардан, 
6450 Кыраңдан жылкы айдатып, 
Кысырак бээден байлатып, 
Ачытып болуп кымызын, 
Акыр түбү көрөрсүң 
Арамдардын кылышын, 
Көкчөкөз барып калыптыр, 
Көй кашкалар жүгүрүп 
Көкөңдүн атын алыптыр. 

Салам берип, ордунан 
Улук төрө эр Манас 
6460 Учуп тура калыптыр. 
Уятынан Каныкей 
Аюу талпак салыптыр. 
Абакелеп жүгүрүп, 
Арстан Манас өз башы 
Кызмат кылып калыптыр. 
Жанган отко чай коюп, 
Коногуна тай союп, 
Аш-тамагын жай коюп, 
Кожо* көрсө турбаган, 
6470 Турууга моюн сунбаган, 
Олуя келсе турбаган, 
Орунунан турууга 
Оболдон моюн сунбаган, 
Урматтуу улук дебеген, 
Баашага* салам бербеген, 
Изат кылып тууганын, 
Көп адамдар таң калды 
Кол куушуруп турганын. 
Коркот экен менден - деп, 
6480 Компоюптур ичинде 
Көкчөкөз деген урганың, 
Көрөрсүң кийин көй кашка 
Көңүлүн шайтан бурганын. 
Тамагын жеп жайланып, 
Суусунун ичип, чайланып, 
Кайтарында кеп сурап, 
Кайда турам? - деп, сурап: 
«Биздин жүргөн жерибиз, 
Билими артык элибиз 
6490 Кар жатчу эле сегиз ай, 
Бир айы күз, бир ай жаз, 
Болуучу эле эки ай жай. 
Жүрдүк доңдун калкында, 
Күйбөй-бышпай салкында. 
Бир жарым ай кыш көрдүк, 
Кышы дагы кыйла ысык, 
Жаз катары иш көрдүк. 
Быягыңдын баарысын 
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Тыш көрбөдүк, ич көрдүк. 
6500 Көнө албадык какталып, 
Салкыныраак жер барбы, 
Көрсөмбү - дейм, аттанып. 
Суукта өскөн ага-иниң, 
Жаңы таптык ак динин, 
Салкыныраак жер барбы 
Мал багуучу эл барбы, 
Жер көрө элек биздерге 
Башчы болор эр барбы? 
Тунук аккан суу барбы, 
6510 Тулаңы кабат жер барбы? 
Былтыр өткөн жазында 
Жайлап көрдүм Алайды, 
Алайың андан дагы ысык, 
Анжыян тоосу баары ысык, 
Алайдан көрдүк далайды. 
Азиреттин Кара-Тоо, 
Андан чыгып карасам 
Көз учунда мунарык, 
Көз жетпеген тунарык, 
6520 Томуктай болгон тоо көрбөйм, 
Кашыктай болгон кар көрбөйм, 
Какшыган чөл - биябан, 
Карап турсам чубаган 
Кара аркар түштү кыядан, 
Аба менен баркылдап 
Ак шумкар учту уядан. 
Чөбү сана1, жери ысык, 
Турар эмес эч адам. 
Жай күнүндө жай алып 
6530 Улуу тоого таянып, 
Мал өсүүчү жери жок, 
Абайдан арбып өнбөсө, 
Андан бөлөк жеринин 
Мал турууга эби жок. 
Төөдөн болсо нар болсо, 
Кышында койдон бар болсо, 
Түк туруучу жери жок, 

1 сана. Аз, тартыш, сейрек маанилеринде. 

Жылкы деген мал болсо. 
Уйга жакшы, койго ысык, 
6540 Жуушадан келген биздерди 
Койду жандан тойгузуп. 
Иним сизге эп болсо, 
Салкын жер таап берер - деп, 
Биз айткан жакшы кеп болсо». 
Көкчөкөз айтып салганы, 
Макул экен бу сөз - деп, 
Баатыр кабыл алганы. 
Жануп жакта калча бар, 
Жайкы ысыгы канча бар. 
6550 Улуу-Чат, Кызыл, Мыргаптыр, 
Ысыктан күйүп кургаптыр. 
Эс токтолгон акылдуу 
Тэилимдүүлөр келсин - деп, 
Эл бийлеген өкүмөт 
Илимдүүлөр келсин - деп, 
Абам келген Көкчөкөз 
Жер жакшысын берсин - деп, 
Жети желдет чаптырды, 
Жээк-жергесин чакырды. 
6560 Кырк баатырдын баарысын 
Кыргыл, Бакай карысын, 
Алмамбет арстан калысын, 
Көкөтөй баштап каныны, 
Баймырза, Жанай баарыны, 
Бай Жакып баштап карыны. 
Бир жумадан, бир жума 
Журтун жыйып жупжуда, 
Баарына Манас кеп айтат, 
Байкагыла - деп, айтат: 
6570 «Малдуулар барсын Алайга, 
Байкап турсам Баргана 
Жеткирбейт экен жер-суусу 
Дүнүйөдө далайга. 
Жылкыга Ысар жакшы - дейт, 
Барар болсоң Ысарга 
Башка малдан какшы дейт. 
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Төөсүн чымын урат - деп, 
Айланасы баары чөл, 
Күйүп-жанып турат - деп, 
6580 Алтайдан келген бу кыргыз, 
Аталары жүрсө да 
Өзүлөрү көнбөгөн, 
Салкында өскөн куу кыргыз 
Баштаган менен бара албас, 
Барган менен кыргыздар 
Баштагы койго сала албас, 
Ар жердеги жайлоодон 
Алай да кийин кала албас. 
Тундура жакын жеринен, 
6590 Доңдун келген элинен 
Жуушадан келген абабыз, 
Үсөн бай жердеп турууга 
Суук жерди кайдан табабыз? 
Менин да турган өзүм бар, 
Көбүңө айтар сөзүм бар, 
Алмамбетти издеп жол тосуп, 
Арстан эрге жолгошуп, 
Көрүп келген көзүм бар, 
Абалкы аты Абаң суу, 
6600 Оюмда жүрөт журтум бу. 
Тоо түгөнүп, уч болгон, 
Жогору жагы кууш болгон, 
Бетегеси, тулаңы, 
Мелмилдеп аккан булагы, 
Ийсең менен Жуушаңы, 
Издечү жер бу дагы, 
Ирим-ирим булагы. 
Камышы асман тиреген, 
Кайыбы чөбүн жиреген, 
6610 Талкалап келдик келгенде 
Оргонун чыгып ойрону, 
Оруну калды - коргону. 
Алып Акунбешимди, 
Атышып жатып бел байлап, 
Абыдан кылды кесирди, 
Аламүдүн жаң-жуңу* 
Ааламды бузуп даң-дуңу. 

Соолтуп келдиң далайды, 
Союп өттүң урушуп, 
6620 Сокулук аттуу калдайды*. 
Мерки шаа*, Тулусту, 
Кетеликке камалып, 
Беш күнү араң урушту. 
Аштым-Маран деген жер, 
Бир тилинде маңгулдун 
Маралдын атын маран дээр. 
Чымыгентти, Сайрамды, 
Чырга салдың далайды. 
Баштагы аты Санам-Суу, 
6630 Көкөтөй абам келген соң 
Сайрадык - деп, кыргыздар, 
Сайрам аты мына бу. 
Кара кыргыз уругу 
Как ошондой кылганы 
Кадыр Алда буйругу, 
Ташкендеги Панус кан 
Алоокенин куйругу. 
Абаң-Суунун ой-тоого 
Кыргыз колу жайылды, 
6640 Урушуп жатып он үч күн 
Панустун колу сайылды. 
Баарың көрдүң көзмө-көз, 
Түркү башы деген сөз, 
Тили келбей түркү дээр, 
Тили сакоо түлкү дээр. 
Көкөтөй Ташкен ээси, 
Көп ысыкты сүйбөгөн 
Көкчөкөз абаң мүнөзү. 
Ар жак менен бери жагын 
6650 Эми ушу жерден аттансам 
Ара күндүк жер экен, 
Бешим болгон чагында 
Араниктин бели экен, 
Атагын Чаткал дээр экен. 
Ары жагы Абаң-Суу, 
Араниктин түн жагы, 
Аңдасаңар сөзүм бу, 
Көтөлөк деген жер экен, 
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€ МАНАС » 
Көтөлөктү бийлеген 
6660 Тулус жаң-жуң эр экен. 
Өлгөндөн кийин Тулусу 
Качып кетип калмагы, 
Калыптыр ээн мунусу. 
Асты жагым Араник, 
Ары жагым Абаң-Суу, 
Ошо жерге барсам - деп, 
Азыркы оюм мына бу. 
Каар салдык Тулуска, 
Көңүлүм менин көп тартат 
6670 Көтөлөк барып турушка. 
Көтөлөк атын жойсом - деп, 
Тулус турган жер үчүн 
Тулус атка койсом - деп, 
Билгендер айтар Тулус» - деп, 
Бир кыйла журт сүйлөдү 
Бу сөзүң, баатыр дурус - деп. 
Күлүп Манас айтат кеп: 
Мусулманга, капырга 
Мурунтан бу жер талаш - деп, 
6680 Тулус тилге буруу го, 
Атагы болор Талас - деп, 
Акыр заман журту айтар 
Таластан өттү Манас - деп. 
Кайдан билсин калган эл 
Алтайда бизди тууганын, 
Азып-тозуп кыргыздар 
Арасына маңгулдун 
Ар кайда барып турганын. 
Орто Азия, Түркстан 
6690 Оболкулар турганын, 
Оюна койбой Манасы. 
Ойду көздөй кууганын. 
Кокон менен Букарды, 
Койбой алып буларды, 
Эзет менен Кумшайдан, 
Эскиден койбой душманды 

Элирте кууп бу жайдан, 
Кудуреттин берүүнчө 
Кураган болдук кыргызды. 
6700 Баш коштуруп кудайым 
Барганага тургузду. 
Ага-ини сага эп болсо 
Көбүрөөк самайт көңүлүм 
Көтөлөккө турушту». 
Бу сөздү айтып салганы, 
Четиге1 деген калмак чал, 
Мусулман болуп алган ал, 
Ашар-Сууга кошулуп 
Ыйман таап калган чал. 
6710 Четелик шондо кеп айтат: 
«Аярлыгың бар беле, 
Анык таптың жериңди. 
Жер сонуну ушу бар, 
Жеткен актан бир амыр, 
Күн чыгышы Суусамыр*, 
Сам деген анык калмак тил, 
Тунук деген сөзүн бил. 
Суусу тунук, чөбү кур, 
Жер бүткөндө бу бир дүр*. 
6720 Карагай-талы, кайыңы, 
Канча миң түтүн жан кирсе 
Чыгар эмес дайыны. 
Бир жагында Араник, 
Бир жагында Абан-Суу, 
Абалдан жакшы жерлер бу. 
Күн батышы тарабың 
Күркүрөө, Чыйырчык, чоң Ташкен, 
Күлдү кыргыз чогулдуң 
Батына албас эч башка эл». 
6730 Ал сөздү айтып салганы, 
Бармак болуп Тулуска 
Баатыр макул алганы. 
Азар датка деген бар, 
Кайып даңдын элинен 

1 четиге. Бул адам аты төрт сап төмөндө «четелик» делет. Экөө бир эле адам. Кыясы, бири 
мурдагы калмакча аты, экинчиси кийинки кыргыздар аташы го. 

-Щ158&-

www.bizdin.kg



€ МАНАС » 
Канкорго туруп калганы, 
Азар датка кеп айтат: 
«Арстан жезде - деп, айтат, 
Ага-иниңди жыйнадың, 
Жерде салкын барбы - деп, 
6740 Көрбөгөн элди кыйнадың, 
Көргөнүмдү айтууга 
Көңүлүмө жыйнадым. 
Көзкаман экен абаңыз, 
Көкчөкөз экен агаңыз, 
Көлдүн жануп жагында 
Көп жерлер анда бар экен, 
Көңүлгө алып караңыз. 
Күн жагына* карасак 
Таштуу бийик тоосу бар, 
6750 Тар капчыгай коосу бар, 
Аксы менен Турпан бар, 
Турпан, Кашкар арасын 
Адыр басып турган бар. 
Турпан башы Үч-Сууга 
Турса кантет туугандар. 
Саяң-Жайлак, Үч-Сууга, 
Жакшы көрсө салкынды 
Самаса барсын ушуга. 
Ар тараптын баарына, 
6760 Эл бай менен шаарына 
Ыраагынан кеп айткан, 
Жылдыз экен - деп, айткан. 
Башы Жылдыз, Ала-Тоо, 
Баштагы аты Тыян-Шан, 
Адамдан бери муз эрип, 
Кетпей жаткан кары бар, 
Кең жайлоонун баары бар. 
Оп тартпаса дем эмес, 
Ошол айткан Жуушадан 
6770 Кардуу тоосу кем эмес. 
Как ошо жерге барбайбы, 
Каалаган болсо салкынды, 
Капаланса ысыктан 
Кадырлуу жерин албайбы. 
Анжыян, Кашкар күндүк жол, 

Ала-Тоонун суугу мол. 
Түн жакта Кер-Көл көлү бар, 
Жанубунда Кер-Көлдүн 
Дүнүйөнүн көбү бар. 
6780 Түрлүү кие* чөбү бар, 
Кар түшкөндө кычыраар 
Карлуу жердин көбү бар. 
Анжыян, Кашкар арасы, 
Аягынан кааласа 
Араниктин талаасы, 
Аяктан барып жай тапса 
Жаңы келген туугандын 
Басылгандай санаасы. 
Ланги-Төбө, Суңшоону, 
6790 Ырастап көрдүк ошону, 
Бойгут менен Кочкорду, 
Салкын жерди самаса 
Болжоп турам ошону». 
Азар датка муну айтты, 
Ал турган элди кубантты, 
Акылын таап, куп айтты. 
Сан жыйындын баары бар, 
Алтайдын жануп жагында 
6800 Санжы деген шаары бар, 
Санжынын беги - деп, койгон 
Өз аты бар калмакча, 
Санжибегим - деп, койгон, 
Күлүше деген жер экен, 
Ал жерди жердеп турганы 
Күлдү маңгул эл экен, 
Күлүше деген ал жери 
Алайга жакын неме экен. 
Каалаган барсын акыр - деп, 
Как ошонун уругун 
6810 Карамуңкуш дээр экен. 
Санжибек туруп ордунан, 
Сан жыйынга кеп айтат: 
«Сай төрөлөр - деп, айтат. 
Аралаштык башынан 
Атагы кыргыз элине, 
Алынып алдым жерине, 
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Барбасам - деп, аркага, 
Баянын айтып салганы, 
Артылта кылган дыйкандык 
6820 Аянын айтып салганы. 
«Мал откоргон баргын - деп, 
Мага десең кырк уруу 
Баарың мында калгын - деп, 
Кээде жайлап Алайды, 
Кесир болуп кетпесе, 
Кенелтермин далайды, 
Кээде жайлап Абаңды, 
Кадыр Алда кудурет 
Жаңылтпаса тобомду, 
6830 Барам деген барсын - деп, 
Баш тартканы калсын - деп, 
Манас айтып салганы. 
Көпчүлүктүн баарысы, 
Көкөтөй баштап карысы, 
Жалпы журттун баарысы 
Бата кылып алганы, 
Баянын угуп Көкчөкөз 
Жымырайып калганы: 
Алган болсом жак кылып, 
6840 Анжиян, Кашкар арасын, 
Атырылган канкордун 
Табармын - деп, дабасын. 
Жан сактоонун кезеги, 
Жалпы журт эми тарасын. 
Бул сөздү айтып салганы, 
Жыйылып келген кыргыздын 
Жыйыны тарап калганы. 
Карсылдап күлүп кан Манас 
Жай таптык - деп, абама, 
6850 Камтып үйгө барганы. 
Каныкей менен Карабөрк 
Олтурган экен сүйлөшүп, 
Оёнго көзүн салганы, 
Оңуп келди эриң - деп, 
Карабөрк айтып калганы. 

Карап көрсө Каныкей 
Манас басып буралып, 
Барсылдап күлүп кубанып, 
Басып келет үй жакка. 
6860 Катарлашып Карабөрк 
Аягы менен тик турду 
Ашкана тарткан чий жакка 
Кирди баатыр үйүнө, 
Үйгө кирди сүйүнө, 
Карабөрктү катын - деп, 
Каныкейдин үйүнө 
Кантип кирдиң, капыр? - деп, 
Каныкей деген сиңдиң - деп, 
Кай мекээрин* билдиң - деп, 
6870 Турганын көрүп жанаша 

< Манас айтты тамаша. 
Каныкей анда кеп айтат: 
«Кабагың жаман жарылып, 
Каалаганың табылып, 
Тапкандай конуш абаңа, 
Кыл өткөрбөй араңа, 
Кадырладың абаңды, 
Абаң бышаар сабаңды, 
Кадырлабай койбодуң 
6880 Калмактан келген адамды, 
Кашкулак жеген арамды. 
Ызаттайсың абаңды, 
Ырысы качкан адамды, 
Тарбыгын - деп, талашыл, 
Суур жеген арамды. 
Капыр да болсо кандуу журт, 
Камсыкпасаң кебимди ук. 
Кытай да болсо кылым журт, 
Кыйыктанбай кебимди ук. 
6890 Эсенкандын тыңчысы, 
Эмки келген агаңды 
Не деген экен сынчысы? 
Атын койгон Көзкаман, 
Аңдасам түрү эң жаман1. 

1 экен жаман. Ыр сабындагы ыргак бузулуп, сап ырга окшобой калган. Кыясы, катчыдан 
ката кеткен. «Эң жаман» делсе ыргак оңолот, маани бузулбайт, кайра такталат. 
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Уулунун аты Көкчөкөз, 
Укумда барбы мындай сөз? 
Тууганым - деп, ойлоорсуң, 
Тушунда келип бир калсаң 
Туура ошонун колунан 
6900 Душмандан мурун сойлоорсуң, 

төрөм! 
Каралдым - деп, ойлоорсуң, 
Капысына бир келсең 
Как ошонун колунан 
Капырдан мурун сойлоорсуң, төрөм! 
Каныкей сүйлөп салганы, 
Карабөрк сөзүн алганы: 
«Санирабийга сен - деди, 
Эр айтат катын душман - деп, 
Жайына коё бер - деди. 
6910 Тууганын айтып душман - деп, 
Не кыласың сен - деди, 
Эркине коё бер - деди, -
Эркелетпей койгун - деп, 
Нечен айттым мен - деди. 
Таңшыган менен пайда жок, 
Андан ЖЗ.КЫН болбойсуң 
Ар канча кылсаң сен» - деди. 
Карабөрк аны айтканы»1, 
Үйүн көздөй Карабөрк2 

6920 Кайрылбастан кайтканы. 
Катындарын урмакка 
Калды эле келип шайтаны. 
Кайпаң уруп Каныкей: 
«Капаланба, канкорум, 
Катындын айткан сөзүнө, 
Кайрылар тууган өзүңө, 
Калмак кийим боруму 
Катындарың биз эмес, 

Калайыктын баарына 
6930 Көрүнгөн жаман көзүнө, 
Көркүн оңдоп койгон соң 
Көңүлү тынган өзүңө. 
Улуктар капа болчу эмес 
Ургаачынын сөзүнө!» 
Бул сөздү айтып бөйпөңдөп, 
Кошомат кылып сөйкөнүп, 
Коргошундай көйкөлүп, 
Тегеренип барадай, 
Эркелетип баладай, 
6940 Андайга Каныш тасыптыр, 
Ачуусун араң жазыптыр. 
Ургаачы жакшы болгону 
Эр жигитке насыптыр. 
Акылайда кезеги, 
Арамдардан табылар 
Арстан эрдин эсеби, 
Жат өскөндү жакын - деп, 
Ойлобоңор эзели. 
Карап тургун, канкорго 
6950 Катындардын бир кезде 
Келип калар кезеги. 
Азиреттин Кара-Тоо, 
Азыркысын Манасың 
Турган экен нак ошоо3. 
Жийделүү суунун кашы экен, 
Самаркандын башы экен, 
Көп адамы ал жерге 
Коргон уруп, там кылды, 
Көк жал төрөң Таласка 
6960 Көчмөк үчүн кам кылды. 
Эски түрк кандай жүрүшүн 
Эгем* Таала буюрса 
Эсиңе салам баарыңды. 

1 айтканы. Ыр сабынан кийин бир сап ырдын орду бош калтырылып, көп чекит коюлган. 
2 Карабөрк. Ыр сабы эки колонка ыр саптарынын арасындагы ачыкка кыйгач жазылып, 

кайсы жерге киргизилери атайын белги менен көрсөтүлгөн. Эмне үчүн ыр сабы бош калтырылган 
жерге (ыр сабы ошол жерге кирет) жазылбай, өзүнчө чийилгени белгисиз. 

3 ошоо. «Ошого» сөзүнүн ыр тутумунда ыргакка карата атайын айтылышы. Оозеки сөздө ушул 
түрдө айтыла берет. 

11-1198 ^ 1 6 1 ^ 

www.bizdin.kg



€ МАНАС » 
Эл ичинде байлары 
Ээрчип кошо көчмөккө 
Эгизден атын байлады, 
Не байлар көңүл жайлады, 
Кенелди - деп, жерибиз 
Кедейлер аштык айдады. 
6970 Балкый турган кез болуп 
Байлардын чыкты айраны. 
Кыйладан бери аттанбай 
Кырк баатыр жатып калганы. 
Кара-Тоодон кетмекке 
Каалады Манас Таласты, 
Качанга карап жүрөбүз 
Аттангын? - деп, Манасты. 
Жетиген батыш жагында 
Жерин болжоп алалы, 
6980 Жаарупанын жери - дейт, 
Жайнаган капыр эли - дейт, 
Көп барбайлык, аз барып, 
Күн батыштын шамалы, 
Күлдү баатыр аттанып, 

Аз эл болсо чабарбыз, 
Анча-мынча олжону 
Кудай берсе табарбыз. 
Манас калды бейкабар, 
Башчысы Бакай кары бар, 
6990 Баатырлардын баары бар, 
Кытмыры Кыргыл дагы бар, 
Кыйындардын баары бар. 
Олжого орток болот - деп, 
Ойротко* кабар салбады, 
Ногой кандын элинен 
Орчун аскер албады, 
Төрөсүн таштап төрт жүз кол 
Аш бышырып, ат багар 
Атагы жок балдарды 
7000 Алар жолдош алганы. 
Көчкөнү жаткан Көзкаман 
Кулагы муну чалганы. 
«Аттанат экен баатырлар, 
Агаңар Бакай башы бар. 
Аттанууга калыптыр 
Кыргызда кыйла жакшылар. 

(4)1 МАНАС БААТЫРДЫН ЖААРУПАГА БАРГАН 
АЛТЫНЧЫ КАЗАТЫ2 

Аттанып түшүп жүргөндөр 
Адам болуп такшалар. 
Баруучуң барбы балдардан, 
7010 Башчысы экен Бакай кан. 
Арасына барыңар, 
Ата уулунун баарысын 
Аңдап көрүп алыңар. 
Эч болбосо жер көрсөң 

Ошо да олжо болуучу, 
Эсен келсе жаныңар. 
Бай Үсөн айтып салганы, 
Башын чайкап Көкчөкөз 
Барбаймын деп калганы, 
7020 Дүмөк тилеп жүргөн жан, 
Дүмөккө түбү жетер - деп, 
Мындан төмөн барган жан, 

1 Мурда да кезиккен ушул түрдегү белгилер сыяктуу эле темадан мурдараак кашаага алынып 
жазылган «4» деген сандын мааниси, көтөргөн жүгү белгисиз. Төрт бөлүмдүн, же теманын катар 
саны - иреттик белгиси дешке болбойт. Кыясы, катчынын өз билгени боюнча коюлган өңдөнөт. 

2 Алтынчы казаты. Манасчы айрым окуя-эпизоддорду, кээде согуш, ал эле эмес бөлүм деген 
маанини туюнтуу үчүн пайдаланган «казат» термининин тема маанисинде пайдалангандагы катар-
лык ирети так эмес. Эгер так саналса бул жердеги казаттын саны сегиз болуш керек эле. Мындай 
так эместиктер эпостун оозеки айтылышында анча байкалбайт. Жалпы эле оозеки чыгармаларда 
бул түрдөгү «мүчүлүштүктөр» кезиге берүүчү адаттагы көрүнүштөрдөн. 
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Күнүнүн түрү эң бузук, 
Күйүп өлүп кетер - деп. 
Ошондой барбадым, 
Олжодон эчтеме албадым. 
Көкчөкөз болбой калганы, 
Чагалдай туруп чамданып, 
Агалдай чыкты камданып, 
7030 Бешөө мында калганы, 
Белсенишип булардан 
Экөө чыгып алганы, 
Эртеңки күндө аттанмак, 
Эр Бакайга барганы. 
Аттанып чыккан өл көрөт, 
Өл көрбөсө не көрөт, 
Алыска жүргөн жер көрөт, 
Жер көрбөсө не көрөт. 
Төрт жүз киши баарысы, 
7040 Төрө Бакай карысы 
Кол куржунун бүктөтүп, 
Кош атка азык жүктөтүп, 
Кандагай соот бүктөтүп, 
Качырга кошун жүктөтүп, 
Кара тоону түптөтүп, 
Алтындуу калкан ойнотуп, 
Аргымак-бедөө сойлотуп; 
Күмүштүү калкан байлатып, 
Күрөөкө менен соотуну 
7050 Күн тийгендей жайнатып, 
Күлүктөрдүн баарына 
Күмүштөн суулук чайнатып, 
Арылдаган сары жел 
Арылдата салдырып. 
Алмамбетке жайлатып, 
Болгон тулпар көй күлүк 
Болоттон суулук чайнатып, 
Буластаган көй баатыр 
Бурама саадак байланып, 
7060 Букардын сыртын айланып, 
Кеспант баккан боз үйдөн 
Конуп өтүп жайланып. 
Кызыл чайын, ак нанын 

Кыйбадан ичип дасторкон, 
Белин ашып Тотуну, 
Бектер көрүп ушуну, 
Көз жеткен жерден тоо көрбөй, 
Көптөшүп чыгар жоо көрбөй, 
Басып өтүп Батбакты, 
7070 Чыланыр деген жер басып, 
Ондон-бештен тамы бар, 
Ачалы деген эл басып, 
Кайнар-кайнар булак бар, 
Аягы алыс акпаган, 
Суусун тоскон курак бар. 
Айдап алган чөбү бар, 
Ар жемиштин көбү бар, 
7080 Бир булакта эки үйлүү, 
Арбын деген жеринде 
Бир булакта жети үйлүү, 
Ээлеп жүргөн суусу бар, 
Ээн жер экен ушулар. 
Күн батышты шымалы 
Жерин баян кылалы, 
Сол тарабы Дагстан, 
Ырас кыйын булагын 
Үч чакырым* агызган. 
Оңунда Орол-Тоо болуп, 
Ийменбеген көй баатыр 
7090 Арзый турган эл чаппай, 
Атыша турган эр таппай, 
Кээ бир жерде биябан,* 
Ат чалдырар жер таппай. 
Бөкөнү* курттай кайнаган, 
Жээрени койдой жайнаган, 
Кулан* жүрөт сандаган, 
Куланы түпкө жетет - деп, 
Курган балдар сак болгун. 
Кууп алып атыңды, 
7100 Кулан тийип кетет - деп. 
Миңден кулан дүргүшүп, 
Адамды көрүп таңыркап, 
Бышкырып алып үркүшүп, 
Кумунда кулан бышкырып, 
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Курак жылан деген бар, 
Таң атканда ышкырып. 
Ышкырыгы зыркырап, 
Кулан үркүп жыландан 
Туш-тушуна быркырап, 
7110 Ойноп кеткен куланды, 
Көрүп турса буларды 
Туман болду тозоңу, 
Куланды болбойт тосору 
Булар анда сүйлөшүп, 
Ушу жерде экен го 
Бу дүйнөнүн тозогу. 
Андай залим жыланын1, 
Анык билгин калайык 
Алмамбет амал кыларын, 
7120 Айбанды учуп кырат - деп, 
Адамга залал кылат - деп, 
Абасы салкын болсун - деп, 
Аттанган күндөн бери жяккя 
Алмамбет күндү жайлаптыр, 
Алты күн жүрүп ал жерде 
Жыландын тилин байлаптыр. 
Учмак түгүл шо жерден 
Жылалбай шору кайнаптыр. 
Куушуп кулан2, уу кылат, 
7130 Куушуп, кулан атышып, 
Кубанчына батышып, 
Бөлүнтүп бөкөн атышып, 
Бөкөндүн этин татышып, 
Бөлөкчө сонун экен - деп, 
Бөлүнбөстөн жатышып. 
Жеринен жейрен атышып, 

Жейрендин этин татышып, 
Жер сонуну экен - деп, 
Жетиктери айтышып. 
7140 Усун аккан суусу жок, 
Учуп өткөн куусу жок. 
Карк эткенден казы жок, 
Кара кыртыш сазы жок. 
Кумдан бөлөк топо жок, 
Куюндан бөлөк аба3 жок. 
Сол тарабы кызыл кум, 
Сонундун көрдү кызыгын. 
Жаарупанын4 жери - деп, 
Жоголгур кайда эли - деп, 
7150 Эки күнү, бир күнү 
Аккан сууну көрсөк - деп, 
Ооздон5 чыгып түтүнү, 
Кут жылдыз салып оңуна, 
Кылчайбастан соңуна 
Баатырлар жолго салыптыр. 
Саяс - Муртуш деген бир 
Сууга келип калыптыр. 
Жекен чыккан жээгине, 
Жетиптир жакын элине. 
7160 Бу күндө бизге үч айлык, 
Нени айтайын калайык 
Мурункунун кебине, 
Каалаганга тамаша, 
Кайып болгон дүйнөдөн 
Кара кыргыз эрине. 
Абаң Бакай баштаган 
Аарылардын элине, 
Азыр келип калыптыр 

1 жыланын. Ушул ыр сабынан тартып, 12 сап кол жазманын 399-бетиндеги негизги тек-
сттердин айланасындагы барактын ачык жерлерине тегерете жазылып, кайсыл жерге кирери 
көрсөтүлгөн. Кол тамга катчынын өзүнүкү, сыя да башка тексттерге окшош. Кыясы, тактоону тек-
сттерди жазып жатканда эле катчы өзү, балким, манасчынын талабы менен (андай учурлар жазуу 
учурунда болгонун катчы эскерет) жүргүзгөн өңдөнөт. 

2 куландан. Сөздүн бул жердеги ыр тутумунда тургандагы үлгүсү ыргактын таламы боюнча 
«кулан» түрүндө айтылышы туурараак эле. Балким, сөздү манасчы өзү ушул үлгүдө айтышы, же 
катчы «оңдоп» жазып коюшу да ыктымал. 

3 хоа. 
4 йаурупанын. 
5 ауздон. 
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Саян-муртуш жерине. 
7170 Камышы бар челектей, 
Камышынын кабыгы 
Шамал тийсе шалдырайт 
Найзага таккан желектей. 
Жекени киши белиндей, 
Жетишкенде кыргыздар 
Жер издөөдөн эринбей, 
Барганда солдун тарабы, 
Күн батыш жагын карады. 
Наамуттун аккан суусу бар, 
7180 Ар бир түрлүү жер көрүп, 
Аңгеме сүргөн ушулар. 
Арал көлдүн жээги экен, 
Аркы түбү ак урук* 
Аарылардын эли бар. 
Аңдап көрсөң атаңар 
Аңгемелүү кеби бар. 
Араптан качкан аарылар 
Жаңы келген жери бар, 
Жай алганы булардын 
7190 Дариянын жээги бар. 
Алмамбет арстан, эр Бакай 
Алымсынар эл таппай, 
Айбаты толук эр таппай, 
Алданы1 жаттап оюна, 
Азыр булар келиптир, 
Наамут дайра боюна. 
Көлкүлдөгөн көл болуп, 
Көз айныган сел болуп, 
Көргөндүн башы тел болуп, 
7200 Карагай менен тал агып, 
Коңторулуп кайыңы, 
Короо ордундай сал* агып, 
Камышы шамдай сайылып, 
Каптап чыккан илеби 
Какыр жердин баарына 
Тизе бою жайылып. 
Жаткан экен дайраңыз, 
Баштап барган Алмамбет 
Дагы өнөрүн караңыз. 

7210 Жай таш сууга байлады, 
Жаман катуу жайлады. 
Тиктегенин көргөн кул, 
Тирешкенин көмгөн кул, 
Тилегин кудай берген кул, 
Атканын жазбас мерген кул, 
Айтканы кабыл келген кул 
Алмаңдын жайы мына бул. 
Төрт күн өтүп арадан, 
Төрөлөрдүн иши экен, 
7220 Дуба кылсын ар адам, 
Өнөр десе ынабай, 
Өтүрүк* билет кээ наадан. 
Алмаңдан өнөр артылды, 
Алты күн өтүп арадан, 
Төртөө күн да, үчөө түн, 
Жети күн өттү бүпбүтүн. 
Албарс болсо эр Манас 
Алмамбет алтын толтосу. 
Калмак, кытай, маңгулдан 
7230 Алмаңдын ашык молтосу*. 
Кармашып чыгып кытайга, 
Калаба кылып көп жайга. 
Капыр уулу болгонго 
Жолтолуусу белгилүү, 
Кара сууну уюткан 
Кан Алмамбет мурунтан 
Молтолуусу белгилүү. 
Төрт күн өтүп арадан 
Төрөлөр сууну караган. 
7240 Жылалбай сууга жаяны, 
Жаткан жерде солушуп 
Сайда калып толушуп, 
Жаяндын кетти аяны. 
Өтүп чыгып алышып, 
Күймө деген жол менен 
Күн батыш көздөй салышып, 
Бир жарым күн барганда 
Азар дайра, Кара көл, 
Арстандарды карап көр, 
7250 Алыстан тапкан жерин көр, 
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Ак урук - деп, тараган 
Аарылардын элин көр, 
Алтайлык жерден жоо жоолап, 
Атаңардын кебин көр. 
Байгамбардын1 өткөнү 
Үч жүз жыл жакын болуптур. 
Бастагы бараң* журтуна 
Бар өнөрү толуптур. 
Келтирип Галандиядан2 

7260 Алыштырып аярдан, 
Каратып кеткен жеринен, 
Кабардар арап элинен 
Аба3 каккан жашылдан4, 
Аярына ынабай 
Өнөр жакка асылган. 
Бараңда бар калия, 
Бир уругу пария, 
Солия деген эли бар, 
Соңкулардын ушундай 
7270 Сонун өткөн кеби бар. 
Инжир, ынды, иңгилис, 
Сакалат - деп, эли бар, 
Байүңгү деген жери бар, 
Баш жагында кайнаган 
Тарса, жүүт эли бар, 
Баштагынын ушундай 
Тамашалуу кеби бар. 
Эрендия талаасы, 
Дарыянын жээгинде 
7280 Кайнап жаткан калаасы, 
Өрттөнүп кеткен капырдын 
Өнөрүнө карачы. 
Карагайдын бооруна 
Кадап койгон чыны бар, 

Жарты айлык жолдон кабарын 
Жанындай тартар сыры бар. 
Жез орогон жеңи бар, 
Айчылык жолдун кабарын 
Аш бышымда тийгизген 
7290 Темирден чойгон зымы бар. 
Догошун деген каны бар, 
Башка уругу бараңдан, 
Баш күнүнөн жай алган 
Каспи менен Муз көлдүн 
Батылүү деген аралдан 
Батылүү атын өчүрүп, 
Бараңыс атка көчүрүп, 
Чанынча деген калаа бар, 
Аарылардын журтунун 
7300 Ар өнөрүн карап ал, 
Аарылардын балаасы, 
Аземдетип салдырган 
Карагайдан калаасы. 
Калдыр этип калкандай 
Балалуу чычкан басканда 
Ботолуу төө басканды 
Күнчүлүк жүргөн шашкандай. 
Күлдүрөп добуш салгандай. 
Өрттөнүп кеткен аарынын 
7310 Өнөрү бар ар кандай. 
Бактай өскөн гүлү бар, 
Башкача кыйын дүмү бар, 
Иштегени араба, 
Кыргыз түгүл кытайдын 
Түшпөгөн иши аларга. 
Кыш иштөөгө чана бар, 
Кызык иши жана бар. 
Жаян үчүн кылдырган, 

1 пайгамбардын. Сөздүн уңгусун катчы мурда көбүнчө «фгмбр» түрүндө жазчу. Бир эле сөздү 
мындай түрдүүчө чие берүү катчы үчүн адаттагы көнүмүш белгилердин бири. 

2 галнандиядан. Катчы ушул сөздү мурда 5970-сап ырда «галандия» түрүндө жазган эле. 
3 хоа. Сөздү «абаа» же «обо» - бийиктик мааниси белгисиз. Контекстке карап тактоого, же 

жоромол айтууга мүмкүн эмес, анткени ыр сабы мааниси боюнча башка саптар менен түздөн-түз 
байланышпай, өзүнчө жүк көтөрүп турат. Балким, сапты «Обо каккан жашылдан» катарында 
окуп, бийиктиктеги чагылганды - жашылды башкарган, баш ийдирген маанилеринде кабылдоого 
болор. 
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Ага кирген жаяндын 
7320 Кыйып жанын тындырган 
Темирден кылган тору бар. 
Аңдап көрсөң ушуну 
Алты миң кулач узуну, 
Жети кулач эни бар, 
Жүз кулачтан бир бөлүп 
Тетиктеген жери бар. 
Догошун кандын колунда 
Күтөшүк деген аяры, 
Күлүп кирди канына. 
7330 «Уругу Жапас, Угуз кан, 
Улуу журт болгон мурунтан 
Угуз кандын балдары 
Күн чыгышта турушкан. 
Кыр Угуз болгон атагы, 
Кылымга тийген чатагы. 
Ураанын айткан алаш - деп, 
Ушу күнкү улугун, 
Атын айтат Манас - деп. 
Ат жеткен жерин алыптыр, 
7340 Талмоор дайра боюна 
Ооругун* таштап салыптыр, 
Манасы жок кашында, 
Жакын келди бу күндө 
Калаанын өөдө башына, 
Сакалаттан сары дөө 
Чанчышууга жоо таппай, 
Жолуккан жоо өлөт - деп, 
Аманат жаны соо таппай. 
Өзүнүн аты Сармырыш, 
7350 Күчтүүсүнөн дөө деген, 
Айбандыгы ашкере, 
Боруму айбан төө деген. 
Алдырыңыз аны - деп, 
Арзып келген түрктүн 
Аман кетпес жаны - деп. 
Барияга баатыр бар, 

1 гбадтгане. 
2 чркецсинде. 
3 он. Сөз эки жолу удаа жазылган. Бул 

талап кылынбайт. Кыясы, катчыдан кеткен г 

Башкача аяр акын бар, 
Акылсур деген бир эр бар, 
Алты жылда келерди 
7360 Азыркыдай билер бар. 
Солиянын эли бар, 
Чоңдугунда өлчөө жок 
Чоюн кулак эри бар, 
Чогулбай келген кыргыздын 
Этинин тарткан жери бар. 
Ары жагы ажалы, 
Бери жагы азабы, 
Бизге келген чени бар». 
Бу сөздү айтып салганы, 
7370 Улугу жооп бергенче 
Күтскей деген баатыры 
Күркүрөп тура калганы: 
«Күчөнүп сүйлөп акыры, 
Аярлыкта атагың 
Көрбөдүм сендей капырды, 
Уккамын арап-ажамды, 
Кыйналып келдиң көргөндөй 
Кыргыз деген бир жанды. 
Кыргыз деген эл бар - деп, 
7380 Сенден угуп турамын. 
Кайда жүрөт кыргыз - деп, 
Баштап барып өзүмдү, 
Каршысына тургуз - деп, 
Эшик кылам төрүн - деп, 
Кармап келип калаага 
Дарга асайын көбүн» - деп, 
Күтскей айтып күчтүү кеп, 
«Күйүкпөгүн каным - деп, 
7390 Ар кандай кыргыз болсо да 
Күбүүрмүн чаңын анын - деп. 
Ибадаткана1 сарайы 
Чиркөөсүндө2 бар экен 
Салтанаттын далайы. 
Жоондугу он3 кучак, 

контекст боюнча андай сөздүн кайталанышы 
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Коңгуроосун карап бак. 
Жети жүз бут колодон 
Коңгуроону койдуруп, 
Далай коло корогон. 
7400 Кагар тили жети бут1, 
Карап турган мен эмес, 
Кадимки элдин сөзүн ук. 
Күтөшүк аяр багыптыр, 
Күңгүрөтүп жер жүзүн 
Коңгуроосун кагыптыр, 
Ар тарапка зым менен 
Айтып кабар салыптыр. 
А туура менен бу туура, 
Ар тараптан жыйылып 
7410 Аскерлери барыптыр. 
Күрсүлөрүн сүйрөгөн 
Күчтүүлөрү жыйылды. 
Барскандарын* көтөргөн 
Басташканын бас кылып 
Алгандары жыйылды, 
Сайышканын оң кылбас 
Зардалдары жыйылды, 
Ар сүрөткө киришкен 
7420 Аярлары жыйылды. 
Аскер жыйды эки сан, 
Жүүт2, бараң, тарсадан, 
Догошун деген бараң кан, 
Пария менен Солия 
Сакалаттан канча жан. 
Тыңшырлар деген эли бар, 
Арбын урук аарылар, 
Азырланган баары бар. 
Аны таштап салыңар, 
7430 Камдана турсун капырлар, 
Кабылан Манас баатырдын 
Кабарын угуп алыңар. 
Кыраан эрдин жөкөрү 

Кылымды бузган кырк бөрү, 
Сүрөттөрү адамдай, 
Жүрүмдөрү ар кандай, 
Качырганы камандай, 
Жүрөктөрү жолборстой, 
Үч жылы үйгө жүргөнгө 
7440 Жүдөп болуп баарысы, 
Дүйнөдө адам болбостой, 
Кайраттары кабылан, 
Кара кыргыз уулунун 
Ырысына табылган. 
Үч жылы уруш көрбөстөн, 
Үйдө жатып сабылган. 
Арыштары арыстан, 
Намыс десе карышкан. 
Оогандан келип эки жыл, 
7450 Эки жыл да сегиз ай, 
Үйгө жатып калышкан. 
Буурукканын булардын 
Мурда Манас билиптир. 
Орто Азия журтуна 
Кабар берип ийиптир. 
Тууганын таап алды - деп, 
Жаратканынан жай алып, 
Турбас болуп калды - деп. 
Кабыланын айыңдап 
7460 Ушак сөзгө кириптир. 
Ошону үчүн сыр айтпай, 
Таштап коюп Манасты, 
Баатырлар жолго кириптир. 
Булардан кийин үч күндө 
Агыш менен Кожошу, 
Аскери колго тийиптир. 
Акбай менен Мамбети, 
Артык уул Багышы, 
Айдаркандын Көкчөсү, 
7470 Аксакалы Көкөтөй, 

1 пут. Үч сап жогоруда сөз «бут» түрүндө жазылган. 
2 йгөд. Жазылышты «жөөт» катары окуса болот. Бирок бул маанидеги этноним башка жер-

лердин көбүндө «жүүт» түрүндө чийилген. 
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Андис баатыр Банайы, 
Тагылыктан Баймырза, 
Арстандардын далайы. 
Көкбөрү уулу Көккоён, 
Кара кыргыз журтунан 
Кайраты толук көп оён. 
Ал кезекте кыргызды, 
Ак Тааланын1 буйругу, 
Арбын жерге тургузду. 
7480 Арык урааны түрүктүр, 
Арбын жерде жүрүптүр. 
Жайын уксаң кыргыздын 
Жануп2 жагы Ындыстан3, 
Шашкелиги* Ымалай4 

Жаткан кыргыз бир далай. 
Башы Бээжин, Кумулду, 
Аны көргөн адам жок, 
Атагы бизге угулду. 
Күн чыгышы Шиберде, 
7490 Күрдөөлүн айтам силерге. 
Түн тарабы Эскимуз, 
Эртиш колдо турганын 
Эбактан бери уктуңуз. 
Аягы Орол тоосунда, 
Ал кезекте кыргыздар 
Жаткан жайнап ушунда. 
Үч сан адам келиптир, 
Азыр болуп ошондо. 
Бир саны бар жүз миңден* 
7500 Нак ушундан ойлосун 
Ата тилин түз билген, 
Он сан болор бир түмөн*, 
Миллион орус тили экен, 
Атасынын тилдерин. 
Наадандар билбей тим жүргөн. 
Он түмөнү топ* экен, 

Шо жерде санак токтолду, 
Андан ары жок экен. 
Илек* деген барсы тил, 
7510 Ата тилин издеген 
Түрк баласы муну бил. 
Үч сан аскер кол алып, 
Үргүлтүп жыйып мол алып, 
Арстан Манас жөнөдү 
Алда эмне болот - деп, 
Кырк баатырдын артынан, 
Акылдашып токтолбой 
Кете берген дартынан. 
Жетиген салып чекеге, 
7520 Күн батышка жол менен, 
Жер майышкан кол менен, 
Кут жылдыз* салып оңуна, 
Кубат айтып тобуна, 
Кургактын кирип жолуна, 
Көтөргөнү туу менен, 
Көк жаңырган чуу менен 
Бөрү жолдуу* жолборстор, 
Арстан Манас баатырга 
Айланышар жолдоштор, 
7530 Карыдайдан кармашкан, 
Капырлар менен арбашкан, 
Бармактайдан байлашкан, 
Баш күндөн көңүл жайлашкан. 
Баатырларын жоготуп, 
Баштап алып аскерин, 
Бар кошунун жоботуп, 
Булгаары кисе* байланып, 
Букардын сыртын айланып, 
Каякка калба кылат - деп, 
7540 Басташкан элин кырат - деп, 
Айран-таң кылып кыйланы, 
Аралап өтүп Кыйбаны5, 

1 хк тгалнң. 
2 жноб. Катчы сөздү көбүнчө «жануб» түрүндө, кээде ушул сыяктуу чийилиш формасын 

өзгөртүп да жаза берет. Маани бардык учурда бир. 
3 хндстан. 
4 гымалай. 
5 хйоаны. 
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Басып өтүп тажикти, 
Токтолбостон баатырлар 
Тотуга барып кезикти. 
Ашып Тоту белинен, 
Арзып алып кеткен - деп, 
Аарылардын элинен 
Эр Манас алып эсине, 
7550 Эл карасы көрүнбөй. 
Көп аскердин көзүнө. 
Байкап көргүн алаштар 
Бабаңардын сөзүнө. 
Көз жеткен жерден тоо көрбөй, 
Көлдөлөң чыккан жоо көрбөй, 
Басып өтүп Батбакты1, 
Чыланыр деген жер басып, 
Ондон, бештен тамы бар. 
Ачалы деген эл басып, 
7560 Кайнар-кайнар булак бар, 
Аягы алыс акпаган, 
Суусун тоскон курак бар. 
Айдап алган чөбү бар, 
Ар жемиштен көбү бар. 
Бир булакта эки үйлүү 
Арбын деген жеринде 
Бир булакта жети үйлүү, 
Ээлеп жүргөн суусу бар, 
Ээн жер экен ушулар. 
7570 Күн батыштын шымалы 
Жерин баян кылалы, 
Сол тарабы Дагыстан, 
Ырас кыйын булагын 

Үч чакырым агызган. 
Оңунда Орол-Тоо болуп, 
Ийменбеген көй баатыр 
Арзый турган эл таппай, 
Атыша турган эр таппай, 
Кээ бир жерде биябан, 
7580 Ат чалдырар жер таппай. 
Бөкөнү курттай кайнаган, 
Жейрени койдой жайнаган, 
Кулан жүрөт сандаган, 
Куланы түпкө жетет - деп, 
Курган балдар сак болгун, 
Кууп алып атыңды 
Куюктуруп кетет - деп, 
Кужулдады көпчүлүк 
7590 Куралган баатыр көп түрүк 
Манас муну угуптур, 
Байкап сөзүн туруптур. 
Басып коштон чыгыптыр 
Кайда экен Көкчө баатыр - деп, 
Баатырларды чакыр - деп, 
Буйруп желдет* салыптыр. 
Эр Көкчөгө барыптыр, 
Агыш менен Кожошту 
Акпай менен Мамбетти, 
Эр Жамгырчы баатырды, 
7600 Көккоён Султан келсин - деп, 
Көй төрөнү чакырды. 
Баймырза менен Жанайын, 
Баатырлардын далайын 
Кашына жыйып алганы. 

1 батбакты. Ушул ыр сабынан тартып мурда жазылган тексттен 31 сап ыр (мурдагы тексттер-
де 7069-сап менен 7100-саптын аралыгы, бул жерде 7556-сап менен 7586-саптын ортосу) сөзмө-сөз 
кайталаныптыр. Мурда баяндалган айрым маалыматтардын, кээде чоң-чоң окуялардын тексттерде 
эскерилиши, ал гана турмак кыскача мазмуну баяндалуу эпосто кеңири учураган салттык ыктар-
дын биринен. Ыр тексттеринин сөзмө-сөз кайталанышы сейрек учураган белги. Азыр сөз болуп 
жаткан эпизод сыяктуу чыгармадагы анча көп аткарылбаган окуялар турмак, манасчылар көп 
кайталап айтуучу элге кеңири белгилүү бөлүмдөрдүн тексттеринде да узак ыр түрмөгү эки башка 
жерде так кайталанышы да учурай бербейт. Сагымбай манасчынын вариантында буга чейин ушул 
мүнөздө тексттер кайталануу бир гана жолу Алмамбеттин Манаска келишине тиешелүү окуялар-
дын аягы менен Манастын Каныкейге үйлөнүшүнүн баш жагында кезиккен эле. Варианттагы бул 
көрүнүштү манасчынын эс тутумунун деңгээли, талантынын күчү менен түшүндүрүлүүчү белги 
дешке мүмкүн. 
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Кабылан Манас кеп айтат, 
Карап турган элге айтат: 
«Эр менен бөрү азыгы 
Жолдон деген - деп, айтат. 
Чыланыр деген жер экен. 
7610 Жатканын сүйүп, жан багып 
Жатып алган кем экен. 
Узун аккан суусу жок, 
Учуп өткөн куусу жок, 
Аяк-башы айчылык 
Аңдасам баары кум экен. 
Жазийра, Жемин талаасы, 
Жеминге жакын арасы, 
Кызылдын чөлү бул экен, 
Ушу чөлдү жердеген 
7620 Дагы түрктүн уулу экен. 
Атыла кандын тушунда, 
Сапар кылып бизге окшоп, 
Аскер келип ушунда, 
Жаарупадан жай алып, 
Аарыларга таянып, 
Түрк кубаттуу чагында 
Суракчы болуп туруптур. 
Түрктөн кубат кеткенде 
Бараң Таз деген баашага 
7630 Жыгылып моюн сунуптур. 
Ошо күндөн ушу күн 
Ангилия1, бараңдын2 

Арасында туруптур. 
Алар анда турганда 
Араптан аскер чыгыптыр, 
Бертинис3 менен Кырымды4 

Урушуп туусун жыгыптыр. 
Ак уругу үрккөн соң 
Арасынан суурулуп, 
7640 Атабыз биздин түрк - деп, 

1 ангилия. 
2 параңдын. 
3 бертинз. 
4 крымды. 
5 хзрдын. 

Түрк табалык жүрүп - деп, 
Түркстанды издеп чыгыптыр. 
Казардын5 чыгып көлүнөн 
Ат арыктап, тон тозуп, 
Келип орун алыптыр 
Бу да сенин тууганың, 
Баатырлар бизге жарашпайт 
Канап-бутап турганың. 
Билсеңер түрктүн уругу, 
7650 Кечинде мага сүйлөштү 
Мисилия улугу. 
Адашкан экен тилинен, 
Азган экен дининен. 
Табылган мындан тууганың, 
Көпчүлүгүң да көрөр 
Тагдырда кудай буюрганын. 
Үч жүз үйлүү киши экен, 
Азып мында турушу 
7660 Алданын кылган жумушу. 
Аңдап көргүн буларды, 
Булардын кыйын душманы, 
Кызыл чөлдүн куланы. 
Суусаганда миң саны, 
Өлсө мейли бир жаны, 
Көптөп алып жетет - дейт, 
Көрүнгөн жандын баарысын 
Көпчүлүгү тебелеп 
Өлтүрүп таштап кетет - дейт. 
7670 Бирин-серин ат болсо, 
Атты көрсө нетет - дейт, 
Көтүнөн түшүп дүргүтүп, 
Кошуп алып үркүтүп, 
Куюктуруп кетет - дейт. 
Эки айда, үч айда 
Ээн оттоп ар жайда, 
Куландан артык ал болуп, 

www.bizdin.kg



€ МАНАС » 
Дагы ушунда жүрөт - дейт, 
Беш-алты жүз мал болуп. 
7680 Мисил деген ал адам 
Агала сакал кары экен, 
Аңдап турсам мүнөзү 
Аярлыгы бар экен. 
Тегерете үйүнө 
Жерди казып коёт - дейт. 
Кумду тосуп илелеп, 
Чуңкур кылып оёт - дейт. 
Күчөп кулан келгенде 
Ошондой айла болот - дейт. 
7690 Айланасын үйүнүн 
Аң кылып жерди казат - дейт. 
Эгер ал аң болбосо 
Адамы менен үйүнү 
Тепсеп кулан басат - дейт. 
Ушу кепти уктум - дейт, 
Кайгыланып бу түнү 
Уктабастан чыктым - дейт. 
Үч жүз үйлүү киши экен, 
Уруш-талаш коогасы 
7700 Куландан болгон иш экен. 
Баарына кабар салдырып, 
Мисилия башчысын 
Чакыртып мында алдырып, 
Аябай суудан куйдуруп, 
Аскерге сөзүн туйдуруп, 
Куланга казат* кылалы, 
Кутуртпай муну кыралы, 
Азык болсун аскерге, 
Азып жүргөн тууган го, 
7710 Ошентип1 жардам кылалы. 
Жоголуп жүргөн бул элге, 
Берсе кудай капырды -
Пастагы бараң жакырды, 
Кайтып келип каларбыз, 
Бар кудайым жар берсе 

Баары түрктүн элине 
Баштап алып баралы». 
Бу сөздү айтып салганы, 
Айтканын угуп аскерлер -
7720 Алиги келген көп эрлер 
Баары макул алганы. 
Мисилия келсин - деп, 
Манас кабар салганы. 
Мисилия чакыртып, 
Мамилия, Чымынын 
Кошуп алып чакырган. 
Мисилия барганы, 
Үч жүзүнөн үч киши, 
Үлкөн узун сөз экен 
7730 Баатырлардын бул иши, 
Бадыша Манас кошуна 
Баары келген ушунда. 
Алып даарат суусунан, 
Намазга кирген канча жан. 
Аларды көрүп таңданып, 
Аскер турса жарданып, 
Мамилия, Чымыны, 
Мисилия үчөөсү2 

Сөз суроого чыгынды. 
7740 «Түрк экен түпкү бабабыз, 
Сиздерди балан демекке 
Келе албайт биздин дабабыз. 
Кай уруктун заңы экен, 
Кашыңыздарда жүргөнүң 
Калың аскер жан экен, 
Угуз уулу бу динди 
Кайдан таап алды экен? 
Айтыңарчы, угабыз, 
Азыр кылган ишиңе 
7750 Айран болуп турабыз». 
Ал сөздү айтып токтолду, 
Кылым кыргыз ичинен 
Абдылда сүйлөп калганы, 

1 шөнтиб. Сөздү манасчы өзү эле «шонтип» түрүндө айтышы да мүмкүн. 
2 цчөбц. Сөздү манасчы өзү эле «үчөбү» түрүндө айтышы да мүмкүн. 
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€ МАНАС » 
Ачаланын адамы 
Сөзүнө кулак салганы: 
«Асман-жердин тышында, 
Аларды сактап, жар берип, 
Азыр турат ушунда -
Ичиң менен тышыңда, 
7760 Аралашып өзүңдө, 
Бир тамчы суу не көрөт, 
Аңдап көрчү көзүңдү, 
Акылманың аңдап көр 
Айтып турган сөзүмдү. 
Кудурет бил, кубат бил 
Бир Кудайдын өзүнү! 
Далай жыл болду биздерге 
Дин ислам дининин 
Кармаганбыз көзүнү, 
7770 Алыңар тилди сиздер да 
Айтып келме сөзүнү. 
Башкы атаңар түрксүз, 
Башта кетип жоголуп, 
Байкуш болуп жүрүпсүз. 
Түркстан атак жерибиз, 
Түрк баласы элибиз, 
Кошуп алып кетүүгө 
Ойлонобуз сени биз». 
Ал сөздү айтып салганы, 
7780 Мисилия, Чымыны, 
Билдик - деп, диндин чыныны, 
Мамилия баарысы 
Айтып ыйман салышты. 
«Аз күн болду, бир топ кол 
Асты жак менен өттү - деп, 
Ат өргүтүп, эс албай, 
Ашыгышып кетти - деп, 
Айталбадык аларга 
Анча-мынча кепти - деп. 
7790 Азыр жаткан биздерге 
Эки-үч душман бар эле, 

1 жылан. Контекстке мындай маани туура 
Кыясы, катчыдан кеткен каталык. 

Бири кулан ал эле, 
Жана бирин айталы 
Кулан болуп куюккан 
Жылкы деген мал эле. 
Жана бири душмандын 
Учуп тийип өлтүргөн 
Учма жылан мар эле. 
Жылан учкан кезекте 
7800 Тыштан оокат түк кылбай 
Бизге каран түн эле, 
Кыйыныраак кыйнаган 
Абадан тийген күн эле. 
Ошол аскер өткөн соң 
Шамал чыгып, жел согуп, 
Салкын болду күнүбүз, 
Алда кандай эрлер - деп, 
Өлбөй калган тирүүбүз 
Айран болуп жүрүбүз. 
7810 Суу талашып урушпай, 
Түндө келип суу ичип, 
Уюп калды куланы, 
Уча албай калды жыланы». 
Адам менен куланды, 
Атылып жылан көп тийип 
Алек кылган буларды, 
Алмамбет, Бакай экен - деп, 
Аскердин баары кубанды. 
Ак урукка кетиптир, 
7820 Аарыларга өтүптүр. 
Аныгын булар билишти, 
Бууругуп барган көй баатыр, 
Кантти экен - деп, күлүштү. 
Ачалылар кеп айтат, 
«Ай, баатырлар, - деп, айтат. 
Жылан учкан кезинде, 
Учпайт экен кечинде, 
Учар күнү ышкырат, 
Үркүп кулан1, бышкырат. 

келбейт. Талап кылынган туура сөз - «кулан». 
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€ МАНАС » 
7830 Айла кылып адамдар 
Аманат жаны калат - деп, 
Айбан, кулан, аттарды 
Арбын кырып салат - деп, 
Ачалылар сөздөдү, 
Уу калмакка куланга, 
Кас кылмакка жыланга 
Баатыр муну ойлонуп, 
Кырдырмакка көздөдү. 
Ачалынын баарына 
7840 Айтып кабар салыптыр, 
Алты качыр, үч жылкы 
Тогуз мал чыгып калыптыр, 
Жолун билип башта - деп, 
Тобуна кошуп салыптыр. 
Тобокелчи көп алач 
Кургак тамак күлазык, 
Эчен күнү кетебиз 
Алыска сапар жол басып, 
Байланган суунун баарынан 
7850 Озунуп ичип албайлы, 
Атты кырып салбайлы, 
Ат үчүн арбын суу алып, 
Азамат бели буралып, 
Аскердин баары куралып, 
Аң уулоого кубанып, 
Үч сан* барган элиңиз, 
Түрктөн болсо зилиңиз, 
Жүз миңди айтат бир сан - деп, 
Атаңдын тилин билиңиз, 
7860 Он сан болсо бир түмөн, 
Атамдын тили эмес - деп, 
Буга болбо дар күмөн. 
Он түмөнү топ болду, 
Шо жерде санат токтолду. 
Ачалы деген түрктүр, 
Баатырга келди даттанып, 

Манас өзү баш болуп, 
Үч жүз миң аскер аттанып, 
Күн батыш тарап магрып*1, 
7870 Көкчөкөздү чакырып, 
Акпай менен Мамбетти 
Агыш менен Кожошту, 
Көкчөкөздү боо2 кошту. 
Сексен миң аскер кол менен, 
Магрып тарап бет алып, 
Күн батыш барар жол менен 
Жети күн ары барыңар, 
Кызын чөлү бул экен 
Кесенденин* баары бар, 
7880 Бир бириңе караандаш, 
Алыстабай бараандаш, 
Жанаша кайра тартыңар, 
Жан көрүнсө кыйратып, 
Айгайды бийик айтыңар. 
Алдууга мынтык атыңар, 
Күнү-түнү токтолбой, 
Кайра салып кайтыңар. 
Жыланга кылыч салбаңар*, 
Кесиретке калбаңар, 
7890 Өлтүрүп уруп өтүңөр, 
Кулан болгон жылкы бар, 
Көргөн болсо көзүңөр 
Көпчүлүктүн ичине 
Айдап келгин өзүңөр. 
Кара жагал* Үрбүнү, 
Казактардын Көкчөнү, 
Эр Көккоён баатырды 
Күн чыгышка бет алып 
Барыңар - деди - акыры. 
7900 Машырык*3 тарап күн чыгыш, 
Бабаңар кылган ушул иш, 
Кумдан кырган куланды, 
Чөлдөн кырган жыланды, 

1 мгрб. 
2 боо. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө айтыла берет - диалектилик белги. «Буга» маанисин ту-

юнтат. 
3 мшрк. 
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МАНАС » 
Аскер алган кашына 
Үч сан болгон уланды, 
Адабият жогунан 
Айтылбаган буларды, 
Мааникер күлүк аты бар, 
Баласы бар Бокмурун 
7910 Бадышадай заты бар. 
Эштек уулу Жамгырчы, 
Эр Жанай менен Баймырза 
Сексен1 миң аскер алыңар, 
Жануп ЖЕККЕ барыңар, 
Беш күн ары барыңар, 
Аянсы суудан жай алып, 
Эки күн жатып калыңар. 
Акпай менен Көкчөкөз 
Алардын колу келгенде 
Ага четиң кошулуп, 
7920 Айгайды бийик салыңар, 
Канатыңды жайыңар, 
Канатташ болуп, бер 
Кайра тартып калыңар. 
Машырык жак күн чыгыш, 
Баатыр Көкчө болгон баш, 
Төрт күнү алар барышат, 
Силер менен четтешип, 
Кайта жүрүп калышат. 
7930 Татардан Чагоо карыны, 
Көкөтөй баштык каныны, 
Көксөө чалдын баарыны 
Кошто таштап салганы, 
Шымал жакка шар коюп 
Манас жүрүп калганы. 
Жүрүп калды баатыры 
Алтымыш миң кол менен, 

Шымал жакка жол менен, 
Каспи деңиз, Кара-Көл, 
7940 Оң жагы бар Арал-Көл, 
Муз деңизин бет алып 
Буудан эр кетти аттанып. 
Кут жылдыз салып маңдайга, 
Кургап тили таңдайда, 
Мурунку болгон түрк уулу 
Кубаты тийген ар кайда, 
Алтымыш миң аскерин 
Кыйкырып сүйлөшөр жерге 
Кырка жазып жиберип, 
7950 Күн багыш жагы алыс - деп, 
Күлдү аскер айтып кеп2. 
Алардын маалы болду - деп, 
Кыйкырып бири-бириңе 
Улашып күтүп туруңар, 
Ушунча жандар сыйгандай 
Улуу чөл экен мунуңар, 
Отуз миң аскер барыңар, 
Күн чыгыш жагын алыңар. 
Казактын Көкчө каны бар, 
7960 Кан Үрбү менен Көккоён -
Кас баатырлар дагы бар, 
Биринин бири караанын 
Көрүп туруп бараанын, 
Айчылык чөлдү курчашып, 
Айгайлашып чуу салып, 
Айгайлап жүрүп көп адам 
Аңкап-чаңкап суусашып, 
Көккоён, Көкчө барган жол 
Орол жаккы3 чети экен, 
7970 Күн чыгыш шымал жагында 
Оролдун тоосу - дейт экен, 

1 сексен. Сөздүн алды жагына - ыр сабынын башталышына эмне үчүндүр көп чекит коюлган. 
Ыктын милдети, катчы бул белги менен эмне максатты көздөгөнү белгисиз. Ыр сабы формалык 
жактан да, мазмуну боюнча да башка саптардан өзгөчөлүгү жок, ой үзүлгөн эмес. 

2 геб. Сөздү катчы буга чейин, адатта, «кеб» түрүндө жазчу эле. Анын үстүнө ыр сабы эки 
колонка ыр саптарынын арасындагы ачык жерге кыйгач жазылган. Кол тамгага, сыянын өңүнө 
караганда тактоону катчы өзү башка тексттерди жазган учурда жүргүзгөн. 

3 чакы. Диалектилик өзгөчөлүк катары сөз ушул түрдө да айтылышы мүмкүн. Туура үлгүсү 
«жаккы». Балким, оозеки сүйлөөдө «жакы» делгенди катчы ката жазып алышы да ыктымал. 

^ 1 7 5 ^ 
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€ МАНАС » 
Караса көзгө бүлбүлдөп, 
Кароолдөй болуп үлпүлдөп, 
Араң көзгө көрүндү, 
Аскерден тозоң бөлүндү. 
Мылтык атып, тарс коюп, 
Добул согуп, карс коюп, 
Не көрдүң? - дешип, акырып, 
Баланча жандар көрдүм - деп, 
7980 Бир-бирине бакырып, 
Кушу болсо учуруп, 
Анда жүргөн арбын куш 
Кара боор, булдурук, 
Кардыгач бар, кыл куйрук, 
Куланын кууп жөлүктүрүп, 
Жыланын уруп өлтүрүп, 
Аяктуусун айдап сүрүптүр, 
Күн-күн сайын куушуруп 
Кырка жүргөн адамдар 
7990 Жакындашып жүрүптүр, 
Оён Манас баатырдын 
Нак өзүнүн астынан 
Отуз миң кулан ордосу, 
Оюк-Кайык дегенде 
Шо жерде экен ойноосу. 
Кырка коюп аскерин, 
Кыраан эр ичке кириптир. 
Ак келте менен бир атып, 
Ордосун чайкап ийиптир. 
8000 Ак келте үнү чаңырып, 
Арстан Манас баатырдын 
Ач кыйкырык жаңырып, 
Баатырды көздөй куландар 
Баары кирди жабылып, 
Үн чыккан жерге жетүүчү, 
Үстү-үстүнө жыйылып, 
Үркүп жүрүп куландар 
Тебелеп таштап кетүүчү. 
Айгырлары акырып, 
8010 Бакырлары* бакырып, 
Баары кулак жапырып, 

Манаска кирди качырып, 
Манасты көздөй жетиптир, 
Анда Манас нетиптир. 
Айкожо берген Ачалбарс 
Кылычты кындан сууруптур 
Аккула менен чу койсо 
Кутулуп кулан кете албас 
Куланга кылыч уруптур, 
8020 Тогуз миң өлүп куруптур. 
Үркүп кулан кеткенин, 
Дагы көргүн неткенин, 
Көкчө жакка жеткенин, 
Алты миң кулан аларга 
Астынан чыккан табылып, 
Манастан үрккөн куландар 
Алты миңге кошулду. 
Аралаша жабылып 
Көкчө менен Көккоён 
8030 Аскеринен бөлүнүп, 
Куланга кирди көрүнүп, 
Куландар аны качырды 
Кумдай жайнап төгүлүп. 
Кылыч урду куланга, 
Ачалыны бет алып, 
Үрккөн бойдон кеткени, 
Үркүп-үркүп куландар 
Бир күндүк жерге жеткени. 
8040 Жыга чаап жыланын, 
Ачаларга бет алып 
Жыйнап келет куланын. 
Жануптагы калың кол, 
Тамаша болду ушу жол. 
Кыйкырып келет жабылып, 
Алар барган жагынан 
Кырк миң кулан табылып. 
Ачалы көздөп калыптыр, 
Атып мылтык бир катар, 
8050 Айгайлап добул кагыптыр. 
Баатырлары бөлүнүп, 
Куланга чыкты көрүнүп, 
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* МАНАС » 
Чайкаган ордо куланы, 
Куп шаштырды буларды. 
Найза менен найзалап, 
Албарс* менен кайсалап. 
Он бир миңин кырыптыр, 
Күн батышы жагынан 
Буркурап куюн1 чыгыптыр. 
8060 Агыш менен Кожошу, 
Акпай менен Мамбети, 
Калмактан келген Көкчөкөз, 
Кара кыргыз журтунан 
Кадимден бери калган сөз. 
Жоюлду деген өзөндөн, 
Абыдан душман көсөлдөн* 
Токсон бир кулач узуну, 
Домогун көргүн ушуну, 
Он төрт кулач жоону бар, 
8070 Ону өлтүрсөң сообу бар. 
Отуз аяк-буту бар, 
Оңдурбастан ушу бар. 
Үркүп келген куландар, 
Үстүнө кулан жетиптир, 
Бир оп менен оозуна 
Үч жүзү кирип кетиптир. 
Тоюп калып толгонуп, 
Карыштап аяк салалбай, 
Жерден боорун алалбай, 
8080 Кескелдирик - ажыдаар 
Кез келген экен Акпайга, 
Көздөп саадак аталбай 
Кереп турду далайга. 
Көтүнөн келди Көкчөкөз 
Көңкү баары жазылсын, 
Акпай ага карап тур, 

Ажыдаар аны арбап тур. 
Арбаганын билиптир, 
Артынан келип Көкчөкөз 
8090 Алиги Акпай балага 
Дуба салып ийиптир. 
Калмакча кара дубаны* 
Көкчөкөз окуп турганы, 
Учканы турган ажыдаар* 
Көмөлөнүп кулады. 
Акпай аман калганы, 
Азыр барып Көкчөкөз 
Алты бөлүп салганы. 
Ал кезекте алачтын 
8100 Калды бекен арманы. 
Кара* куйрук жейренден 
Аз болгондо жүз миңче 
Камоосуна барганы. 
Элик жүрөт эсепсиз, 
Үч жүз миң аскер үй болуп 
Тышын курчап калар да, 
Баатырлар кирип ичине 
Тыйпыл кылып салар да. 
Жердик болгон жылкыдан 
8110 Жети жүзү дагы бар, 
Ээлерин өлтүрүп, 
Кошуп алып куландар 
Жердик кылган чагы бар. 
Жылкы менен куланды, 
Жейрен, элик буларды 
Камап булар алганы. 
Закымдаган мунарык, 
Жануп жактан тунарык 
Караан чыга калганы. 
8120 Бир караса бир болуп, 

1 кулан. Мындай сездүн мааниси кийинки ыр саптарындагы контексттин талабына туура 
келбейт, сөз кулан эмес, кескелдирик-ажыдаар жөнүндө бара жатат. Ошон үчүн бул жердеги талап 
кылынган туура сөз «куюн» же «тозоң». Мүчүлүштүк кимден кеткенин так айтуу кыйын. Балким, 
буга чейинки сөздөр кулан жөнүндө бара жаткандыктан катчы манасчынын «куюн» дегенин «ку-
лан» катары жазып кетсе керек дешке болот. 

2 кара. Ушул сөздөн кийин кеп чекит коюлуп, бош орун калтырылган. Белгинин аткарган 
милдети белгисиз. Ыр сабында түшүп калган сөз жок, маани да түшүнүктүү эле турат. 

12-1198 ^ 1 7 7 ^ 
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€ МАНАС » 
Бир караса миң болуп, 
Астындагы мингени 
Желдей учуп закымдап, 
«Кан куда сизге нетти? - деп, 
Айбан менен урушуп 
Акылың кайда кетти? - деп. 
Сарандыптын1 тагында, 
Сарандыптын тоосунун 
Күн чыгышы жагында 
8130 Куралы деген жерим бар, 
Куралган кайып* элим бар, 
Кечээги күнү кеп уктум, 
Кыргыздын баатыр Манасы 
Кызылдагы малыңды 
Кырып жатыр - деп, уктум. 
Шашкеде чыгып алдым - деп, 
Шашып келип калдым - деп, 
Адына2 деген бир кийик 
Ат ордуна миниптир, 
8140 Арстан Манас сырыны 
Арууке кызын бергенде 
Абыдан жайын билиптир, 
Амандык-соолук сурашып, 
Адына минген бир токсон, 
Кайыптар келди чуулашып. 
Кайыптын Байын каны экен, 
Кадырлашып кыз берип, 
Тааныш болгон жан экен. 
Нечен түрлүү кеп сурап, 
8150 Эр Алмамбет кай жакта, 
Эсенби кызым - деп, сурап. 
Алмамбет менин күйөөм - деп, 
Арстан эр сенин сүйөөң - деп, 
Арбытыпсыз жумушту, 
Айбанга кылып урушту, 

Каяктан келип турупсуз, 
Калдайтып алган олжоң жок, 
Карап турсам курусуз. 
Кут болсун кадам жолуңуз, 
8160 Кулан жүргөн куу чөлгө 
Кайдан келип кондуңуз? 
Баатыр анда кеп айтат: 
«Байын кудам, тыңдап ал 
Байкап сөзүм - деп, айтат. 
Шымал жагы - түн жагы 
Көз жетпеген көл экен, 
Көлдөн бери он күндүк 
Ат менен жүрүп келгенге 
Какшыган Кызыл чөл экен, 
8170 Кызылда жаткан жай алып 
Сиздин малдын төлү экен. 
Аркы атабыз түрктүр, 
Арадан өткөн нече жыл, 
Атыла кандын тушунда 
Азып кетип ушунда 
Элге жетпей жүрүптүр. 
Наамандын угуп атагын, 
Баштан аяк айтайын 
Малыңыздын чатагын, 
8180 Дүмүн угуп түрктүн, 
Тууганым менин түрк - деп, 
Тууган табам жүрүп - деп, 
Азардын чыгып көлүнөн, 
Кас душмандын көбүнөн 
Ырааксынтып бара албай 
Жазийра, Жемин чөлүнөн 
Түрккө бу жол - деп, 
Түркү салкын бу сол - деп, 
Көрбөгөндөн салыптыр, 
8190 Көчүп3 чарчап, чаалыгып, 

1 срндыбдн. Жазылууну «Сырындыптын» же «сарандыптын» катары окууга болот. 
2 атына. Кайыптардын бул унаасынын аталышы кийинки саптарда (к. 8380-сап ж.б.) «ады-

на» делет. Катчы адегенде оозеки айтылган сөздү чала угуп, кийин көнүккөндө тактап жазган 
өңдөнөт. Мындай алгач жазганын бара-бара оңдоп тактап жазуу учурлары тексттерде көп жолугат. 

3 көшиб. Жазылышты «көшуп» деп окууга болот. Бирок андай маани контекстке так туура 
келбейт. Кыясы, катчыдан ката кеткен. Сөздүн талап кылынган туура үлгүсү - «көчүп». 
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* МАНАС 
Шо жерге келип калыптыр. 
Үч жүз үй экен келгенде, 
Эки жүз жылга толуптур, 
Үч түтүнү артпастан 
Калыбында болуптур. 
Кулан тепсеп өлтүрүп, 
Өндүрбөстөн коюптур, 
Кулан менен жыландан 
Жандарынан тоюптур. 
8200 Жалаң эле ал эмес, 
Азган менен тозгондон 
Алда канча союптур, 
Кошуп алып атыны, 
Ээсин тепсеп өлтүрүп, 
Кордук кылып коюптур. 
Арага келди жыйылып, 
Аттарын анын көрөлүк, 
Кулан кылган кордукка 
Куп - деп1, кантип көнөлүк. 
8210 Кырмак үчүн куланды, 
Жалгызын койбой буларды, 
Өлгөндөрдүн кунуну 
Өчүн алып мунуму. 
Кыпынын койбой кырмакка, 
Кызыл-Кумда жандарга 
Кыямат2 күнүн кылмакка 
Өчөшкөн элем өзүм - деп, 
Жети жүз он үч ат экен, 
Байын кан көрдү көзүң - деп, 
8220 Күн чыгышта Арал-Көл, 
Баары түрүк биздин эл, 
Жанубунда Дагстан, 
Кыямында* Кыйба бар, 

Шашке келген тушунда 
Биздин түрк кыйла бар. 
Күн бешими жагында 
Урум менен Кырым бар, 
Ушунчалык кылым* бар, 
Башта Батбак чөлү бар, 
8230 Шымал жагы - сол жагы 
Кара-Көл, Каспи3 көлү бар. 
Он эки журттун арасы, 
Ойлоп өзүң карачы. 
Куланы тепсеп өлтүргөн 
Жалгыз жарым жандарды, 
Жолоочу түгүл шаштырган 
Туу көтөргөн кандарды, 
Ан үчүн казат кылдым - деп 
Отуз миңден ашыра 
8240 Анча-мынча кырдым» - деп, 
Айтып Манас калыптыр. 
Байың угуп баарысын, 
Айбандыктан кырган - деп, 
Айран-азыр калыптыр. 
«Билинген биздин алыбыз, 
Сиздин жылкыга окшошкон 
Бу да биздин малыбыз, 
Ызат4 кылсаң биздерди 
Ырайым кылып салыңыз. 
8250 Берсең, сурап биз келдик, 
Берсең жооп кылыңыз, 
Эрегишсең куланга 
Немесин койбой кырыңыз. 
Камап баарын алыпсыз, 
Каарданып калыпсыз». 
Астындагы мингени 

1 деб. Сөз эки жолу жазылган. Бул сапта андай кайталанып жазылуунун зарылдыгы жок. 
Катчыдан ката кеткен. 

2 кйамт. 
3 каспи. 
4 гзт. 
5 жанубу. Үч сап ыр барактагы эки колонка саптардын арасындагы ачыкка кыйгач жазылып, 

кайсыл жерге кирери белги менен көрсөтүлген. Кол тамгага, сыяга караганда тактоону катчы өзү, 
башка тексттерди жазуу учурунда жүргүзгөн. 

1 2 * 
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€ МАНАС » 
Аяк сегиз, төрт канат, 
Адамдар көрүп таң калат, 
Башында жалгыз мүйүз бар, 
8260 Бир кез жарым бийиги, 
Катыстува жанубу5 

Аземил-Сия деген тоо, 
Анда бүткөн кийиги, 
Бийик чыгып, ал мүйүз 
Мурдун көздөй ийилген, 
Айланасы мүйүздүн1 

Алданын аты чийилген, 
Мүйүзүндөй бугунун 
Он эки айры бөлүнгөн 
8270 Көз, кулагын жашырып, 
Муруну араң көрүнгөн. 
Бермет тизип койгондой 
Желкесинде жүндөрү 
Жерди көздөй төгүлгөн, 
Илеби бычак мизиндей 
Уч ача келген туягы, 
Ар боруму аркардай, 
Нар төөдөй экен сыягы. 
Адина2 минген, бир токсон 
8280 Адам кайып кепиптир, 
Байындын айткан сөзүнө 
Сурасаң малың алгын - деп, 
Султан жооп бериптир. 
Айтып келди Акпайы 
Ажыдаардын өлгөнүн. 
Көрүп, барып Көкчөкөз 
Алты бөлөк бөлгөнүн, 

Куланды каршы тутканын, 
Бир оп менен ажыдаар 
8290 Үч жүз кулан жутканын. 
Жуткан бойдон жайланса, 
Үч ай жатып жай алса 
Мисир өңдүү шаарыны, 
Бир оп менен бадирек 
Жутмак экен баарыны. 
Аскерге аны кез кылган 
Ак Тааланын буйругу, 
Кайыптарга көп керек 
Ажыдаардын куйругу. 
8300 Үч кез чулу сөөк экен, 
Кайыптарга сөөгүнүн 
Пайдасы баасыз көп экен. 
Кестирип алды тилини, 
Кандай пайда кыларын 
Ким билет анын зилини. 
Аны өлтүргөн Көкчөкөз 
Кан кашына келгени, 
Ар иш кылсаң керек - деп, 
Чоңдугу койдун сакадай 
8310 Көк топурак бергени, 
Көк жал эрдин тууганы 
Көкчөкөз аттуу мергени. 
Ал топурак өзүндө, 
Аңдап көрсөң сөзүнө3, 
Алда канча керемет. 
Азыр анын сөзү жок, 
Аягында ошондон 
Азар түмөн кеп келет. 

1 мцйиздин. Эки сап ыр колонкалар арасындагы ачыкка кыйгач жазылып, орду шарттуу белги 
аркылуу көрсөтүлгөн. Тактоону катчы өзү иштеген (ушул мүнөздөгү тактоолор айтуучунун талабы 
боюнча жүзөгө ашырылган дешке негиз бар. Катчы Ы.Абдракманов: «Сагымбай кечке жазылган 
тексттерди кечинде окутуп угуп, көңүлүнө жакпай калган жерлерди, же так эмес болгондорду 
оңдотуучу эле» - деп эскерет). 

2 адына. Сөз мурда «атына» түрүндө жазылган эле (к. 8138-жана 8144-саптар). Катчы сөздү 
бир нече жолу угуп, кулагы жатыккандагы жазылуу деп эсептеп, манасчы айткан үлгү катары 
«адына» дегенди калтырдык. Сөздүн түпкү теги белгисиз, мүмкүн, манасчы өзү эле ойдон чыгар-
ган аталыш-термин болушу да ыктымал. 

3 созине. Ыр сабы 426-беттин сол тарабындагы ачыкка ылдыйтадан жогору карай кыйгач 
жазылып, кайсыл жерге кирери белгиленген. Тактоону катчы өзү жүргүзгөн, кол тамга анын 
өзүнүкү. 
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* МАНАС » 
Бердим - деди, малыңды, 
8320 Сураарыңыз бар болсо, 
Айткын - деди, Байын кан, 
Көңүлүңдө баарыңды. 
Ыраазы болуп Манастан 
Аты Байын кайып кан, 
Кайыпка болгон Байын баш, 
Кабылан Манас баатырга 
Алып берди эки таш. 
Чоңдугу каздын тукумдай, 
Зоокко бенде туткундай, 
8330 Айчылык жердин адамын 
Алып турса көрсөтөт 
Аралашкан чукулдай. 
Бири кызыл болгондо, 
Бири жана жашыл көк, 
Берген эки ташынын 
Керемети кыйла көп. 
Андан алган эки таш 
Аңгемеси артында, 
Алда кандай бул сөз - деп, 
8340 Ага-инилер тартынба. 
Адам айран калгыдай 
Азыр турган түрк уулу 
Атаңардын салтына. 
Бузук сөзү көп жатыр 
Мурун өткөн көй баатыр, 
Мунусу чын - деп, айталбайм 
Мурункунун калпына. 
Ишен - деп, далил айталбайм 
Бул замандын калкына. 
8350 Баары келди кошуна -
Көкөтөй менен Чагоонун 
Карылардын кашына. 
Кайтууга алып уруксат 
Байын кан турду ушунда. 
Уруксат берген тушунда 
Бура тартып акырды, 
Өксөп-өксөп бакырды. 

1 көпстандн. 

Ызгырып айгай салыптыр, 
Сексен миң кайып сел каптап 
8360 Кулжа, бугу, куланды 
Минген азыр буларды, 
Алардын келген чаңынан 
Күндүн көзү тунарды. 
Келди кайып баарысы, 
Айтты Байын карысы. 
Алгын - деди, малыңды, 
Малың үчүн чакырдым, 
Билгин - деди, алыңды. 
Бакыр кыла таштады 
8370 Кырып салып баарыны. 
Бу сөздү айтып салганы, 
Аңгүштө - деп, бир дабыш 
Чыңырык чыгып калганы. 
Карасаң кайып көздө жок, 
Айтышууга сөз да жок, 
Төрт жүз миң экен куланы, 
Дареги чыкпай жоголду. 
Нече миң элик, жейрени 
Немеси калбай бу дагы, 
8380 Кайып болду кайыбы, 
Ага-ини жаман көрбөңөр 
Сөзүмдүн болсо айыбы. 
Он алты күн токтоду, 
Кайып тарап кеткен соң 
Кыраан Манас баатыры 
Кырк баатырды жоктоду. 
Бакай, Кыргыл карысы, 
Баатырлардын баарысы 
Эсине түшүп эр Манас, 
8390 Көпстандын1 жолунда 
Көңкү баатыр көп алаш, 
Калың аскер кол менен 
Казат кылган капырга 
Кара кыргыз эр Манас. 
Алган жыйып колуну, 
Барандасын* жоготуп, 
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€ МАНАС » 
Ачып өткөн атаңар 
Барса-келбес жолуну. 
Жети жүз он төрт жылкыны 
8400 Аскер менен каматып, 
Бирин койбой карматып, 
Аскерлерге мингизип, 
Азоо болуп калыптыр, 
Көндүрүп жөнгө киргизип, 
Адамда жүргөн пейлине 
Антип-минтип киргизип, 
Ачалынын үч жүзүн 
Аскерге кошуп алыптыр. 
Ак асаба туу менен 
8410 Айгайлаган чуу менен 
Арстан Манас баатыры, 
Аскерин баштап акыры, 
Көтөргөнү туу менен 
Көк жаңырган чуу менен 
Чыланырдан1 чыгыптыр, 
Баатырлардын кеткенин 
Ачалардан2 угуптур. 
Арстандардын соңунан, 
Азелден кудай алардын, 
8420 Ишин салган оңунан, 
Алты жарым күн жүрүп, 
Күн ысык - деп, түн жүрүп, 
Казат кылган көй баатыр, 
Каптап аскер баратыр. 
Самсып кирди көп аскер 
Саяс, Муртуш жерине -
Дарыянын жээгине. 
Жээги камыш, кара суу, 
Жер сонуну мына бу. 
8430 Адамга уйку бербеген, 
Көл бакасы ызы-чуу, 
Суу көрдүк - деп, кубанган, 
Саяс, Муртуш жерине 

Көп жыйылган ар жандан. 
Кундуз анда төлдөгөн, 
Куулары көлдө көлбөгөн. 
Ар бир түрлүү жандар бар 
Кургак жерди көрбөгөн, 
Аңгеме кылып уулашып, 
8440 Айгай салып чуулашып, 
Көрүнгөн сууда жандарды 
Көлгө кийре кубалап, 
Не жан? - дешип, сурашып, 
Кургактан барган курган эл 
Көк шибердин үстүнө 
Көрпөчө салып сулашып, 
Ат өргүтүп эки күн, 
Андан чыгып кол жүрүп, 
Күн батыштын шымалга 
8450 Бетин коюп жол жүрүп, 
Кут жылдыз салып оңунан* 
Төрө Бакай баш болгон 
Төрт жүз элдин соңунан 
Аз жүрбөдү, мол жүрүп, 
Бир нече күн жол жүрүп 
Наамуттун барды суусуна, 
Аялдабай ушунда 
Сал байлап суудан кечишип, 
Санжыргалуу көй баатыр 
8460 Жаарупанын жерине 
Самсып кирип кетишип, 
Күймө деген жол менен, 
Күрмөлгөн калың кол менен 
Күн батыш көздөй салышып, 
Көмүркөйдөй* тоо көрбөй, 
Көп аскер айран калышып, 
Кар көрбөдү кашыктай, 
Кара кыргыз баласы, 
Калып түрк бабасы, 
8470 Кан Жакыптын Манасы 

1 чыланрдан. 
2 ачалардан. Этнонимдин эпостогу аталышы тексттерде «ачалы». Бул жерде ошол эле сөз 

үндөшүүнүн, ыргактын, ыр сабындагы муун өлчөмүнүн таламына ылайык «ачалылардан» деген-
дин ордуна «ачалардан» делип берилген. 
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€ МАНАС 
Кандай жүрүш ашыкпай, 
Азар дайра, Кара-Көл 
Арстандарды карап көр. 
Алыстан тапкан жерин көр, 
Ак урук - деп, тараган 
Аарылардын элин көр, 
Алтайлык жерден жоо жоолап 
Атаңардын кебин көр. 
Азардын көлүн бакалап, 
8480 Калың аскер жакалап, 
Кас буудандын* баарысын 
Кайра баштан такалап, 
Артык ысык экен - деп, 
Адамдын баары капалап, 
Карагайдай камышы, 
Калайык айран калышты. 
Көрмөк үчүн көпчүлүк, 
Көсөм баатыр көп түрүк 
Ачык жерден өтүшүп, 
8490 Айгайлаган дагы бар, 
Келген жолун таба албай 
Аралга кирип кетишип, 
Карайлаган дагы бар1. 
Алиги көлдүн четине 
Аңгеме кылып кечишип, 
Көрдүм көлүн, курсун - деп2, 
Кайра качып кетишип. 
Адам балык анда бар, 
Ал дайранын ичинде 
8500 Албан түрлүү жандар бар. 
Төө балык деген мында бар, 
Төгүн дебей тыңдап ал. 
Адам балык өзү бар. 
Өнө боюн өлчөөрсүз, 
Алты сөөм аяктай 
Акырайган көзү бар. 

Сакалы үч кез чубалган, 
Муруту бар буралган. 
Тим жүрбөгөн бу жалган, 
8510 Аз гана чыкса дайрадан 
Чыгат экен андан жан. 
Көрө электер көрүшүп, 
Көп адам болду айран-таң. 
Асылгыям* деген жан, 
Тептегерек чарадай, 
Тегирмендин ташындай 
Тегеренип айланган, 
Ортодо башы, көзү бар, 
Кырданып суудан качырса 
8520 Аткан октой өзү бар. 
Куш балык деген бири бар, 
Суу кериги,* били бар, 
Кумдай жүрөт кундузу, 
Ал жерде барксыз мунусу. 
Ууга келген бараңдар, 
Убарасын караңар, 
Темирден тузак тору бар, 
Кеменин кетпес ору бар, 
Дариянын жээги бар, 
8530 Далуш деген жери бар, 
Жатты жайнап көп аскер, 
Ага келип туруучу 
Балуш деген эли бар. 
Баатырдын көрүп аскерин, 
Бараңдарга бет алып 
Качып кеткен чени бар, 
Дариянын ичинде 
Биздей адам эли бар, 
Түн аларга күн экен, 
8540 Күн аларга түн экен, 
Түн болгондо урушуп, 
Коогалашып жүрү экен. 

1 бар. Ыр сабы барактын (430-бет) сол тарабындагы ачыкка кыйгач жазылып, кайсыл жерге 
кирери шарттуу белги менен көрсөтүлгөн. Тактоо катчынын өз колу менен иштелген. 

2 деб. Ушул жана кийинки сап ырлар барактын сол тарабындагы ачык жерге кыйгач жазыл-
ган. Тактоону катчы өз колу менен иштеген. Бул түрдөгү тактоолор манасчынын жазылган тек-
сттерге өтө кылдат мамиле кылып, активдүү аракеттенгенин айгинелейт. 

- ^ 1 8 3 ^ 
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Дариянын түбүндө 
Жарты сирке сыныгын 
Көрөт экен түнүндө. 
Көл чайпалып, суу толкуйт 
Аткан мылтык дүңүнө. 
Суудан дары, суудан ок, 
Кургактагы биздерде 
8550 Андан ашык өнөр жок. 
Найза, кылыч анда бар. 
Суудан жагып, от кылган 
Албан түрлүү жандар бар, 
Казына жыйган каны бар, 
Кандай көрсөң кургактан, 
Как ошонун баары бар. 
Кабылан, жолборс, каманы, 
Суу баяны дагы бар, 
Жабыр баян* жандары, 
8560 Суу мамонут дагы бар. 
Наадандыгы ашык заңгары, 
Адамуш деген бирөө бар, 
Түнүндө уруш салышып, 
Дариянын четинде 
Таш болуп жатып калышып, 
Болуп жатат көк сур таш, 
Ачалынын түрктөрү 
Болгон экен ага маш. 
8570 Таанып, сүйрөп чыгышып. 
Тамашаны кылышып, 
Тышы сөөк, ичи май, 
Жатсын жыргап жайма-жай. 
Үч жүз миң аскер кол жатып, 
Кол бийлеген көй баатыр, 
Баш болуп Манас баатыры 
Мурунку кеткен эрлерди 
Издемек болуп акыры, 
Алмамбет, Чубак, Бакайдан 
Алда эмне болду - деп, 
8580 Ордуна келбей акылы, 
Кыргылчал, Сыргак, Сереги, 
Кысылса тийген кереги, 
Кыраан эрлер жоголуп, 

Кабар-атар анда жок, 
Табылбады дареги. 
Манас баатыр муну ойлоп, 
Кырк баатырдан айрылып. 
Калбайын - деп, ой-бойлоп. 
Калың колду коёюн, 
8590 Кайда кетти көй баатыр 
Кабарынан болоюн, 
Каршымдан капыр жолукса 
Кара көзүн оёюн. 
Кабарын издеп табайын, 
Кайнап жаткан капырдын 
Калаасы болсо чабайын. 
Муну ойлонуп эр Манас, 
Буйругун туткан көп алаш, 
Айдаркандын эр Көкчө, 
8600 Анжияндын Санжибек, 
Акылга дыйкан Жамгырчы, 
Ак ала сакал Баймырза, 
Кыпчактардан Үрбүсү, 
Кыргыздардын Жанайы, 
Бармак болуп чалгынга. 
Кыйындардын далайы, 
Кыдыршаанын Акпайы, 
Мамбет баатыр, Атайы, 
Агыш менен Кожошу 
8610 Көзкаман уулу Көкчөкөз 
Көбүңөргө белгилүү 
Көптөн бери келген сөз. 
Көкбөрү уулу Көккоён, 
Кыраан Манас баш болуп 
Кыргыздан чыккан көп оён, 
Буудайыктын Музбурчак, 
Булардын баарын кошчу алып, 
Жүрмөк болду ушул чак. 
Аярдан алып жетини, 
8620 Аалимден алып экини. 
Ал кезекте алаштын 
Айбатын көргөн шекиди. 
Көңкү аскердин баарысын 
Көл боюна таштады. 
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Барып көргөн эр экен 
Мамилия, Чымыны 
Көк жалдарды баштады. 
Мисилия дагы бар, 
Билими артык көй баатыр 
8630 Жолго кирген чагы бар. 
Күн батыштын тарабын, 
Бет алган жагын карагын, 
Оң жагында көл болуп, 
Сол тарабы биябан -
Какшыган кара чөл болуп, 
Жетиген тууду желкеге, 
Нээтинде муну ойлоп -
Жеттикпи - деп, Мекеге1, 
Бара турсун көй баатыр, 
8640 Мурунку кеткен кырк чоро* 
Кыдырып сөзү келатыр, 
Талмоорго барган төрт жүзү, 
Табылган экен жол түзү. 
Кара-Көл, Каспи арасы, 
Калдайган жазы талаасы. 
Күн чыгышы жагында. 
Перинискиям калаасы, 
Батилөө менен Перинис 
Эки күндүк арасы. 
8650 Күн батышы жагында 
Чылания калаасы. 
Чаңынча, Чыланиянын 
Алты күндүк арасы. 
Андан ары кургак чөл, 
Кавказдын кара талаасы. 
Калкына кабар салыптыр, 
Калабалуу капырлар 
Капкайдан жыйып алыптыр. 
Эки жүз миң кол жыйып, 
8660 Эсепсиз аскер мол жыйып, 
Жетимиш миң артыгы, 

1 кцтешк. 
2 телмоор. 
3 бнд. 

Ошондо экен капырдын 
Ойлоп турсаң ар кылы. 
Канынын аты Догошун, 
Кашына жыйган көп кошун. 
Баянас аттуу баатыры. 
Баштап аскер акыры 
Перинискиям калаага, 
Аскер сыйбай талаага, 
8670 Кароолду катуу коюшуп, 
Каарданып капырлар 
Кара жандан тоюшуп, 
Чыңоолду* чыңдап коюшуп, 
Чыйралышып капырлар 
Чымын жандан тоюшуп, 
Сибиния - доңуздан 
Отуз миң, он миң союшуп, 
Күтүнүп алар калыптыр. 
8680 Күтөшүк2 деген аяры 
Талмоор дайра бармакка, 
Арбынбы, азбы аскерин 
Анча-мынча жоо болсо, 
Аярлыгын салмакка 
Бант*3 кылып байлап алмакка 
Бара жатыр Күтөшүк. 
Аны таштап салыңыз, 
Баштап барган кырк баатыр 
Алда кандай сөзү бар, 
8690 Кабарын угуп алыңыз. 
Сүлөтү менен Матуштук, 
Дагадактын Бегүшү 
Аярлыгы ашкере, 
Аярдын жетпейт а күчү, 
Көл жакалап ойношуп, 
Көп акылды ойлошуп, 
Төрөбүз Манас мында жок, 
Төрт жүз араң кишибиз, 
Капыр каптап кол чыкса 
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8700 Кандай болот ишибиз. 
Өнөр кылып салалык, 
Өнөрүбүз канчалык, 
Өлчөөсүн көрүп алалык, 
Бул акынды ойлошуп, 
Бир камыштын кабыгын 
Камыштан сыйрып алышты, 
Карап туруп камышты 
Кабыкка бир дем салышты. 
Сексен кулач узуну 
8710 Кеме кылды ушуну. 
Сегиз кулач эни бар, 
Өнөрлөрүн өлчөшүп, 
Ойноп турган жери бар. 
Алар антип турганда 
Ары жактан арбайып, 
Отуз балбан кошчу алып, 
Күтөшүк чыккан чени бар. 
Калаадан чыкты калдайып, 
Кашында отуз балбаны 
8720 Карагайдай далдайып. 
Мунарадай бойлору, 
Мусулмандан жолукса 
Койбойбуз - деп, ойлору. 
Бажырлаша сүйлөшүп, 
Баатырларын күүлөшүп, 
Кайгуулга чыгып калыптыр, 
Карап турган үч аяр 
Алыстан көрүп алыптыр, 
Апсун окуп салыптыр. 
8730 Бири түлкү, бири арыс, 
Эң кийинки Матуштук 
Элик болуп калыптыр. 
Элик болуп секирип, 
Ачып көздү-жумганча 
Эр Бакайга барыптыр. 
Капырдан кошун келет - деп, 
Калкына кабар салыптыр. 
Адамынын баарысы, 
Жашы менен карысы 
8740 Абыр-шабыр ат токуп, 

Ат токуса бат токуп, 
Талмоор суунун боюнда, 
Курактуу кашат оюнда. 
Найзасын алып колуна, 
Мылтыгын асып жонуна, 
Мыктыланып калыптыр. 
Капырлар кантээр экен - деп, 
Түлкү болгон Бегүшү 
Түнткө кирип алыптыр. 
8750 Келе жаткан капырга 
Бегүш көзүн салыптыр. 
Арыс болгон Сүлөтү, 
А да карап калыптыр. 
Алигилер келатып 
Кемеге көзүн салыптыр. 
Каспи дайра суу - дешип, 
Кайык экен бу - дешип, 
Кайдан келген кайык - деп, 
Каспинин көлү жайык - деп, 
8760 Кайыкчы көлгө салган го, 
Байлап көлдүн четине 
Өздөрү кетип калган го. 
Кай тараптан болсо да 
Катуу шамал жеткен го, 
Үзүп алып чылбырын, 
Кеме сууга кеткен го. 
Айдап шамал салган го, 
Аяк-башы айчылык, 
Каспинин Кара көлүнөн, 
8770 Урумдун улук элинен 
Мындан келген кайыкпы, 
Кавказдын калың элинен 
Айдалып келип калдыбы, 
Кара шамал элинен. 
Анатолук калыгы, 
Арзып келип балыкты 
Алар көлгө салдыбы? 
Агызып келип толкуну 
Мындан чыгып калдыбы? 
8780 Аңдайлы - деп, ушуну 
Акылдашып келишти, 
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Ылдамдашып желишти. 
Дариянын жээги бар, 
Далуш деген жери бар, 
Жай толгондо бир келген 
Балуш деген эли бар. 
Балуштардын уучусу, 
Балык көрсө куучусу 
Кемесин сууга салган го? 
8790 Кетте шамал жел согуп, 
Танабынан үзүлүп, 
Мында келип калган го? 
Муну ойлонуп барышты, 
Кайык көлдүн четинде, 
Карап айран калышты. 
Сексен кулач узуну, 
Таңыркашып ушуну. 
Түшүп ичин болжо - деп, 
Ийбөк*1 берген олжо - деп, 
8800 Кайгылга чыгып калдык - деп, 
Кайык да болсо чоң олжо 
Дайрадан таап алдык - деп. 
Кара кыргыз калкынын 
Кайдан билсин өнөрүн, 
Кадеми катып өлөрүн. 
Апсун окуп, дем салып, 
Кайык кылып жөнөрүн. , 
Байда көрдүк желден - деп, 
Паскы балуш2 журтунан 
8810 Шамал айдап келген - деп, 
Кайыкка көзүн салышты, 
Карап айран калышты. 
Киристян*3 дини бар, 
Келдир-күлдүр тили бар, 
Кайык көрсө аарылар 
Кыя өтпөгөн жини бар. 
Кайык эмес, кеме экен, 
Анча-мынча акчага 

1 ийбек. 
2 паруш. Жогоруда «балуш» деген эт 

ошол аталыш. Балким, манасчы «Париж» 
3 крстян. 

Бүтпөй турган неме экен. 
8820 Кенже кеме өзү экен, 
Келишкен кайкы төш экен 
Аткан октон тез кетер 
Эгер көлдөн ушу - деп, 
Найзадай экен учу - деп, 
Жайык экен төрү - деп, 
Ийбөк берген олжону 
Ылайык түшүп көрүү - деп 
Кашында отуз балбаны, 
Күтөшүгү баш болуп 
8830 Баары түшүп алганы. 
Анам аттуу балбаны 
Артынан түртүп салганы, 
Аргып барып ичине 
А да түшүп алганы. 
Колундагы найзасын 
Күрөк кылып шилешип, 
Анык жакшы кайык - деп, 
Азыр мында жок экен 
Анча-мынча айып - деп. 
8840 Күтөшүк аяр кеп айтып, 
Күчүңөргө салбаңар, 
Маа бериңер - деп, айтып 
Сугурайыр балбаны 
Ак сакалы менмин - деп, 
Сураганы калганы. 
Каспидин терең көлүнө, 
Көлгө түшүп көрүнөө, 
Ким кармасын башын - деп, 
Башын алган кишиден 
8850 Башкасы акча алсын - деп, 
Көрдүк, кайык жакшы экен, 
Кайра тартып калалык, 
Кудай берген олжону 
Чылбырлардан чыгарып, 
Дариянын четине 

эскерилген (к.8786-сап). Кыясы, бул жерде деле 
[и ушул түрдө айтып жатышы да мүмкүн. 
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€ МАНАС » 
Бекем байлап салалык. 
Найза менен суу шилеп, 
Тегеренип калыптыр. 
Таптык - деди, - кайыкты, 
8860 Жакшылыгы жакшы экен, 
Таппадык - деп, айыпты. 
Найза менен суу шилеп, 
Кайыкты буруп калганы, 
Алты шаар Бегүшү 
Апсун окуп салганы. 
Жалбырагы камыштын 
Жанып кетип калганы. 
Жалбырагы жаныптыр, 
Жалпы баары дайрага 
8870 Кирип кетип калыптыр. 
Калкып кабык калганы, 
Балбандардын баарысы 
Сууга чөгүп алганы. 
Кара кунас куш экен, 
Күтөшүк жаны ушу экен. 
Апсун окуп Бегүшү, 
Азыр кармап алганы, 
Байкап билип, балаа - деп, 
Башын үзүп салганы. 
8880 Күн карарып чайпалып, 
Көл титиреп чайкалып, 
Жер басылды күңгүрөп, 
Тоо көчкөндөй дүңгүрөп. 
Чакыр-чукур чаң болду, 
Аяр кайдан өлдү? - деп, 
Адамдар айран таң болду. 
Кырк баатырдын баарысы, 
Кыргыл, Бакай карысы 
Атка минип алышты. 
8890 Аярлар кайда кетти? - деп, 
Аңдасак аны нетти? - деп, 
Башкасын таштап салыптыр, 
Баатырдын баары бөлүнүп, 
Бакалап* элин көрмөккө 
Жөнөп чыгып калыптыр, 
Аттарын коштоп алардын, 

Азыр колго салыптыр. 
Азыраак жерге барганда 
Аярлары алардын 
8900 Астынан чыгып калыптыр. 
Аярлар аман табылды, 
Аяр жана өлгөндө 
Эки аяр эсен болгой - деп, 
Алар мурун сабылды. 
Амандыгын билишти, 
Аяр кайдан өлдү? - деп, 
Арсаңдашып күлүштү. 
Бегүш менен Сүлөтү 
Бектерине сүйлөдү. 
8910 Капырдан кайнап кол чыкса, 
Кара курттан мол чыкса, 
Кургак жагын куралып, 
Асаба менен туу алса, 
Аяк-башы айчылык, 
Бир дария суу алса, 
Адамдар алы нетер - деп, 
Амал бир иш кылбасак 
Аярлык бизге бекер - деп, 
Төрт жүз адам баткандай, 
8920 Кабыгынан камыштын, 
Апсун окуп дубалап, 
Кайык кылып алдык - деп, 
Дагы бирди кылууга 
Даярданып калдык - деп, 
Төрт жүз жандын камын жеп, 
Качып калсак түшүүгө, 
Каспи көлгө сүзүүгө, 
Ылайыктап туруштук, 
Ырастап моюн сунуштук. 
8930 Капырлардын балбаны 
Калаадан чыгып калганы, 
Карап көрдүк биз аны, 
Аярдын бири Матуштук, 
Амал ишке катыштык. 
Жиберип ийдик сиздерге 
Аяр барбы - деп, ойлоп, 
Назарын салбай биздерге 
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* МАНАС 
Коюп кеткен жерине, 
Дариянын жээгинде 
8940 Кемени көрүп алганы, 
Келип алар калганы. 
Кайдан келген кеме? - деп, 
Кандай сонун неме? - деп, 
Таңыркашып турушту. 
Ойлонбой иле* жумушту, 
Атынан түшүп алганы, 
Баары тамам жабылып, 
Кемеге кирип калганы. 
Каткырышып күлүшүп, 
8950 Кантээр экен - деп, турдум 
Карап аны көп турдум, 
Кемеге кирип алышты, 
Дайра менен сүздүрүп 
Жарым таш* жерге барышты. 
Куп билдим тирүү турбасын, 
Жандырдым апсун дубасын. 
Кабыгы жалгыз камыштын 
Кантип аны көтөрөт, 
Келген отуз балбаны. 
8960 Сууга кирип калганы. 
Сууга кирип чөмүлүп, 
Тебетейин1 баягы 
Дариянын үстүндө 
Тегеренип калганы, 
Теңир Таала жар берип, 
Ажалы жетип алганы. 
Капырлык дини кар экен, 
Карап турсам ичинде 
Бир аяры бар экен. 
8970 Кас душманың ушу экен, 
Өзүнөн жаны бир бөлөк 
Кара кунас куш экен. 
Имерилип үстүнө 
Жаны келип калганы. 

Жанымдагы Сүлөтү 
Жаа менен атып салганы, 
Жалп этип түшүп калганы. 
Басып жетип мен бардым, 
Башын үзүп мен алдым. 
8980 Жанагы сиздер чочуган 
Чакыр-чукур чаң болду, 
Аяр анык өлгөнү 
Ай-ааламга даң болду. 
Сууда калды өлүгү, 
Бошко калды көлүгү. 
Карап көрсөк көлүгүн 
Жал-куйругу бир кучак, 
Жалпы баары тобурчак*. 
Аркар шыйрак, нар тамак*. 
8990 Аттарын айдап алышты, 
Ээр токум, ар жарак, 
Кубанышып калышты. 
Аярдын иши кыйын - деп, 
Аңгеме кылып салышты. 
Ажалга дабаа жок - дешип, 
Отуз ат алып олжого, 
Оболку атаң сөзүнү 
Кай түрдүүсүн болжобо, 
9000 Айтылган эле башында. 
Перинискиям калаасы, 
Дайрага жакын кашында, 
Калаасынын буларга 
Элес-булас көрүнүп, 
Алыс экен арасы. 
Алданын кылар ишине 
Адамды недир дабаасы. 
Эки жүз миң кол менен, 
Нече түрлүү ой менен 
9010 Баянас аттуу баатыры 
Баштап чыгып акыры, 
Карап турсаң сөз кызык, 

1 тебетейин. Сөздүн мааниси «тебетейдей» дегенди туюнтат. Саптагы сөздү катчы «бузуп» 
жазган эмес, манасчынын өз айтканы ушул түрдө. Ыр сабы «тебетейдей баягы» түрүндө түзүлсө 
деле болмок. Бирок Сагымбай манасчынын стилдик өзгөчөлүгүнүн бири ушул мүнөздө сөздөрдү 
эски формасында куруп айтуу. Мындай учурлар тексттерде көп жолугат. 
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€ МАНАС » 
Кайнап тийген күн ысык, 
Перинискиям калаага, 
Калаасы калды балаага, 
Кайнап түшүп алганы, 
Сарайга батпай көпчүлүк 
Ар короого барганы. 
Перинискиям шаарынан, 
9020 Ал калаасы айрылды 
Оокатынын баарынан. 
Чыдабай аттын алкына, 
Чыр болду калаа калкына, 
Аңдап көргүн калайык 
Мурунку элдин салтына. 
Аярдан барды Күтөшүк, 
Күтөшүктүн жолдошу 
Адам жеңбес күрөшүп. 
Тамам отуз балбан - деп, 
9030 Баатыр менен балбандын 
Башчысын жыйып алган - деп, 
Талмоор дайра боюна 
Эрте кетип калган - деп. 
Душман келсе көрөр - деп, 
Туш келгенин көмөр - деп, 
Батыра чалгын чалар - деп, 
Келсе көрүп алар - деп, 
Келген экен душман - деп, 
Бизге кабар салар - деп. 
9040 Бириң эмес, баарыңар, 
Жашың эмес, карыңар 
Аскердин атын алыңар, 
Кайсы көлдүн жээгине, 
Калың шибер жерине 
Ат откоргун чөбүнө, 
Акыры бул эл түтө албас 
Аскердин мынча көбүнө, 
Атты алпарып салыңар 
Каспи дайра көлүнө. 
9050 Каспиден атын сугарсын, 

1 чыгарсын. Ыр сабы барактагы (442-бет) 
кыйгач жазылып, кайда киргизилери шартту; 
катчы өзү жүргүзгөн. 

Калаага койбой чыгарсын1. 
Аскерден жалгыз ат койбой 
Тойгузуп келсин баарын - деп, 
Топ-топко бирден барсын - деп, 
Тогузу кошто калсын - деп, 
Он кишиден бир киши 
Ат откоруп алсын - деп, 
Баянас аттуу баатыры 
Буйрук кылып акыры, 
9060 Аскерге салды кабарды, 
Азап айдап аларды, 
Алда билер аттары 
Аман кайтып барарды. 
Оюң жетип боло албас 
Оболку элдин бул иши, 

' Он кишиден бир киши 
Аттарын айдап алышты, 
Айткан жерге барышты. 
Дариядан сугарды, 
9070 Аңдап көрдүң буларды, 
Манастан барган төрт жүз эр 
Токтоп карап турарбы. 
Кырк баатырдын баарысы, 
Кыргыл, Бакай карысы 
Кыйкырып чыгып калышты, 
Ат откоргон адамга 
Кыямат күнүн салышты, 
Кыйкырып кирип калышты. 
Камышка кирип жамынып, 
9080 Карап турган камынып, 
Араң турган кырк баатыр 
Арстандай чамынып. 
Арзыганы табылып, 
Аттарга кирди жабылып, 
Алтындуу добул кагылып, 
Кыйгактуу* найза, көк түпөк* 
Кыр аркага мылгытып, 
Аттарын айдап дыргытып, 

эки колонка ыр саптарынын арасындагы ачыкка 
белги (жылдызча) менен көрсөтүлгөн. Тактоону 
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Илип алып найзага, 
9090 Тегеретип кай бирөөн 
Тебетейдей ыргытып. 
Калаасы жагын алыптыр, 
Ал эки миң кишиден 
Жан кутулбай калыптыр. 
Кайсы бирөө капырдын 
Өзүн сууга салыптыр, 
Кайсы бирөө капырдын 
Жарык камыш ичине 
Көңдөйгө кирип калыптыр. 
9100 Мусулмандын төрт жүзү 
Эки жүз миң атынан 
Неме койбой алыптыр. 
Перинискиям калаада 
Баянас баштап дөө калды, 
Бар аскери жөө калды, 
Баатырлар алды көп малды. 
Талмоорду көздөй чаң салды. 
Бар аскер жөө сандалды. 
Талмоорго барды кечинде -
9110 Кечки салкын бешимде. 
Талмоор сууга таянып, 
Жата турсун жай алып. 
Аны таштап салыңар, 
Баянастын кабарын 
Байкап угуп алыңар. 
Чылания шаарында 
Догошон деген каны бар. 
Бан*1 илимдин өнөрү, 
Байкап аны көрөлү. 
9120 Алты күндүк жолуна 
Азыр кабар салыптыр. 
Кыргыздан аскер жетти - деп, 
Аскердин атын түк койбой, 
Алган бойдон кетти - деп, 
Азы-көбүн билбейбиз, 
Алыптыр жыйып атты - деп, 

1 фн. 
2 кавказдыкдын. 

МАНАС » 
Ат откоргон аскердин 
Абыдан шору катты - деп. 
Айтты кабар канына, 
9130 Жаалданып Догошун, 
Турбай ылдам келсин - деп, 
Бу да кабар салганы 
Туш-тушунун баарына, 
Катуу буйрук кылыптыр 
Капказдыктын2 канына. 
Аскерге мурун чыгарган, 
Калп айтпаган чынынан, 
Кайраты бар тыңынан, 
Кабар алды баарысы 
9140 Карагайга койдурган 
Кара темир сынынан. 
Камдана турсун капырлар 
Каспинин жануп жагында 
Кабылан Манас баатыр бар. 
Баатырлары жоголуп, 
Баатырларын эске алып 
Манас баатыр жобонуп*. 
Кандарын алып кашына, 
Барып чыгып баатырың 
9150 Анатоли тарабы 
Асталы деген бир тоого, 
Чыгып алып карады. 
Аккан суусу аз болгон, 
Айланасы таш болгон, 
Ак кар турар тоо эмес, 
Тоосу жалпак пас болгон, 
Адыр дейбиз түркү тил, 
Пас тоону адыр демекти 
Түрк баласы баарың бил. 
9160 Башка журт баары сөз кошкон, 
Анык түркү биздин зил. 
Урум улук шаар экен, 
Ушу жерден ары калаасы 
Жарым айлык бар экен. 
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Кырга чыгып кыраандар 
Алмамбет, Бакай неткен - деп, 
Алда кайда кеткен - деп, 
Алды Манас оюна, 
Байын кан берген эки таш 
9170 Ала жүргөн боюна, 
Жашыл-көк таш алыптыр, 
Ташты кармап колуна 
Жан какка көзүн салыптыр. 
Эки күндүк жердеги 
Эр Бакай кан, Алмамбет 
Жанындагы тургандай 
Жакын келип калыптыр. 
Алардан өөдө жанупка, 
Арасы бар түштүк жол*, 
9180 Манастан барган калың кол 
Жайнап жатып калыптыр. 
Аныктап төрө билиптир, 
Адашып мында келдик - деп, 
Арстан Манас күлүптүр. 
«Баатыр, нени билдиң? - деп, 
Не иш көрүп күлдүң? - деп, 
Айдаркандын Көкчөсү 
Асылып сурап калганы. 
Колуңа муну алгын - деп, 
9190 Артыңа көзүң салгын - деп, 
Келген жагы күн чыгыш, 
Кеп сонуну ушул иш. 
Колуна туткан жашыл таш 
Көкчөнүн берди колуна. 
Карады Көкчө соңуна. 
Көкчө көзүн салыптыр, 
Кутубий, Кыргыл чунакты, 
Алмамбет, Бакай, Чубакты, 
Ажыбай, Сыргак аларды, 
9200 Аралаш жүргөн эмедей 
А да көрүп алганы. 
Арт жакта калган экен - деп, 
Ашыгышып тепеңдеп 
Кайра тартып калганы. 
Бара турсун баатырлар, 

Баштагы келген кырк чоро, 
Алардын арбын сөзү бар, 
«Капырдан калың ат алдык, 
Ат алдык - деп, мактандык, 
9210 Калың аскер албадык, 
Канкорго кабар салбадык, 
Ууруча келип, мал алып, 
Ушуга несин мактандык. 
Манас бизди жоктобойт, 
Эгер бизди жоктосо 
Бир замат үйгө токтобойт. 
Алачка кабар салгандыр, 
Арбын черүү* алгандыр, 
Артыңдан жөнөп калгандыр, 
9220 Казат десе сүйүнгөн, 
Кайгырбай турган кайбардыр*. 
Кара кыргыз баласы, 
Самаркан, Букар арасы, 
Баштан аяк тынч бекен 
Баргананын калаасы. 
Иле менен Чүй - деди, 
Аман-эсен жатырбы 
Алыста калган үй - деди. 
Төлөк баатыр сен - деди, 
9230 Төлгө тартып бер» - деди. 
Айтканын кабыл алганы, 
Ак кийизин салганы, 
Төлгөчү Кара Төлөгү. 
Төгүн эмес өнөрү, 
Бал жагына калганда 
Башкача кыйын өнөрү. 
Кырк бир ташын санады, 
Кырка коюп карады, 
«Айткан кепке туюнчу, 
9240 Абаке, Бакай сүйүнчү, 
Кырдагы Угуз балдарын 
Кыйырынан неме койбоптур, 
Айдап алып бардарын, 
Артыңан жөнөп калыптыр. 
Ата уулунун кандарын 
Канына жыйнап алыптыр. 
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* МАНАС * 
Капилет бизди таба албай, 
Анатоли жерине 
Адашып кетип калыптыр». 
9250 Төлгөдөн көргөн сөзүнү 
Төлөк айтып салыптыр. 
Аны уккан соң эр Бакай 
Агыдайды кел - деди. 
Ачкын далы*, сен - деди. 
Аттанган-түшкөн эр барбы, 
Айылда аман эл барбы? 
Карап көр - деп, - далыны, 
Кандай түрлүү жатышат 
Кабарын бер - деп, баарыны 
9260 Буюруп Бакан салыптыр. 
Далычы* далы алыптыр, 
Далыга көзүн салыптыр. 
Айылдын аман жатышын, 
Аңдап көрдү баарысын, 
Аңыртка кетип эр Манас 
Алардан өтүп барышын, 
Алыска кетип калышын 
Аны көрдү Агыдай 
Аман жүрөт баатыр - деп, 
9270 Аскерге айтты жайма-жай. 
Жардам берер өзүнө 
Жаратканы бир кудай. 
«Аскери барбы - эли? - деп, 
Аркабыздан бу Манас 
Кандай жалгыз келди? - деп, 
Кыдырып кайдан табабыз 
Кыраан Манас эрди?» - деп. 
Сурап калды эр Бакай, 
Сумсайып турду Агыдай. 
9280 Карады далы бетине, 
Канкорду алып нээтине. 
Далыдан калды көрүнүп, 
Арбын черүү кол жатыр 
Дариянын четинде. 
Түштүк жерде арасы, 
Түк көрүнбөйт карасы, 
Алыста жүрөт аңдаса. 
13-1198 

Арстан төрө Манасы. 
Оор кошун таштап салыптыр, 
9290 Оёндордун баарысын 
Кашына жолдош алыптыр, 
Урум журтун бет алып 
Узак жолго барыптыр. 
Төлөк менен Агыдай 
Кебин айтты жайма-жай. 
Жайын билип көй баатыр, 
Жабылышып ат айдап, 
Ашыгышып бат айдап, 
Каспинин көлүн сыдырып, 
9300 Түн кагы менен кыдырып, 
Кайра жөнөп калыптыр. 
Далушта жаткан жеринен 
Кара кыргыз аскерин 
Караанын көрө салыптыр, 
Казактардын Себейин 
Чаптырып ийип калыптыр. 
«Атка жеңил, тайга чак 
Акылман Себей эрте чап, 
Балга ишенбей байкайлык, 
9310 Барып андан кабар тап. 
Алаштын болсо аскери 
Аялдабай кайра чап». 
Бул сөздү айтып ийгени, 
Себей жолго киргени. 
Чапкан бойдон токтолбой, 
Аскерге барып тийгени. 
Орто Азия, Түркстан 
Оюбаган көй баатыр, 
Орчун улуу кол жатыр. 
9320 Аны көрүп алыптыр, 
Кара кыргыз колу экен, 
Кайра Себей салыптыр. 
А кудай! - деп, сүйүнүп, 
Абакеси эр Бакай, 
Айдаткан аты бир далай, 
Аскерге кирип барганы, 
Уккан менен көргөнү 
Кубанышып калышып, 
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Укпай калган адамдар 
9330 Капырдын колу белем - деп, 
Коркогу чочуп элеңдеп, 
Коржоңдоп атын белендеп, 
Үрпөңдөшүп турушту. 
Ушу күндө биз айттык 
Үлкөндөр кылган жумушту. 
Кырк баатырдын баарысы 
Эки жүз миң ат айдап 
Кыйкырып кирип барышты. 
Төрө Алмамбет жолборсу 
9340 Төрт жүз баатыр жолдошу. 
Бакай, Кыргыл бакырып, 
Эки жүз миң ат айдап, 
Аскерди көздөй жапырып, 
Айдап кирип барганы. 
Аскердин баары дүрбөшүп, 
Бирин бири жүр - дешип, 
Аламан коюп атына, 
Алыска барган көй баатыр 
Азыр жетти датына. 
9350 Колдун баарын жаткырды 
Сылая1 суунун чатына. 
Аскер башчы кандары 
Баары кетип калганы. 
Мында калган түрктө 
Жети жүз он үч балбаны, 
Батылөк жактан сак бол - деп, 
Баарына айтын салганы. 
Кайтарып жаткын колду - деп, 
Перинискиям жолду - деп, 
9360 Ак бараң атсак түздөйбүз, 
Арстан Манас баатырды 
Артынан түшүп издейбиз. 
Калктын ээси кандар - деп, 
Кандай ишке жолукту 
Касиеттүү жандар - деп. 
Жойкундуу жолго салалык, 
Соңунан түшүп алалык, 

1 сылая. 

Кайда да болсо табалык, 
Капилет жатпай баралык, 
9370 Муну айтышып салышып, 
Бууданды минип алышып, 
Буластаган көй баатыр 
Күн батышын бетке алып, 
Каспини салып оңуна, 
Кандардын түшүп соңуна , 
Жетиген калып желкеде, 
Чолпону чыгып чокуда, 
Кут жылдыз келип чекеге, 
Кужулдашып сүйлөшүп: 
9380 «Жакындадык Мекеге». 
Жыйылган бойдон барсакпы, 
Сыярат кылып алсакпы. 
Муну айтышып кай бирөө, 
Мукактанып тил сүйлөө. 
Ортодо урум эли - деп, 
Ар жагы Шордун көлү - деп, 
Барар жолуң баары жоо, 
Барган киши калбас соо. 
Обу жок душман көбү - деп, 
9390 Ойду-дөңдү сүйлөшүп, 
Оёндор минтип дүүлдөшүп, 
Арадан өтүп бир күнү, 
Ат өргүтүп конушуп, 
Ал жерге жатып бир түнү, 
Эртеси жолго салыптыр, 
Эринбеген көй баатыр 
Анатоли жерине 
Азыр келип калыптыр. 
Күдүрүс деген шаары бар, 
9400 Күлдү жүүт баары бар. 
Таламурус калаа бар, 
Калаанын бери жагында 
Кашык толор суусу жок 
Калдайган кара талаа бар. 
Азгана кашат баасы бар, 
Каспиге жакын жеринде 
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Аяк-башы күнчүлүк 
Кара суу чыккан сазы бар. 
Калаадагы бадачы, 
9410 Уй жагына бай экен, 
Бадачысын карачы. 
Ар жагында түшчүлүк 
Алыс экен калаасы. 
Уюн көрүп, жылкы - деп, 
Барган экен Манасы. 
Куру кантип кетем - деп, 
Аскеринин камын жеп, 
Сыйыр деген мал экен, 
Алдыбыздан табылды, 
9420 Насибибиз бар экен. 
Бул сөздү айтып салыптыр, 
Кандардын баарын ээрчитип, 
Карарган малга барыптыр. 
Бара жаткан жолунда 
Бакай, Кыргыл, Алмамбет 
Каршы учурап калыптыр. 
Аман-соосун сурашып, 
Амандык сурап чуулашып, 
Учурашып алышты, 
9430 Мурунку келген кырк баатыр 
Баатыр жакшы келдиң - деп, 
Урматташып калышты. 
Карарып жаткан мал экен, 
Канчалыгы бар экен? 
Муну айтышып көй баатыр, 
Сазда жаткан уй жакка 
Сабалашып баратыр. 
Калдайган жылкы деги жок, 
Бияван чылгый күн ысык. 
9440 Жылкы турар эби жок. 
Уй да болсо алалык, 
Улуу черүү кол жатыр, 
Азык кылып салалык. 
Аны ойлонуп алышты, 
Үч жүз экен барганы, 
Сазда жаткан сыйырга 
Аламан коюп калганы. 
13* 

Өркөчү бар, ую бар, 
Үч жүз барган кишинин, 
9450 Карап тургун калайык, 
Кыргыздын бөлөк кую бар. 
Кабылан Манас кеп айтып, 
«Калайык уккун - деп, айтып, 
Капыр да болсо камдуу журт, 
Аарылар да арбын журт, 
Саан уюн албаңар, 
Зардалын айдап тандаңар. 
Тай, кунанын, танасын 
Таштап андан салбаңар. 
9460 Жалгыз саан албаңар, 
Эркегин айдап тандаңар, 
Өкүргөн уюн алам - деп, 
Эмгекке бөөдө калбаңар». 
Бу сөздү айтып ийгени, 
Кара менен кандары, 
Камкор айтып салганы, 
Кашындагы үч жүз кол 
Аламандап ат коюп, 
Уйга кирип калганы. 
9470 Уй кайтарган жүз экен, 
Баарын тамам байлады, 
Эркек сыйыр баарысын 
Неме койбой айдады. 
Субайын айдап алышты, 
Кубалап жолго салышты. 
Алты жүз экен алганы, 
Арасынан бир бука 
Душман чыгып калганы. 
Капорто жерден мүйүзүн 
9480 Башта кесип салыптыр, 
Тукул болуп калыптыр, 
Как жонуна караса 
Төөдөй өркөч алыптыр. 
Айдаган элдин атынан 
Алты-бешөөн ал бука 
Жарадар кылып салыптыр. 
Кашатта турган Манаска 
Айдап ж 8 . к ы н барганы, 
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Карап турган Сыргакка, 
9490 Катар турган Чубакка 
Качырып бука калганы, 
Жолборстон качпас эки дөө 
Созулуп качып алганы, 
Жондо туруп эр Манас 
Каткырып күлүп калганы. 
Буластайт элең Чубагым, 
Букадан качып не болдуң? 
Арбагы бийик Сыргагым, 
Айбандан качып не болдуң? 
9500 Аны айтып эр Манас 
Каткырып күлүп калганы. 
Каарланып эки дөө 
Айдаган уйга барганы, 
Алиги бука качырып, 
Астынан чыгып калганы. 
Айныбай турган эр Сыргак 
Маңдайга найза салганы. 
Арстан заада эр Чубак 
Куйрукка найза салганы. 
9510 Тегеретип эки дөө 
Жолго таштап өткөнү, 
Жолго кесир болот - деп, 
Абакеси Бакай чал 
Бөлө чаап кеткени, 
Бир жагын сайып Ажыбай, 
Бир жагын сайып Алмамбет, 
Жолдун эки жагына 
Таштап салып кеткени. 
Адамы менен уйларын 
9520 Арасынан чубатып, 
Алар айдап өтүптүр, 
Бадачысы байлоодо, 
Түштөн мурун саан уй 
Калаага чубап кетиптир. 
Сыйырын көрүп алышып, 
Субайын кыргыз алганын 
Байкап билбей калышып, 
Жаткан алар токтошуп, 

Бакпай коё берген - деп, 
9530 Бадачысын боктошуп, 
Кечинде келер бекен - деп, 
Бадачыга кылбасак 
Баары ишибиз бекер - деп, 
Балдырашып калышты, 
Жыбырап жылдыз толгончо 
Издебей жатып алышты. 
Жыбырап жылдыз толгончо, 
Эрте жатчу кай бирөө 
Жатар маал болгондо 
9540 Бадачыны жоктошуп, 
Бакылдашып топтошуп, 
Сазга барган сыйырыбыз, 
Тарса жуут, ак урук, 
Бузулган белем кыйрыбыз. 
Сааны келип, өгүз жок, 
Бадачылар тегиз жок, 
Балакет болгон белем - деп, 
Байлоого кеткен капырдын 
Ага-иниси элеңдеп, 
9550 Жаны тирүү бар болсо, 
Таң атканча келер - деп, 
Урумдун эли баарысы 
Убайымга калышты. 
Караңгыда карабай, 
Караганга жарабай, 
Уктап жатып алышты. 
Аны таштап салыңар, 
Арстан Манас баатырдан 
Андан кабар алыңар. 
9560 Эки күнү, бир күнү 
Айдатып сыйыр алыптыр, 
Эртеңки шашке маалда 
Колго кирип барыптыр. 
Жети жүз он үч уюну 
Түк мусулман болбойт - деп, 
Капырлар бузду куюну, 
Үч жүз миң экен кошуну, 
Жети жүз уйду алып барып, 
Талап кетти ушуну. 
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9570 Аскерлер жатсын ал жерге, 
Ал кезекте кыргызга 
Капырлар кадам коё албайт, 
Түрк баласы бар жерге. 
Аңдабай келип атаңар, 
Ала-Тоо жайлоо - деп, келип, 
Капталыппыз тар жерге. 
Муну айтышып кожурап, 
Кош-кошуна божурап 
Алар жатып калыптыр. 
9580 Уюнун баарын алдырган 
Урумдуктар барганы, 
Таң атканча малы жок, 
Убарага калганы, 
Эрте туруп, уй издеп 
Элүү-кыркы барганы. 
Бада барчуу сазынан, 
Саздын аяк-башын 
Аралап жүрүп карады, 
9590 Жалгыз торпок табылбай, 
Ар тараптан барышып, 
Уюнун изин чалганы. 
Күн чыгышка кетиптир, 
Перинискием алганбы, 
Байтүлөктүн элини 
Мээнет басып калганбы. 
Перинискием бараңыз, 
Бери ургурга барабыз, 
Кандайлыктан алдың - деп, 
Канынан кабар алабыз. 
9600 Жети жүз сыйыр алыптыр, 
Бада баккан жүз киши 
Байлап кетип калыптыр. 
Мындай неге кылды - деп, 
Улугуна айталы, 
Учурашып кайталы. 
Муну ойлонуп алышты, 
Мыктыланып баарысы, 
Күн чыгышка бет алып, 
Күүлөнүп жолго салышты. 
9610 Сылая суунун чатында, 

Каспи көлгө жакында 
Кароолду катуу коюшкан, 
Кара жандан тоюшкан. 
Урумдан келген жол жакка, 
Төрт жүз киши кароолчу 
Чыккан экен шол жакка. 
Айланып Каспи көлүнөн 
Алар азыр өтмөккө 
Ар жактагы бараңыз 
9620 Догошун канга жетмекке 
Бейнабар булар барыптыр. 
Кароолго чыккан төрт жүзү 
Капилет келген капырды 
Көрүнбөй жолго салганы, 
Арт жагында калганы, 
Келе жатыр жол менен, 
Кабары жок кол менен, 
Кайнап жаткан аскерди 
Караанын көрүп алганы, 
9630 Камданган экен биз үчүн 
Батылөк эли баары - деп, 
Догошун баштап каны - деп, 
Сурап, билип көрөлүк 
Не да болсо аны - деп. 
Алтымыш экен жокчусу, 
Аскерге келип калганы, 
Аскер барган алаштар 
Аларды карап алганы, 
Бадачы жүздүн үстүнө 
9640 Байлап аны салганы. 
Каспи көлгө айланып, 
Бармагы анын төрт күндүк, 
Бараңызга бармагы 
Андан ары көп күндүк. 
Баргандар барып келер - деп, 
Баянын айтып берер - деп, 
Кабарын калкка салар - деп, 
Бузукчулук жок эле, 
Жамандык кылбас алар - деп, 
9650 Соодагер бар, кербен бар, 
Насияга ар түрлүү 
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Малдан соода берген бар. 
Барымтачысы алдыбы, 
Баашасы билбей калдыбы. 
Уурулары алдыбы, 
Улугу билбей калдыбы. 
Талаа мурус, Кудурус, 
Так ушунун башчысы, 
Бекия деген шаары бар, 
9660 Бадышасы Урумда, 
Басурун деген каны бар, 
Басурундан кийинки 
Кесимер деген дагы бар. 
Балбан менен баатырын 
Баштап алып акырын, 
Догошун шаага барайын, 
Жообун угуп карайын. 
Жети жүз өгүз бир алды, 
Жүз бадачы баарысын 
9670 Байлаган бойдон тирүү алды. 
Аркасынан жана да 
Алтымыш киши жоголду. 
Перинискием калаасы 
Баш тартпас душман болгонбу? 
Жокту сурап барайын, 
Жоологон болсо бир жолу 
Жоболоңду салайын. 
Жоготуп малы-башымды, 
Жоопсуз кайдан калайын. 
9680 Муну ойлонуп Кесимер, 
Калкында баатыр балбанды 
Кашына жыйнап алганы. 
Эки миң бир жүз кол менен 
Перинискием баруучу 
Каспи деңиз көлүнөн 
Айланып барчу жол менен 
Кесимер жолго салыптыр, 
Келе жатып бейкабар 
Үч жүз миң жаткан аскердин 
9690 Үстүнөн чыгып калыптыр. 
Кандай кол - деп, биле албай, 
Кабар сурап, тил албай, 

Капилет барып кире албай, 
Аскерге калды малынып, 
Киристиян дининде 
Ийбогу - деп, жалынып, 
Токтолуп алар калганы. 
Ошо күнү кароолго 
Ажыбайды алыптыр, 
9700 Ажыбай менен Алмамбет 
Он алты миң кол менен, 
Туманыч барчу жол менен 
Бөксөгө чыгып калыптыр, 
Тоо жагы жолун чалыптыр, 
Көл жакалап көп аскер 
Келгенин көрүп алыптыр. 
Өткөрүп коюп өзүнөн 
Аркасынан барыптыр, 
Акмалап келип калыптыр. 
9710 Азезилге жалынып, 
Арзыганы табылып, 
Аскерге калды малынып. 
Кай түрдүү аскер биле албай, 
Качууну ойлоп калыптыр. 
Азыр келген жолунан 
Ак асаба, кызыл туу, 
Айгайлаган ызы-чуу, 
Аскер чыгып калыптыр. 
9720 Алдын, артын жоо алды, 
Акылы баштан жоголду. 
Камоого калдым өзүм - деп, 
Кашайды кара көзүм - деп, 
Оң келбей айткан сөзүм - деп, 
Ойрон болдум өзүм - деп, 
Армандуу өлүп калбайын, 
Алтындуу калкан кармайын, 
Урушуп жүрүп өлөйүн, 
Бендеге келер бир өлүм, 
Бейарман болуп жөнөйүн. 
9730 Муну ойлонуп Кесимер, 
Кай түрдүү калк болсоң да, 
Баатырың мага келсин - дээр, 
Күрсүсүн күүлөп алганы, 
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Таламурус балбаны 
Талап кылып баатырды 
Майданга чыгып жалганы. 
Күдүрүс шаа балбаны 
Күрсүнү күүлөп алганы, 
Күчтүүң болсо тез кел - деп, 
9740 Күркүрөп чыгып калганы. 
Атаңдын башы, балбан - деп, 
Алдам берсе сен капыр 
Ажалың жакын калган - деп, 
Эр Бакай айтып салганы. 
Ажыбай баатыр камданып, 
А барганы калганы. 
Мен барайын буга - деп, 
Акпай айтып салганы. 
Абасы Бакай кеп айтып, 
9750 Ай баатырлар - деп, айтып, 
Экөөңө айтар арызым бар, 
Көккоён баатыр барсын - деп, 
Көңүлүмдө дартым бар, 
Урум деген улуу журт 
Ушунун четки эли - деп, 
Догошунга барууга 
Бейкапилет келди - деп, 
Келип алып көрдү го 
Бу жерде биздин элди - деп, 
9760 Аркасынан Алмамбет 
Аскери менен келди - деп, 
Ашыкпаңар алдырап, 
Алда Таала берди - деп. 
Эр Бакай айтып салыптыр, 
Манастын уктаганына 
Эки күн болуп калыптыр. 
Эр уйкусун салыптыр, 
Энөөсүз жатып1 алыптыр. 
Эр Көккоён камданып, 

9770 Майданга чыгып барыптыр. 
Баатырсынып Кесимер, 
Көккоёнго бет алып, 
Көтөрүп найза салыптыр. 
Көөдөнгө найза коёрдо 
Көккоён найза кагыптыр. 
Кагып ийип найзасын, 
Көккоён тапты айласын. 
Найзасы кетти кагылып, 
9780 Кесимер баатыр балбаны 
Көккоёнго кабылып, 
Эрдиги эмей неткени, 
Эңкейгенде Көккоён 
Белине колу жеткени, 
Алтындуу кемер курунан 
Аткый кармап алганы. 
Кара, кыргыз балбаны 
Алты жашар баладай 
Кесимерди Көккоён 
Атынан жулуп алганы. 
9790 Алты айлантып башынан, 
Көтөрүп жерге салганы. 
Көбү көрүп турганы, 
Көтөрүп жерге урганы, 
Тийген жери кан болуп, 
Ташка чапкан балчыктай, 
Кесимер калды нан болуп. 
Кесимер баатыр өлгөнү, 
Өлгөнүн көзү көргөнү. 
Эки миң бир жүз адамы 
9800 Аттан түшүп алганы, 
Жарагын таштап салганы, 
Колдорун алып төбөгө, 
Коркуп барды балбандар 
Эр Бакай кан төрөгө 
Жан соогат - деп, жалбарып, 

1 жатыб. Ушул сөздөн кийин көп чекит коюлуп, бош орун калтырылган да, андан кийин ыр 
сабындагы акыркы сөз «алыптыр» жазылган. Катчынын максаты, белгинин аткарган милдети бел-
гисиз. Бул ыр сабында андай зарылчылык талап кылынбайт, сөз түшүп калган эмес, маани даана 
билинип турат, ойдо үзүлүү жок. 
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Кесимери өлгөн соң 
Келген кыйын душман - деп, 
Айбатына таңданып. 
Калыстыгы ашык эр Бакай, 
9810 Кабыл кылды тилегин, 
Оң колуна ак байлап, 
Белгиледи билегин. 
Үч жүз миң жаткан аскерге 
Кош башына бир адам 
Урматтуу алаш көп элге 
Таратып бөлүп бергени. 
Биздин кош куру калды - деп, 
Абакеңиз Бакайга 
Адамдар далай келгени. 
9820 Алда берсе көп болор 
Адамдар мындай дегени. 
Аны таштап салыңар, 
Бараңыздын шаарынын 
Баянын угуп алыңар. 
Перинискиям Чаңын1 шаа 
Өз аскери табынча, 
Чыланырга, Кавказга 
Чындап кабар салыптыр, 
Чакыртып баарын алыптыр. 
9830 Догошун деген улук кан, 
Өз аскери эки сан, 
Аттарын кыргыз алыптыр, 
Аскер жөө калыптыр. 
Чылаңырдан, Кавказдан, 
Аскер келип калыптыр. 
Эки күз миң кол келди, 
Кавказдыктын калкынан 
Элөөдаран2 зор келди. 
Душман ж з . к к з . бактырып, 
9840 Урушка, согор барабан 
Туш-тушунан камырып, 
Ала байрак асаба 
Шамал тийип жалпылдап, 

1 чаңын. 
2 элөөдаран. 
3 бапирусдын. 

Баатырлардын баарысы 
Алгыр куштай баркылдап, 
Күрөөкө, соот, кыягы 
Күн тийгендей жаркылдап. 
Аарылардын аскери 
Азыр чыкты көп эли, 
9850 Абыланас баатыры 
Майдан ж я . к к я бет коюп, 
«Баатырың кел!» - деп, акырды. 
Байкап турду мусулман 
Абыланас капырды. 
Туулгасы алтындан, 
Турпаты журттан артылган, 
Мунарадай бойлонуп, 
Бу жалганда мен жалгыз 
Келгемин - деп, ойлонуп, 
9860 Алп кара куш көздөнүп, 
Ант ургандай сөздөнүп, 
Ажыдаар түстөнүп, 
Алуучудай жүздөнүп, 
Алтымыш кез найзасы 
Асманга карап түзөлүп, 
Муруту билек сабындай, 
Мурунуна караса 
Селебенин* кабындап, 
Толгонгон кара чачы бар 
9870 Кара айгырдын жалындай, 
Караанын көргөн бенденин 
Акылы баштан табылбай. 
Бопоростун3 түтүнү 
Жөө тумандай буркурап, 
Жөнөгөнде капырлар 
Айгай салды чуркурап. 
Көргөндүн бою дүркүрөп, 
Көк жал сур ат астында, 
Майданга кирди күркүрөп. 
9880 Көрө салып ушуну, 
Мусулман аскер кошуну, 
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Айдаркан уулу эр Көкчө, 
Айбаты журттан бөлөкчө, 
Көгала ат минип кымпыйып, 
Көк найза колдо зыңкыйып, 
Көкчө чыгып калыптыр. 
Барамын - деп, күүлөнүп, 
Манас уктап калганга 
Балдыр-салдыр сүйлөнүп, 
9890 Көзкаман уулу Көкчөкөз 
Көптөн берки ушу сөз, 
Коржоңбоз атын оңдонуп, 
Коркпос жагын ойлонуп, 
Каарданып күүлөнүп, 
Кайраттанып сүйлөнүп, 
Кожоймо соот кийинип, 
Колдой көргүн кудай - деп, 
Жаратканга сыйынып. 
Майданга кирди бу дагы, 
9900 Баары журт карап турганы. 
Көкчө баатыр кеп айтып, 
Көкчөкөз баатыр кайта бар, 
Ушул итке бет алып 
Мен барайын - деп, айтып. 
Эр Көкчөкөз күүлөндү, 
Эмне дейсиң, казагым, 
Эркексиген капырдын 
Азыр демин басамын. 
Сен кайткын - деп, колуңа 
9910 Тосуп кесир болбогун 
Майдан талап жолума. 
Бул сөздү айтып салганы, 
Көкчөкөз, Көкчө бул экөө 
Эрегишип калганы. 
Ал экөө антип турганда 
Бакырган бойдон 
Баатыр Алмаң барганы. 
Абыланас капырга 
Маңдайлашып калганы. 
9920 Түрк баласы нетет - деп, 
Жалгыз барган Наасты 
Көптөп булар кетет - деп. 

Тообурсат деген аты бар, 
Тоодой болгон заты бар, 
Сакалаттын эри эле, 
Сабаң баатыр дээр эле, 
Ибилис* сөзүн жат алган, 
Жанчышканын оң кылбай, 
Сары дөө - деп, атанган, 
9930 Найзасы бар токсон кез, 
Аткан октон аты тез, 
Үзүктөй темир үстүндө, 
Ажыдаар түгү түсүндө. 
Алмамбет каршы барганы, 
Акырып келип бу капыр, 
Алмаңа найза салганы. 
Каршысына кан Алмаң 
Калкан тосуп калганы. 
Калкандан найза тайыптыр, 
9940 Кабылан Алма султаның 
Төшкө бу да сайыптыр. 
Алмамбеттин найзасы 
Калканынан тайыптыр, 
Кекиртектин күрөөнө -
Күрөө тамыр бирөөнө 
Найзасынын учу кириптир, 
Аттын башын буруптур, 
Арбак аны уруптур, 
Колун көздөй бет алып, 
9950 Коржоңдоп качып калганы. 
Моюндан каны шорголоп, 
Колуна кирди корголоп, 
Сарала ат менен Алмамбет 
Артык өнөр баштады, 
Аскерине киргенде 
Найза сайып жонунан, 
Көмө коюп таштады. 
Кайра тартып калганы, 
Уругу бараң улуу журт 
9960 Аскери жатыр жер жайпап, 
Көптүгүн көрсөң кара курт. 
Амилия, Тышталы, 
Намысты бу да издеди, 
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Найза, күрсү, бар жарак, 
Асынганы замбирек, 
Айбаттанып бадирек, 
Көргөндүн бою дүркүрөп, 
Көк түшкөндөй күркүрөп, 
Ойрот* журттун баарынын, 
9970 Орою чочуп ушундан, 
Оту чыгып оозунан, 
Бараңдардын журтуна 
Баштатадан белгилүү 
Баатырлыгы, балбаны, 
Мен барганда түрктүн 
Чыгар - деди, далдалы. 
Чымырканып сүйлөнүп, 
Чыйрыгып бою күүлөнүп, 
Үч жүз батман* көрүндү 
9980 Күрсүсүнүн салмагы. 
Күркүрөгөн боюнча. 
Аскерден чыгып калганы. 
Сары дөөсүн жыгыптыр, 
Сандыргалуу Алмамбет 
Кайра тартып чыгыптыр. 
Карап алса майданда 
Казак, кыргыз калышып, 
Көкчөкөз менен Көкчө экөө 
Карсылдашып салышып, 
9990 Калкан кармап турушуп, 
Мусулман менен капырча 
Бул экөө жүрөт урушуп. 
«Экөөң болдуң жинди - деп, 
Азезил келип экөөңдү 
Азыр кандай минди?» - деп, 
Арасына жетиптир, 
Алмамбет баатыр экөөнү 
Ажыратып кетиптир. 
Ал аңгыча болбоду, 
10000 Атына камчы салыптыр, 
Акбалтанын Чубагы 
Айбаттанып бу дагы, 
Амилияга бет коюп, 
Баатыр Чубак барганы, 

Азыр келген Чубакты 
Алмамбет карап алганы. 
«Уруштан куру калдык - деп, 
Урушуп жатыр бул экөө, 
Ач бөрүдөй алышып, 
10010 Жулушуп жатыр бул экөө. 
Майданга мурун мен келдим, 
Амилия балаага 
Ачууланып сен келдиң. 
Көкчөкөз, Көкчө бирини 
Көрөлүк уруштуруп» - деп, 
Алмамбет айтты мындай кеп. 
Акбалтанын Болоту 
Айтканыңа макул - деп, 
Көкчөкөз, Көкчө эки дөө 
10020 Бириң баргын акыр - деп, 
Уруксат берди урушка, 
Уруш үчүн талашкан 
Не дейсиң мындай жумушка. 
Көкчөкөз баатыр кеп айтып, 
Көөдөк кулду токтоткун, 
Мен барайын - деп, айтып. 
Баатыр Көкчө кеп айтып, 
Балдыратпай калмакты, 
Баса турчу ар жакка, 
10030 Мен урушам - деп, айтып, 
Амилия капырды 
Талашты экөө акыры. 
Алмамбет, Чубак ал экөө 
Азыр барып калганы. 
Айдаркан уулу Көкчөгө: 
«Айланайын, эр Көкчө, 
Көкчөкөзгө бер, Көкчө, 
Ар канча десең акылың 
Артык элең, сен Көкчө. 
10040 Калмактан келген каранга, 
Катышпачы, эр Көкчө, 
Кажылдаган арамга. 
Кытайдан келген кырылгыр, 
Кыжылдап асты болбойт - деп, 
Башын жутар ушунуң, 
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Амилия койбойт - деп, 
Ажал айдап тургандыр. 
Астына барса сойлойт - деп, 
Амилия чоң душман, 
10050 Аны азыр Көкчокөз 
Арзан киши ойлойт» - деп, 
Алмамбет, Чубак барганы, 
Акылын Көкчө алганы. 
Азыр кайтып эр Көкчө 
Аскерине барганы. 
Үсөндүн уулу Көкчөкөз, 
Жоголбогон мурунтан 
Жомок деген улуу сөз, 
Амилия бараңга 
10060 Азыр жетип барганы, 
Бир-бирине бул экөө 
Акырып найза салганы. 
Тоо жанчкандай токтолуп, 
Тирешкен бойдон турушту, 
Башташып өнөр жумушту, 
Башына кылыч урушту, 
Калканга кылыч чабылып, 
Кас душман минтип табылып, 
Күч менен күрсү чабылып, 
10070 Күрсүгө калкан тосулуп, 
Күркүрөшүп кеткенде 
Ооздон чыккан демдери 
Көк түтүндөй созулуп, 
Турган-жүргөн жерлери 
Топурагы тозулуп. 
Ушинтип уруш салыптыр, 
Салышып турган жеринде 
Санжыргалуу Көкчөкөз 
Саадакты моюндан алыптыр. 
10080 Бармагына салганы, 
Маңгулуя журтунан 
Башында каалап алганы. 
Көк зумурут* таш экен, 
Саадак тартса, жаа атса 
Көкчөкөз артык маш экен. 
Таш кийгизди колуна, 

Амилия бараңга -
Акимсиген арамга 
Көкчөкөз баатыр жеткени, 
10090 Адистиги эмей неткени, 
Жарым таш жерден кайрылган, 
Амилия бараңы 
Кылчайып карайм дегенде 
Оң көзгө жебе жеткени, 
Көздөн тийген жебе огу 
Желкеден чыгып кеткени. 
Аттан түштү албайып, 
Жайылып барып түшүптүр, 
Жер кучактап далбайып. 
10100 Амилия сойлоду, 
Аты бошко ойноду. 
Өлтүрүп, атын алууга 
Өткүр баатыр Көкчөкөз 
Өтүрүк, чынын көрбөдүк, 
Өткөндөрдөн калган сөз, 
Көкчөкөз атка жөнөдү, 
Атын алып калууга 
Балуштун журту өмөлдү. 
Жыйырма, отузу ат койду, 
10110 Ат койсо да бат койду. 
Аларды көрүп алганы, 
Атка ж 6 т к 6 н бирөөнү 
Найза менен Көкчөкөз 
Оң бөйрөктөн салганы, 
Көкчөкөздүн найзасы 
Сол бөйрөктөн сороюп, 
Чыга түштү короюп. 
Кейип деген баатыры, 
Ат талашып арада, 
10120 Арманда өлдү акыры. 
Балуш менен бараңы, 
Баары ат коюп калганы. 
Алмамбет, Көкчө, эр Чубак 
Айгайлаган аскерге 
Аралашты ушу чак. 
Кара кыргыз түрк уулу 
Карап көрүп ушуну, 
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Арстан Манас акырды, 
Капта! - деди, урушка, 
10130 Болбойт карап турушка, 
Айгай салып бакырды, 
Үч жүз миң турган түрктү 
Аарыларга жапырды. 
Мылтыктын үнү чагылды, 
Мыктынын баары жабылды, 
Арстандардын арзыган. 
Аңгемеси табылды. 
Жети жүз миң кол болуп, 
Жер дүнүйө карк толуп, 
10140 Чакыр-чукур чаң болуп, 
Чамасы жоктор таң болуп, 
Күчтүүлөр келди күчүнө, 
Ажалдуулар илинди 
Найзанын келип учуна. 
Кайсы бир адам жыгылды 
Кылычтын калып мизине, 
Адамдын дени бөлүндү 
Аттын калып изине. 
Адам айран болгундай, 
10150 Ата-бабаң ишине. 
Мылтыктын калып огуна, 
Ок, кылычтан түк тийбейт. 
Ажал-азап жогуна. 
Күч келтирди капырлар 
Замбирек менен тобуна. 
Аарылар аткан замбирек 
Үч жүз бараң бир өлдү 
Өзүнүн тийип колуна. 
Аарылар менен түрктүр, 
10160 Аралашып жүрүптүр, 
Күн батар жакын калганда 
Аарыларды ар жакка 
Айдап алаш сүрүптүр. 
Эрдемсинип урушуп, 
Эли жаман бүлүптүр. 
Эр Манастьн барында 
Кара кыргыз түрк уулу 
Эртели-кеч күлүптүр, 

Андан кийинки алаштар 
10170 Ажалы жоктон жүрүптүр. 
Дигер жакын калганда 
Бараң журтун сүрүптүр. 
Барбады булар шаарына, 
Аарылар арбын куп коркуп 
Арстандардын каарына. 
Мусулман журту бөлүндү, 
Үч жүз миң эле адамы, 
Эки жүз отуз бир киши 
Майданда өлүк көрүндү, 
10180 Майданда калды өлүгү, 
Башын чайкап баса албай, 
Жарадар далай көлүгү. 
Сегиз жүз токсон бир киши 
Аарылардын өлүгү, 
Аманы аз-аз калыптыр, 
Адамдын көбү жарадар, 
Урушка сокчу барабан 
Манас баатыр кактырды. 
Керней тартып бапылдап, 
10190 Сурнай үнү такылдап, 
Туу көтөрүп калкылдап, 
Майданга барып турганы. 
Урушка сокчу добулун 
Капырлар бүгүн урганы. 
Найзасын колго көтөрүп, 
Майданга келип турганы. 
Сапыраяз баатыры 
Сары ат минип акырып, 
Жаалданып бакырып, 
10200 Түрк уулу болсом, түк койбойм, 
Түгөтөм - деп, чакырып, 
Кетирейин жаныңды, 
Бириң эмес баарыңды, 
Караң эмес каныңды, 
Кейитейин баарыңды. 
Учурам - деп, саныңды, 
Күркүрөшү күн болуп, 
Карарышы түн болуп, 
Астындагы сары аты, 
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10210 Асман-көктү карады. 
Айгай менен жер жарып, 
Майданга турду бу барып. 
Жекеге чыгып келди - деп, 
Жезитти* кудай берди - деп, 
Сундуруп найза тартпаган, 
Сумсайып жоодон кайтпаган, 
Өзүнүн аты Жаныгул, 
Сыны сыргак* эрликтен 
Сыргак болуп атанган, 
10220 Кызыл ат менен кырданып, 
Кыраан Сыргак сурданып, 
Майдандагы капырды 
Баатыр Сыргак качырды. 
Менменсинип турганы, 
Сыргакка найза сунганы, 
Качырып жетип эр Сыргак 
Оң көзгө найза урганы. 
Оң көзүнө тийиптир, 
Ачуусунан найзанын 
10230 Ыштанына сийиптир. 
Найза чанчып көзүнө, 
Сапыраяз баатырдын 
Ажал жеткен өзүнө. 
Адам айран калгандай 
Абалкынын сөзүнө. 
Сап кылып Сапыраязын, 
Сыргак турган майданы, 
Сынташкөл деген балбаны 
Сыргакты көздөй бет алып, 
10240 Кайратын катуу салганы, 
Качырып кирип барганы. 
Колунда алган тору бар, 
Балбандын мындай зору бар. 
Кадимден сырын билбестен 
Катылгандын шору бар. 
Ашкабактай бир неме 
Алып келген колуна, 
Эр Сыргакты бет алып 
Салып келген жолуна. 
10250 Найзасын Сыргак алганы, 

Аны көздөй бет алып, 
Качырып кирип барганы. 
Алтымыш кулач калганда 
Ашкабактай немесин 
Атып уруп салганы. 
Атканы келип жазылып, 
Арстан Сыргак баатырдан 
Алыс түштү басылып. 
Балбандан бөкө* зор экен, 
10260 Барган жандын шору экен, 
Ашкабактай немеси 
Ак жибектен тор экен. 
Ат-маты менен Сыргакты 
Ал торуна түшүрдү, 
Алиги келген бу капыр 
Апсун окуп үшкүрдү. 
Сыргактын көзү жайнады, 
Аяк менен колуну 
Чалма менен байлады. 
10270 Сынташкөл келди күчүнө, 
Аны көрүп чыдабай, 
Алмамбет келди үстүнө. 
Башкы атасы Сериптир, 
Түбү түрктөн келиптир. 
Иңгилиске аралаш, 
Алты атасы өткөн каралаш. 
Арбаксепил дегени 
Акырып жетип келгени. 
Алмамбетке күүлөнүп, 
10280 Ажалың жеткен түрк - деп, 
Баатыр болсоң мага кел, 
Урушар болсоң жүрүп - деп. 
Арбаксепил барганы, 
Ал сөздү айтып салганы. 
Ачууланып Алмамбет, 
Арбаксепилге айтат кеп: 
«Арбак болбой жерге кир, 
Ата-бабаң арбагы 
Азыр урсун сени» - деп. 
10290 Аркы түбүң түрксүң, 
Алты атаңдан бер 
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Аарылар1 менен жүрүпсүң. 
Түрк уругун талашпай, 
Аарыларга кошулуп, 
Актык динден бүлүпсүң». 
Алмамбет баатыр аны айтып, 
Найзасын шилтеп какайтып, 
Арбаксепил качырды. 
Алмамбет жанчып, акырды, 
10300 Айбатына чыдабай, 
Калды качып капыры. 
Ээрден көтү кылтайып, 
Үзөңгүдөн бут тайып, 
Найза тийди далыга, 
Арбаксепил жыгылды 
Аскеринин жанына. 
Атын илип алганы, 
Арстан Алма султаның 
Кайра тартып калганы. 
10310 Атын ал - деп, кетирбей 
Догошун буйруп салганы. 
Астынан чапты үч киши, 
Үч кишинин артынан 
Дагы чапты жүз киши. 
Бул жактан1 көрүп мусулман, 
Ким аянсын ушундан, 
Жаа Алдалап буркурап, 
Шаймерден* - деп, чуркурап, 
Мусулмандан бир жүзү, 
10320 Кыпчактын кыраан Үрбүсү, 
Көкчөкөз баатыр жөнөлдү, 
Көй кашкалар өмөлдү. 

Майданга кирген жүз капыр 
Барган жерден көп өлдү, 
Отуз алты калыптыр, 
Ойбойду алар салыптыр. 
Ат талашып келгенден 
Алтымыш төртү өлүптүр. 
Аркы аскери көрүптүр, 
10330 Сапыраяз3 колунан 
Байланып калган Сыргакты 
Көкчөкөз барып бөлүптүр. 
Сапыраяз балбан зор, 
Баатыр Сыргак үстүнө 
Жабылган экен жибек тор. 
Араптан чыккан ал өнөр, 
Атаңардын сөзү экен, 
Акылмандар аңдап көр. 
Кеменде* анын атагы, 
10340 Кеби тамам болбогон 
Мурунку элдин чатагы. 
Көкчөкөз баатыр барганы, 
Сапыраяз баатырды 
Көтөрүп аттан алганы. 
Аяр экен ал Аяз 
Апсун окуп салганы, 
Көкчөкөз көрбөй калганы. 
Көрбөй калган Көкчөкөз, 
Көңкү кыргыз уулуна 
10350 Көптөн берки ушу сөз, 
Атынан жулуп алыптыр, 
Көзү көрбөй калса да, 
«Көздө, Алмамбет муну!» - деп, 

1 аглар. Жазылышты «актар» катары окуп, маанисин ак өңдүү элдер - деп түшүнүүгө болор 
эле. Бирок кийинки эле экинчи сапта сөз «аарылар» деп даана жазылган. Кыясы, катчы сөздү 
жаздым угуп, же укканын туура эмес чийип алган өңдөнөт. 

2 быяктан. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө да айтыла берет, сөздүн туура жазылыш үлгүсү -
«бул жактан». 

3 сапыраяз. Кыясы, бул жерде манасчынын өзүнөн кеткен «мүчүлүшүк» - Сапыраяз мур-
да өлгөн (к. 10232-10233-саптар). Сыргакты торго кармап алган баатырдын аты - Сынташкөл 
(к.10238-10243-саптар). Манасчынын жаңылганын оңдоп берүүнү туура таппадык. Анткени 
көлөмдүү чыгарманы оозеки аткарууда бул түрдөгү мүчүлүштүктөр боло бере турган, адаттагы 
көрүнүштөрдөн. Эпостун тексттерин манасчы оозеки айтканда андай калпыстыктар анча деле бай-
калбайт. Бул жерде эпоско таандык белгилердин бирин атайын оңдоп, текстке кийлигишүү зарыл 
эмес - деп, эсептедик. Анын үстүнө манасчынын жаңылуусунан мазмунга анча залал деле жок. 
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Көтөрүп жерге салыптыр. 
Жерге түшкөн капырга 
Серек баатыр барыптыр, 
Селейте чаап салыптыр. 
Кылычтап кыркып эр Серек 
Сыргакты тордон бошотту. 
10360 Келген заман Сыргакка 
Үшкүрүп бир дем салыптыр. 
Сапыраяз салган дем, 
Андан бери Сыргактын 
Көзү көрбөй калыптыр. 
Кароо тартып көздөрү, 
Калпы-чынын ким көрдү, 
Кадимки элдин сөздөрү. 
Көкчөкөз менен эр Сыргак 
Көбүнө кайтты ошол чак. 
10370 Кайра тартып калганы, 
Кайыпдандын аяры 
Бегүш аяр көзүнө 
А бир демди салганы. 
Каары бойго чачылып, 
Көкчөкөз менен Сыргактын 
Көзү айнектей ачылып, 
Кайта жөнөп калганы. 
Казактан Көкчө, эр Жанай, 
Кара кыргыз журтунан 
10380 Баатырлар чапты бир далай. 
Аны көрүп аарылар, 
Үч жүз миң ашык аскери 
Ат коюшту бир далай. 
Бакай баатыр калганы, 
Манас баштап кырк баатыр, 
Бири калбай таптакыр, 
Кырк баатырдын баарысы, 
Кыйкырып Кыргыл карысы, 
Казактан Данай, Албаны, 
10390 Кан Көкчөнүн артынан 
Каптап кирип калганы, 

Баатырлар барган жеринен 
Капырдын чыкты далдалы. 
Кабыла аттуу итаалы 
Элүү миң аскер кол менен 
Дагы шо жерге келиптир 
Дагстандын жол менен. 
Ушу бүгүн эр Манас 
Уруш кылды зор менен. 
10400 Чабылбаган кылыч жок, 
Далай жан өлдү кылмыш жок. 
Чанчылбаган найза жок, 
Жан аманат айла жок, 
Атылбаган мылтык жок, 
Дүнүйө жүзү кызыл чок. 
Тартылбаган саадак жок, 
Замбирек бар, мылтык - топ, 
Мөндүр өңдүү көрүнбөйт 
Адамдарга аткан ок. 
10410 Айбалта башка чабылды, 
Арстандардын бу күндө 
Арзыганы табылды, 
Ажалы жеткен канчалар 
Аманат жандан кагылды. 
Колу сынып, жыя албай, 
Шалдыраган дагы бар. 
Тил сүйлөөгө ал келбей, 
Балдыраган дагы бар, 
Көзү ирмөөгө шайы жок, 
10420 Жалдыраган дагы бар, 
Аарылар менен түрк уулу 
Аралашкан эки кол 
Уруш кылган чагы бар. 
Бирин айткан аары - деп, 
Бирин айткан сары - деп. 
Аары демек ак урук, 
Акыр заман тушунда 
Аарылар көптү лап уруп1, 
Өнөрлүү болду өздөрү, 

1 лаб урыб. Жазылышты «лап уруп» же «илеп уруп» катары окуу жөндүү. Мааниси кыйын 
чыкты, мыкты болду, өсүп-өнүктү дегенди туюнтат. 
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10430 Өткүр эрлер ойлоп көр, 
Өткөндөрдүн сөздөрү. 
Тарса, жүүт, кызыл баш, 
Манас баатыр барында 
Мажусу динде жүргөндөр 
Кызыл кан болгон ичкен аш. 
Баары актын уругу 
Бараң менен иңгилис, 
Баштагы элдин урушун 
Байкап баарын билдиңиз. 
10440 Орус менен немиси 
Опасы жок, шум жалган, 
Бир өткөн соң дүйнөдөн 
Эки жоктур келгиси. 
Сарылардан билиңиз, 
Сагымбайдын сөзү - деп, 
Сай кашкалар бу сөздү 
Санааңарга илиңиз. 
Чөрнөгөр1 - деп, бири бар, 
Мунун түбү дагы түрк, 
10450 Сомосунан билип ал. 
Италия, Сербия, 
Мажусунун дининде 
Баштан аяк Билгия2, 
Кыргыз, казак, калмагы 
Кыйлага дүмөк салганы. 
Кылымды басты кийинки 
Тимучиндин3 арбагы. 
Чынгыскан болгон атагы, 
Түрк уулунан башкага 
10460 Басылбаган чатагы. 
Манас баштап кырк бөрү, 
Баштап сөзүн көрөлү, 
Чындап уруш салганда 
Качып алып жөнөдү. 
Ал кезекте түрк эли 
Калды бекен арманы, 
Капырга калба салганы, 

1 чөрнагөр. 
2 билгия. 
3 тимучндн. 

Каарына чыдабай, 
Калаасына бет алып, 
10470 Качып жүрүп калганы. 
Кырдагы Угуз балдары 
Кыйкырыкты салганы, 
Кылчая албай кылым журт, 
Аарылар качып калганы. 
Сакалатын сапырып, 
Перинискием калаага 
Кууп кирди жапырып, 
Алаштап ураан чакырып. 
Аркы атабыз алаш - деп, 
10480 Алаштан чыккан Манас - деп, 
Түп атабыз Угуз - деп, 
Куран айттык бу сөздү, 
Зээндүүнүн баарысы 
Кулагыңа жугуз - деп, 
Кырга чыгып кеткенден 
Кыругуз - деп, атагы, 
Кыраан Манас барында 
Кылымга тийген чатагы. 
Байгамбар чыккан эл үчүн 
10490 Урушпаптыр арапка, 
Башка журттун баарысы 
Калган кыйла карапка. 
Кырда болгон түрк - деп, 
Кыйындап түрк урушса 
Кылымга салар мүлүк - деп. 
Атыла кан, Баян кан, 
Азыр түрк кур турсуң 
Атаңар кылган аяндан. 
Жамгырчы чыккан татардан, 
10500 Жалпы түрктүн балдары 
Азыр калдың катардан. 
Байгамбар өткөн соңунан, 
Эки жүз кырк бир жылдан соң 
Манас баатыр чыгыптыр 
Кара кыргыз тобунан, 

- ^ 2 0 8 ^ 
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* МАНАС * 
Ал кездеги бабаңдын. 
Ар иш келген колунан. 
Жүз сексен жыл чамасы, 
Тимучин чыкты соңунан, 
10510 Писүкенин баласы, 
Манаска карап бабасы, 
Алтайдын Кара-Курумда 
Такта курган калаасы. 
Кырдагы Угуз балдарын 
Кыргыздардын зардалын 
Кырып-жоюп тараткан, 
Кылымга толук кытайды 
Кыңк эттирбей караткан, 
Азыр түрк кор болдуң, 
10520 Азиянын кыйласын. 
Алып кытай караткан. 
Түркстанды түк койбой 
Алып турат аарылар, 
Ар кайсыңар ар журтка 
Кошомат кылдың баарыңар. 
Ортодо Ооган дагы бар, 
Аркы түбү анын да 
Актан болгон чагы бар, 
Бел байлап турган душманга 
10530 Беш уруу кыргыз дагы бар, 
Манастын болгон тушунда 
Белгилүү Кошой кары бар. 
Азыркынын домогун 
Арбытпай коюп салалык, 
Арстан Манас баатырдын 
Дастанына баралык. 
Перинискием калаага, 
Калдык дешти чуркурап, 
Ар жагында он күндүк, 
10540 Сатасул1 деген жери бар, 
Бабаңардын баштатан 
Үлкөн дастан кеби бар. 
Сатасулга бет алып 
Үркүндүн асты жөнөлүп, 

1 сатасул. 

14-1198 

Кууп-сүрүп кыргыздар 
Киргенинде өмөлүп, 
Аскерге барган адамы 
Аарылардан көп өлүп. 
Батар жерге күн кетти, 
10550 Көз байланып, түн жетти. 
Арт жагында аскердин 
Тактасын бийик куруптур, 
Аарылардын акими 
Кан Догошун туруптур. 
Казактардын эр Көкчө 
Каптап аскер киргенде, 
Догошун атка мингенде 
Таажысын көрүп каны - деп, 
Талкалайын аны - деп, 
10560 Көкчө баатыр жетиптир, 
Жоорунга* найза койгондо. 
Атынан алыс кетиптир. 
Догошун өзү эр экен, 
Башкача балбан неме экен, 
Кайта тура калыптыр. 
Айбалта уруп ыргытып, 
Айдаркандын Көкчөнү 
Жарадар кылып салыптыр. 
Ылагып балта жетиптир, 
10570 Тийген экен аркага, 
Мизи тийип, бир эли 
Аркага кирип кетиптир. 
Казактын Далба балбаны 
Ай-балтасын* алганы, 
Айдаркан уулу эр Көкчө 
Жоорунунан* кан агып, 
Жарадар болуп калганы. 
Арт жагынан акырып, 
Арстан Кыргыл барганы. 
10580 Кыжыгыйма кырк чоро 
Кыйкырып кирип калганы. 
Кыйынсыган каныны 
Ар кайсысы бир салып, 
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* МАНАС * 
Кыйма чаап салганы. 
Кылчая албай аарылар, 
Баары качып калганы. 
Кабылан Манас баатыры 
Кайтыңар - деп, акыры, 
Калкын калды токтотуп, 
10590 Түндө барса калаага, 
Калаага түндө кирем - деп, 
Калбаңар кара балаага. 
Муну айтып айгай салыптыр, 
Мусулмандын баласы 
Кайра тартып калыптыр. 
Уруш басар барабан*, 
Каңгырата кагыптыр. 
Ушу барган канча жан 
Кайра тартып калыптыр. 
10600 Кошко келип баарысы, 
Жашы менен карысы 
Элүү-кырктан топтошуп, 
Не болду экен балан - деп, 
Кап ортосу жеринде, 
Калың капыр элинде 
Карсылдашып калган - деп, 
Кош-кошунан жоктошуп, 
Уруштан келип тарашып, 
Узун наркын карашып, 
10610 Уруштан мындай болчу - д 
Нускалуу санаа санашып, 
Баланча киши жок - дешип, 
Баланчаны мен көрдүм, 
Майданда калган жыгылып, 
Башына тийген ок - дешип, 
Жыгылды эле майданда, 
Өлүү-тирүү экенин 
Көргөн киши жок - дешип, 
Айтып жаткан андан көп. 
10620 Бирөөнүн түшкөн кошуна, 
Мени да издеп жүрбөсүн, 
Кошума барам, кокуй - деп, 
Кайтып жаткан сандан көп. 
Жарам жаман ооруйт - деп, 

Жатып жаткан андан көп. 
Күйөрүм бүгүн өлдү - деп, 
Өлгөнүн көзүм көрдү - деп, 
Өбөктөгөн сандан көп. 
Капыр көптөп жатканда 
10630 Карабадың мени - деп, 
Бирин бири жемелеп, 
Сөгүп жаткан дагы бар. 
Соот кийген балбандар, 
Бек курчанып алгандар. 
Белин чечип, окторун 
Төгүп жаткан дагы бар. 
Жалжайта тартып жарасын, 
Көрүп жаткан дагы бар. 
Илекердин сөзүнө 
10640 Айтканын кылып, акелеп, 
Көнүп жаткан дагы бар. 
Жаман эмес жарасы, 
Жатып алып онтолоп, 
Жалакайын карачы, 
Кайрат кылып сөз айтып, 
Кайтып жаткан андан көп. 
Эч эчтеме болбойсуң, 
Элдиребей турчу - деп, 
Айтып жаткан андан көп. 
10650 Кол-аягы сынганды. 
Шакшак* жону даярлап, 
Аста кармап аяңдап, 
Таңып жаткан дагы бар, 
Онтолотуп кошунда 
Багып жаткан дагы бар. 
Жараттын таап дарысын, 
Жарактын заары чыксын - деп, 
Жагып жаткан дагы бар, 
Сом этте огу турат - деп, 
10660 Ок кокустан ойносо, 
Оңолтпой кудай урат - деп, 
Тай үйрөткөн немедей, 
Баса минип кебелбей, 
Минип жаткан дагы бар. 
Тинтүүр менен түрткүлөп, 
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* МАНАС * 
Ок ушу жерде турат - деп, 
Билип жаткан дагы бар. 
Маштарды бүлөп курчутуп, 
Окту туштап, тушунан 
10670 Тилип жаткан дагы бар. 
Өпкө, боор кан - дешип, 
Уюп каны токтолсо, 
Кетет мындан жан - дешип, 
Эки аягын асманга 
Илип жаткан дагы бар, 
Эми үшкүрүп, эсине 
Кирип жаткан дагы бар. 
Ок жуткуруп окшутуп, 
Кустурганы дагы бар. 
10680 Илегер болсоң бил - дешип, 
Өпкө менен жүрөгүн 
Күйүгүп жүрүп күч менен 
Алган экен зил - дешип, 
Дары менен дартыны 
Буздурганы дагы бар. 
Казак, кыргыз, мусулман, 
Катарлашы канча жан, 
Казатка барган Манас кан, 
Түрк уулунун намысын 
10690 Түбүнөн бери талашкан. 
Азыркысын түрк уулу, 
Намысынан адашкан, 
Арстан Манас баш болуп 
Аскерде жаткан канча жан. 
Ал түнү аскер тек жатты, 
Алда колдо - деп, жатты, 
Эртеңки күнү таң атты, 
Алты жүз адам жок болуп, 
Аскер турбай токтолуп 
10700 Майдан жерге барганы, 
Жуушаган койдой көп өлүк, 
Капырлардан калыптыр 
Карап турса көп өлүп, 
Алты жүз он төрт адамын 

1 глы шхид. 

14* 

Өлүгүн таап алганы. 
Жүз миңге жакын киши өлүп, 
Капырдын чыккан далдалы. 
Ак жазган - деп, ажалды, 
Шариятка көнүшүп, 
10710 Акыретте оңду - деп, 
Аала шейит*1 болду - деп, 
Жаназа окуп көмүшүп, 
Кийимин чечпей коюшуп, 
Жерди терең оюшуп, 
Кайтып жаткан андан көп. 
Баланча кыйын экен - деп, 
Бакылдашып кошунда 
Айтып жаткан сандан көп. 
Мылтыктын баарын октошуп, 
10720 Капырга каар салууга, 
Каратып койбой алууга 
Мыктынын баары токтошуп, 
Бир жараткан кудайдын 
Өкүмүнө көнүшүп, 
Бир күнү алып тынччылык, 
Өлүктөрүн көмүшүп, 
Эртеси атка минмекке 
Перинискием калааны 
Аралашып көрмөккө 
10730 Нээт кылып калыптыр, 
Эки жүз миң аскерин 
Даяр кылып алыптыр. 
Алар антип жатканда 
Перинискием адамы 
Качып-үркүп баарысы, 
Чаңынчаага барышты, 
Канчасы качып, төмөнкү 
Кара-Көл кетип калышты. 
Кара-Көлдө немис бар, 
10740 Күн чыгышы жагында 
Айчылык дайра деңиз бар. 
Чаңынчаалык калыптыр, 
Журт башкарчу каны өлүп, 
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* МАНАС * 
Баатыр-балбан баары өлүп, 
Аярлары дагы өлүп. 
Анбаян деген калганы, 
Эми кыргын салат - деп, 
Кара кыргыз каптаса 
Калкымдан тирүү жан калбай, 
10750 Чылаңырды алат - деп, 
Чылгый баары кырылса 
Каны кимге калат - деп, 
Түрк баласы түгөнгүр, 
Түбүнөн бери улуу журт, 
Түркстанда түрк деген 
Көптүгү кара чымын-курт, 
Качтык, өлдүк, тарадык, 
Каныбыз өлдү уруштан, 
Кайрат кылар киши жок, 
10760 А көрөкчө карайлык, 
Азы качып алыптыр, 
Арбыны мында калыптыр. 
Төө уругу аз экен, 
Уйга дөөлөт мас экен, 
Биринин сыйыры миң болгон, 
Уйлуудан мындан ким болгон. 
Өркөчү бар уй күткөн, 
Куйругу узун кой күткөн, 
Жылкыны аз-аз бой күткөн. 
10770 Катыштырып Урумдан, 
Жылкы малдын баарысын 
Алат экен ушундан. 
Кар токтогон тоосу жок, 
Капчыгай терең коосу жок, 
Капа* болгон дүм* ысык, 
Карк жайлоодо күн ысык. 
Бастырмага-айбанга* 
Көлөкөгө батырат, 
Талаада турган жылкынын 
10780 Күн тийсе шорун катырат. 

Тай-кулундун баарысын, 
Жашы менен карысын 
Үч ай үйгө камаган, 
Ал себептен жылкысы 
Миңге, жүзгө барбаган. 
Айбанкана - бастырма, 
Багат экен жай күнү 
Бастырманын астына. 
Уюнда өркөч бар экен, 
10790 Төөсүнүн баары нар экен. 
Кой ордуна күткөнү 
Сибиния* мал экен, 
Миңден, жүздөн бар экен. 
Доңузу калды талаада, 
Түгөндүк - деп, чуркурайт 

' Түрк уулу деген балаага. 
Самдын кыйла уругу 
Аарыларга кошулуп, 
Кайгыланып куруду. 
10800 Атасы өлгөн бири бар, 
Агасы өлгөн ини бар, 
Анын баары жарадар, 
Ач бөрүдөй улуду1, 
Көп адамы чуркурап, 
Алсырашып куруду. 
Акыл кылып олтурган 
Ар качандан, бир качан 
Догошундун кашында 
Улуктарга эң жакын 
10810 Увазири эле башында, 
Анбаян2 кабар салганы. 
Дегиршин деген калыптыр, 
Чакыртып аны алганы. 
Чыланырдын жакшысы, 
Чыгаан азыр башчысы, 
Кетесуп деген калыптыр, 
Келтирип аны алыптыр. 

1 улыды. Ыр сабы барактын (484-бет) сол тарабындагы ачыкка кыйгач жазылып, тексттердин 
арасындагы кайсыл жерге киргизилер орду шарттуу белги менен корсөтүлгөн. Тактоону катчы өзү 
жүргүзгөнү байкалат. 

2 анбаян. 
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€ МАНАС » 
Батүлүктүн аралдан 
Качып кайда1 тарайлык, 
10820 Наамандан келген кыргызга 
Арга барбы, карайлык. 
Ырысты бөөдө кеспейлик, 
Каспи деңиз, Кара-Кол 
Арасынан безбейлик. 
Ушу келген түрктүн 
Төрт айлык алыс жолу бар, 
Аскер келген колу бар, 
Айтат экен кай түрлүү, 
Не дей турган жообу бар. 
10830 Айтканы болсо угалык, 
Ар кандай десең турдук - деп, 
Кызматына туралык. 
Мындан качып кетебиз, 
Шымалга барсак нетебиз, 
Муздакка кирип кетебиз, 
Барып калсак ушунда, 
Машырык жаккы тушунда. 
Муз көлдүн муздак көлү бар, 
Кара башыл адамга 
10840 Казбаган кара көрү бар. 
Магырыпка бет алсак 
Балакеттин көбү бар, 
Урумга качар жолуңду, < 
Тосуп алып түрк уулу 
Кайнатты кара шоруңду. 
Түш кыямы* кечинде, 
Түштүктөн өткөн кезиңде 
Шор дайранын көлү бар, 
Балык жутат баарыңды, 
10850 Сонунду андан көрүп ал. 
Тоолордон чоң балыгы, 
Мурункудай толо албас 
Аарылардын калыбы. 
Сыйбаса тил уругу, 
Бараңыз - деп, аталган 

1 кайра. Жазылган маани контекстке 
кылынган сөздүн туура үлгүсү - «кайда». 

Бабалары - улугу, 
Бир уругу ингилис, 
Балуш менен Саёо бар, 
Байкап баарын билдиңиз, 
10860 Мажусу - деди, - диниңиз, 
Араптын динин укканда 
Абыдан кыйноо дин го - деп 
Ага келген жинибиз. 
Наамандыктын түрүгү, 
Азыр кылсак каршылык 
Аман койбос бириңи. 
Айтканы түркү тил окшойт, 
Азан айтат ар качан, 
Араптан алган дин окшойт. 
10870 Көп болсо бизди кыйнары, 
Көрүнөө турат жыйнары, 
Жыйып алып кеп айтар, 
Бол мусулман - деп, айтар, 
Андан артык нени айтар. 
Аман калса жаныбыз, 
Төгүлбөй калса каныбыз, 
Баары малды алса да, 
Доңуз калар малыбыз. 
Билгенин бизге айтканда 
10880 Кара кыргыз түрк уулу 
Кайра элине кайтканда 
Жаныбар адам алданып, 
Дагы эле киши болорбуз 
Аштык айдап, малданып. 
Акылдашып калышты, 
Нарча келген төөдөн 
Алты жүз төө алышты, 
Айдап алып миң өгүз, 
Жылкыдан алып бир миңди, 
10890 Азырланып тептегиз, 
Кырк жети сулуу кыз алып, 
Дегеле алат малды - деп, 
Малды берип кутулуп, 

келбейт, кыясы, катчыдан ката кеткен. Талап 

- ^ 2 1 3 ^ 

www.bizdin.kg



€ МАНАС » 
Сактайлы аман жанды - деп, 
Сары уруктун түрүгү 
Сансыз баатырды алды - деп, 
Кара кыргыз камалап, 
Кастарын тигип калды - деп, 
Акыл кылып салганы, 
10900 Эки төөгө жүктөтүп, 
Алтын, күмүш алганы.1 

Арстан Манас баатырга 
Астына тартуу барганы. 
Ал кезекте кыргыздын 
Калды бекен арманы?! 
Коркуу кирип оюна, 
Жарак албай боюна, 
Талмоордун кирип жолуна, 
Найзага байлап 8.к ж 6 л 6 к » 

10910 Көтөрүп алып колуна, 
Кошомат айтып төрөгө, 
Колун алып төбөгө. 
Көтөрүп колун башына, 
Тартуу кылып чогултуп, 
Тууга жакын келгенде 
Чуркурашты чокунуп, 
Карадык баатыр, сизге - деп, 
Каар кылба бизге - деп, 
Жансактатар жагыңды, 
10920 Биздер үчүн изде - деп. 
Кам уругу калкыбыз, 
Азыркы жүргөн салтыбыз, 
Азирети Ыйса2 экен, 
Андан калган динибиз, 
Ар кандай кылсаң биз турдук, 
Арстансың, өзүң билиңиз. 

Шам менен Мисир, Көпөдөн 
Ар качан келип биздерди 
Араптын журту көптөгөн, 
10930 Арабызда дайра бар, 
Арбыны андан өтпөгөн. 
Алыстап качып ыраактап 
Аралга келип калдык биз, 
Капилет келип биздерди 
Кабарсыз басып калдың сиз, 
Каяша кылып кагышып, 
Калаба көрүп калдык биз. 
Кандай кылсаң туруппуз, 
Жетим уул, тул* катын 
10940 Ырайым кылар бекенсиз. 
Кылым* эмес, кан элек, 
Кыжылдаган араптын 
Кыйноосун тарткан жан элек. 
Туурабызда Урум бар, 
Тумшугу жок биздерге3 

Туш-туштан душман урунар. 
Колубузга караган 
Туура токсон калаа бар, 
Жай алдырбай биздерди 
10950 Сам уругу балаа бар. 
Аарылар актын баласы4, 
Аркы түбү Жапастан5 

Атагы чыккан бабасы, 
Алыс жатыр ар жерде 
Аарылардын калаасы, 
Түк кап* келип бастыңыз, 
Түрк уулунун Манасы. 
Калбады тирүү жаныбыз, 
10960 Кетти биздин саныбыз. 

1 алганы. Ыр сабы барактын (486-бет) аяк жагындагы ачык жерге жазылып, кайда киргизи-
лер орду шарттуу белги менен көрсөтүлгөн. Тактоону кол тамгага караганда катчы өзү жүргүзгөн. 

2 гыйсы. 
3 биздерге. Ушул саптан тартып үч сап ыр барактын (487-бет) сол жагындагы ачыкка биринин 

артынан бири удаалаштыра кыйгач жазылып, аяккы сапка кайда киргизилерин туюнткан шарт-
туу белги коюлган. Тактоону катчы өзү башка тексттерди жазган учурда жүргүзгөн. 

4 актын баласы. Өңү ак элдердин тукумунан маанисинде. 
5 йафштен. 
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€ МАНАС » 
Кара менен кошулуп, 
Капилет өлдү каныбыз. 
Кандай кылсаң биз турдук, 
Тиленип-тиктеп бу келиш 
Чымын кара жаныбыз, 
Жанга ырайым кылыңыз, 
Жаалың келсе кырыңыз. 
Мурунтадан бер1 ж 8 . к к я 

Бир адам ишке жараган, 
Журт бүлүнсө тараган, 
10970 Душман болуп жүрүшүп, 
Журт болушкан далай жан. 
Уруштан өлдү каныбыз, 
Карап келдик өзүңө 
Калар - деп, кара жаныбыз. 
Кебелерге шайман жок, 
Кетип калды саныбыз. 
Соолуп калды даныбыз, 
Согуштан өлдү баарыбыз. 
Каарлансаң мынаке, 
10980 Жетим уул, тул катын 
Алып кетип калыңыз. 
Анбаян менен Кетесип, 
Азыр турган ага-ини 
Атаңардын сөзүн ук. 
Дегиршин деген бири бар, 
Тентиребей кыргыздар 
Тек жайыңды билип ал. 
Бабаңдын аты Ногойду, 
Кырк кыздан туулуп келдиң - деп, 
10990 Душмандар тапкан оңойду. 
Башкы атаң-бабаң Угузду, 
Ойноштон тууган кырк кыз - деп, 
Балааны эрен жугузду. 

Баамдуулар байкасын 
Батөлөк*2 болор мунусу. 
Кырдагы Угуз балдары 
Кыраан Манас барында 
Кылымга түйшүк салганы. 
Айтып турган Сагымбай 
Арбактан кабар алганы. 
11000 Испиритизм3 илими, 
Жалган эмес - деп ойлойм 
Арбактардын билими. 
Аркы уругум Манастан 
Аңдасаңар зилими4. 
Кабыл кылды тилегин, 
Билди баатыр сураган 
Үч адамдын дилини. 
Үч адам келип калыптыр, 
11010 Кырк жети деп кыз тартып, 
Үлкөн сөзгө салыптыр. 
Дегиршин менен Кетесүп, 
Не деп айтса кепке куп. 
Анбаян деген бири бар, 
Атаңардын жомогун 
Аңдап анык билип ал. 
Үч жүз адам барганы, 
Жашы менен карганы. 
Кеп айтпастан шо жерде, 
11020 Жооп айтпай ушу элге, 
Барпыратып кернейди 
Баатыр Манас тарттырып, 
Бар жарагын арттырып, 
Кошун жөнөп, кол көчтү, 
Кызматкерлер кош чечти. 
Керней, сурнай тарттырып, 
Керикке* кошун арттырып, 

1 бер. Сөздүн туура айтылыш үлгүсү - «бери». Оозеки сүйлөөдө, айрыкча ыр сабынын туту-
мунда ыргактын таламына ылайык ушул түрдө айтыла берет. 

2 батөлөк. 
3 испиритизм. 
4 зиими. Ушул жана жогорку ыр сабындагы маани манасчынын жеке өз керт башына таан-

дык, эпоско тиешеси жок маалыматтар - манасчы өзү манас уруусунан, ал уруу жумгалдык саяк-
тардын майда уруктарынын бирине жатат. 
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€ МАНАС » 
Көчүп баатыр калганы. 
Перинискием, Чаңынча 
11030 Арасына барганы, 
Туу көтөрүп, кан жайып1, 
Барып түшүп калганы. 
Алиги келген үчөөнө 
Кийгизип таажы башына, 
Жакшы күтүп турсун - деп, 
Өз элинен чыгарып, 
Өтүмдүүсүн ыйгарып 
Желдет койду кашына. 
Там үй салган калаадан, 
11040 Мал өстүргөн талаадан, 
Калбасын - деп, арадан, 
Күн батышы Дагстан, 
Келсин баары тирүү жан, 
Сегиздеги балдардан, 
Сексендеги чалдардан 
Калбасын - деп, бир адам, 
Бир жумадан, бир жума 
Журтун жыйды жупжуда. 
Санжыргалуу эр Манас 
11050 Айланасын курчаган 
Самсып турган көп алаш. 
Чыкты тактын башына, 
Сырттан Манас бадыша 
Бакайды алды кашына. 
Эр Үсөндүн Көкчөкөз 
Эштектердин Жамгырчы, 
Кара Үрбүңүз, 
Казактардын Көкчөсү, 
Кара кыргыз уругу 
11060 Катарда мурун жүрдүңүз, 
Какандын бузуп калаасын, 

Түп Бээжинге сүрдүңүз, 
Кыйбага салдың кыйынды, 
Кырдагы Угуз балдарын 
Кашына жыйды жыйынды, 
Байкадыңар, уктуңар. 
Бараң менен ингилис, 
Баштан аяк билдиңиз, 
Баатырыңа сыйынды, 
11070 Думаранын Агышын, 
Уктуңар эле баарысын2 

Аскер болуп барышын. 
Кожош экен Дөөлөстөн, 
Душман келсе жөөлөшкөн. 
Калбаган экен ар качан 
Кандар кылган сөөлөттөн. 
Тейиттерден эр Акпай, 
Тентиребей кыргыздар 
Тегиңди уккун жайма-жай. 
11080 Басыздардын Мамбети, 
Башкача артык иммети*3, 
Аргындан Каракожо бар, 
Алчын, Үйшүн кошо бар. 
Ардайлардан Байжигит, 
Азыр турат баары бүт. 
Моңолдун Токо баатыры, 
Болгон кыргыз уругу 
Жыйылыптыр акыры. 
Көкбөрү уулу Көккоён, 
11090 Кырка курчап олтурду 
Кыругуздун көп оён. 
Көркү кыйын көй төрө, 
Көпкөк темир кийинген, 
Көсөмдүгү билинген, 
Көздөгөн душман бүлүнгөн, 

1 кан жайыб. Сөздүн мааниси кандык белгилери көрүнүп, салтанат менен дегенди туюнтат. 
Чынында «кан жайып» деген, ал маанидеги түшүнүк жок. Сөз курулушу жана ага берилген маани 
манасчынын жеке «табылгасы». 

2 барысын. Ыр сабы барактын сол жагындагы (490-бет) ачыккан кыйгач жазылып, кайда 
киргизилери шарттуу белги (жылдызча) менен көрсөтүлгөн. Тактоону катчы өзү, башка тексттер 
жазылып жаткан учурда жүргүзгөн. 

3 ммти. 
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€ МАНАС » 
Билдин жүгүн кийгендер, 
Бири миңге тийгендер, 
Ногойдон бар Манасы, 
Орчун кыргыз баласы, 
11100 Нойгуттан бар Чубагы, 
Оёндун бири бу дагы. 
Күлдүрдүн уулу Чалыбай, 
Күлдүргүчү Ажыбай, 
Кыргыздардан Кутунай, 
Кыпчактардан Калкаман, 
Каратоко Мажиги, 
Камбар уулу Чалиги, 
Сарыктардан Сатайы, 
Айкымдардын Атайы, 
11110 Бообек, Шаабек, Шүкүрү, 
Болгон баатыр кырк бөрү, 
Арбандардын Алтайы, 
Атагы кыргыз баласы 
Аким болгон далайы. 
Дөрбөндөрдүн Төртайы, 
Төрө болгон далайы, 
Даакыжунус шаарынан 
Алган бу да жолдошу 
Аярдыгы барынан 
11120 Төлгөчү кара Төлөгү, 
Андан бөлөк көп жатыр, 
Атагы жок бөлөгү. 
Агыдай деген бири бар, 
Атаңардан калган сөз, 
Анык жерин билип ал. 
Караса бетин далынын 
Кабарын билчү айткандай 
Бу дүйнөнүн баарынын. 
Кырктын башы Кыргылы, 
11130 Кыругуздан бу дагы, 
Эл башкарган Элеман, 
Калк башкарган Калкаман, 
Серек, Сыргак тууганы, 

Сезбеген баатыр бу дагы. 
Алооке кандан алганы, 
Ак динине салганы 
Коңгуроолуу байдын Кошабыш, 
Баштатан нөкөр бай Абыш, 
Караңгыда кол жүрсө, 
11140 Казатка узун жол жүрсө 
Карсактын изин жаңылбас 
Кадыр жайнак Шууту бар 
Ындыстандын1 чөлүнөн 
Кармалып келген ушу бар 
Түп Бээжиндин жеринен, 
Түмөн кытай элинен, 
Түлкүнүн изин жазбаган 
Түмөнү жайнак Шууту бар, 
Түбүнөн маалым ушу бар. 
11150 Казактардан Жоорунчу, 
Кайгыл, Бөгөл, Тоорулчу, 
Шыңгынын уулу Кербени, 
Шыпты* кашка Дөрбөнү, 
Бөрү жолдуу Бөгөлү, 
А да Угуз балдары, 
Калмактан болгон мусулман, 
Катарында бардары 
Кабарын уккун ушундан. 
Жүз2 уругу кыргыздан 
11160 Атай, Алым деген жан, 
Айтылган сөз милдетсиз, 
Айта берсе чоң дастан, 
Алмамбетти билебиз. 
Ногойдон калган кызыл туу 
Оболотуп аштады, 
Оён Манас көк жалың 
Ойротко сөзүн баштады, 
Орчун колдун баарысын 
Олтургузуп таштады. 
11170 Алиги айткан көй баатыр, 
Артыгыраак үчү бар, 

1 хндстандын. 
2 жцз. Уруу аталышы. 
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* МАНАС 
Азыркыга өлчөсөң 
Жандырарлык күчү бар. 
Андан өөдө илимдүү, 
Артыктыгы көрүнгөн, 
Акылга дыйкан билимдүү, 
Атактуусу жүзү бар, 
Өзүңүздөр өлчөп ал. 
Министир - деп, билимин , 
11180 Билип болжой албадым 
Орусуңдун илимин. 
Бадышасы Манасты, 
Баштан аяк жаздырдык 
Башкарылган алашты, 
Бата кылып, кол көтөр 
Баары баатыр шаабазды*. 
Олтурган экен орчун топ, 
Ою терең көй баатыр, 
Осолдук кылар бири жок, 
11190 Оёну Манас кеп айтат: 
«Кыпчактардын кыйыны 
Чечен Үрбү - деп, айтат. 
Адаштырып жүрбө - деп, 
Аарылардын баарына 
Ак бирлигин сүйлө - деп. 
Кудай жеке, куран чын, 
Көрөр бенде кубанчын. 
Ынабай калып курбасын, 
Бардыгын билсин кудайдын, 
11200 Жалганын билсин бу жайдын. 
Жарлыгын уксун кудайдын. 
Кепке көнбөйт кээ заңгар*, 
Келген бизге байгамбар, 
Керик эмес, бил эмес, 
Адамдын баарын жыйгандай, 
Ар ишинен тыйгандай 
Азытка кирген жинди эмес. 
Айбан эмес, мал эмес, 
Адам ойноор жан эмес. 
11210 Жырткыч эмес, куш эмес, 
Укпас кебиң ушу эмес. 
Суу түбүндө балык бар, 

Дариядан жай алган 
Канча түрлүү калык бар, 
А да сенден кем эмес, 
Айта берсе адамдын 
Акылы жетер неме эмес. 
Байгамбарың адамдан, 
Байгамбарга ынанып, 
11220 Байкабаган көп наадан. 
Калабалуу жумуштан, 
Каны өлгөн соң уруштан 
Каарданса кырат - деп, 
Камалып коркуп турушкан 
Жетим менен жесирге, 
Билдирип динге салбасак, 
Бдз калабыз кесирге, 
Көңүлүнө илдир - деп, 
Көбүнө айтып билдир - деп, 
11230 Ынанса динге жүрсүн - деп, 
Ынанбаган аарылар. 
Билгенин айтып үрсүн - деп. 
Акыр заман тез келер, 
Акырет күн кыямат 
Таңда күнү кез келер». 
Ол сөздү айтып эр Манас, 
Орунун берди Үрбүгө, 
Үрбү чыкты мунарга, 
Улук сөз баштайт буларга. 
11240 Баштаганы ан-баян*, 
Азыр тапты көп аян*. 
Кетесүп менен Дегиршин, 
Кайда болсо дүйнөгө 
Кеттелик кылган биздин дин. 
Азыркы келген аарылар, 
Ар уруктун баары бар. 
Катарына кошулган 
Кам тукуму дагы бар. 
Сыйба, палек, бору бар, 
11250 Ар кайсысы бир кылым, 
Уруктун улук зору бар, 
Ошо жерде турагы, 
Аарылардын ал жерде 
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Арбын төккөн кору* бар. 
Сербия, Чөрнагөр -
Түрк уулунан бу да бар. 
Италия, Бельгия, 
Ар уруудан жуда бар. 
Башкы атагы инглис, 
11260 Барансоздон сомосу, 
Баштан аяк билдиңиз, 
Кетүлүк менен немис бар, 
Ар уруктан кур калбай, 
Ак уругу тегиз бар. 
Эскимуздун жеринен, 
Бөлүнүп барган элинен 
Он төрт үйлүү орус бар. 
Батилөктөн жай алып, 
Орун алган конуш бар. 
11270 Аарылардан жыйылган 
Адамдардын саны экен, 
Азыркысын башкарган. 
Үч адамы кан экен. 
Сексендеги чалдары, 
Сегиз жашар балдары, 
Жыйылган экен бардары. 
Токсондогу чалдары, 
Тогуз жашар балдары, 
Алтымышта чалдары, 
11280 Энелери алып барган 
Алты жашар балдары. 
Жетимиште чалдары, 
Жети жашар балдары, 
Жергесинен калбады, 
Жерге сыйбай барганы. 
Кан Манастын барында 
Кара түрк балдары 
Атыла кан, Баян кан 
Кадамы Кудус барганы, 
11290 Алардан кийин түрктөн 
Кара кыргыз баласы, 
Кан Жакыптын Манасы 
Капырга кыйла калбасы. 
Мурунтадан түрк уулу, 

Жазылган далай канаты. 
Аңдасаңар ушу экен 
Атаңардын санаты. 
Он жүз болсо миң деген, 
Ою чолок адамдар 
11300 Ошону да билбеген. 
Он миң болсо сан деген, 
Он сан билген кишини 
Ордо туткан кан деген. 
Он сан болор бир түмөн, 
Алда кандай санат - деп, 
Азыр турган түрк уулу 
Буга болбо даркүмөн*. 
Он түмөнү топ болор, 
Түркү тилдин санаты 
11310 Түбү ошо жерге токтолор. 
Илек деген барсы тил, 
Издебегин түрк уулу, 
Өз атаңдын сөзүн бил. 
Биринчиси миллион, 
Экинчиси миллиард, 
Үчүнчүсү тирлиян, 
Орустан алган тилиңе 
Ойлоп көргүн инилер, 
Осолдук болор зилиңе. 
11320 Азыркы келген аарылар 
Санаты болду эки топ, 
Катын-кызы кашында, 
Ыйлап турган канча жан, 
Кайгысы бар башында. 
Мунарга чыгып эр Үрбү, 
Сөз айтты тактын башында, 
Көзү түштү ыйлаган 
Көпчүлүктүн жашына. 
Үрбү чечен кеп айтат: 
11330 «Үшкүрбөңөр - деп, айтат. 
Согушуп сойдук каныңды, 
Соолугун тиле жаныңды. 
Ар кандай кылсак көрөбүз 
Ак тагдырга жазганды. 
Үстү жактан көрдүңөр 
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Көгөрүп турган асманды. 
Көрүп турат көзүңөр, 
Көрүнүп турган не жай - деп, 
Барганың барбы өзүңөр? 
11340 Бул олтурган аарылар 
Ойлонуңар баарыңар. 
Жылтырайт көрдүк жылдызды, 
Айың менен күнүңдү 
Адам кантип жылгызды? 
Астыңда тур кара жер, 
Жерди көрүп тим болбой, 
Суусу канча, таш канча, 
Айланаңды карай бер. 
Ушунчаны көтөрүп 
11350 Акы албаган кандай эр, 
Ошонун атын кудай дээр! 
Көрүнбөй туруп көзүңө, 
Көп жардамчы өзүңө. 
Аябай кылат жардамды 
Көңүл менен эсиңе. 
Ааламы канча билбейсиң, 
Ааламдын ээси ким дейсиң? 
Ушу жалган дүйнөнүн 
Онунда көл, ону чөл, 
11360 Он эседе биздин төл, 
Олтурган эрлер ойлоп көр! 
Жери, суусу болгон тең, 
Ар түрлүү адам баласы 
Жай кылып турсуң муну сен. 
Жети эсесин тоо басты, 
Жетпеген акыл адашты. 
Дүнүйөнүн баарысы 
Отуз жети бөлүндү, 
Ою терең эр болсоң 
11370 Анык - деп, бил өлүмдү! 
Көлдү билбейт чөлдөгү, 
Чөлдү билбейт көлдөгү. 
Ошончонун баарысы 
Жаратканын көрбөдү. 
Мажусу дин туткандар 
Байгамбар кылып жиберсе 

Жардыгына көнбөдү, 
Жаратканга ынанып, 
Бардыгына көнбөдү. 
11380 Отуз жети болуптур 
Дүнүйөнүн бөлүмү, 
Бир катыра суу тамса 
Чөлдөгүнүн өлүмү, 
Минут* чыкса кургакка 
Көлдөгүнүн ажалы. 
Жараткандын күчү - деп, 
Жалпы билгин сен аны. 
Аты кудай, өзү күч, 
Аңдасын - деп, сиздерге 
11390 Айтып турган сөзүбүз, 
Сурагы адил, иши түз, 
Күн батканда көрөсүң 
Жылтырап жылдыз чубап тур, 
Ошолорду жылдырган 
Аты кудай - кубаттыр! 
Токсон эки миң заты, 
Миң бир экен бар аты, 
Билип баарын жаратты. 
Барча жанды сактоого 
11400 Баштан аяк адаты. 
Буга окшогон дүйнөдөн 
Нечен түмөн, нече сан, 
Бирдигине кудаанын 
Ынабаган көп наадан. 
Аңдап көргүн калайык 
Алданын кылган кызыгын, 
Титинбейсиң көрүүгө. 
Тийген күндүн ысыгын. 
Ошондо да жандар бар, 
11410 Күнгө кантип турсун - деп, 
Ынабаган заңгар бар. 
Чоңдугу жерден кем эмес, 
Кудай болгон кубатты 
Адам өлчөөр неме эмес. 
Ай да дүйнө, жарыктыр, 
Абалкы дүйнө ушу экен, 
Көк муз болуп калыптыр, 
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Жаркыраган жарыгы 
Күн шооласы барыптыр. 
11420 Ай да бизге жууктур, 
Аябаган сууктур. 
Анда дагы жай алып, 
Ар түрлүү жандар туруптур, 
Анчалыгын аңдабай, 
Адамды кудай уруптур. 
Күнгө да жандар тургузган 
Кудурет кубат улуктур. 
Айдын болгон суугуна 
Мейли адам, мейли куш 
11430 Баары кетер кырылып 
Барса жакын суугуна. 
Жыбыратты жылдызды, 
Теңир Таала кубаты 
Жерди, көктү, жылдызды, 
Айды, Күндү көрдүңөр 
Ачык, жарык боруму, 
Күн батышта сексендир, 
Күн чыгышта сексендир 
Кайта турган оруну. 
11440 Шондой кылып ченеген, 
Күлдү баарың билиңер, 
Кудуреттин зоруну, 
Зор дегениң дагы күч, 
Асман-жерди айлантып, 
Алып турган баары күч. 
Аалими арбын дүйнө көп, 
Аңдаганга сонун кеп. 
Албан түрлүү көп жандар 
Алар да жүрөт кудай - деп. 
11450 Асманыңдын тышында, 
Анда экен - деп, ойлобо, 
Азыр турат ушунда. 
Сүйлөгөндө тилиңде, 

Жүрөгүңдө, дилиңде. 
Жеке адам сенде эмес, 
Адамда - деп, ойлогон, 
А да жакшы бенде эмес. 
Кыбыраган жандарда, 
Жандар түгүл жанагы 
11460 Көзгө илинбес көп жүрөт 
Сирке деген заңгарда. 
Аралаш турат жудайын, 
Жетимиш миң чакырым 
Жерди касып барсаң да 
Сиркедей топурагында 
Алын билет кудайың, 
Окшошпос эч бир немеге, 
Билбедиң бирлигимди - деп, 
Калбаңар каар жемеге. 
11470 Нече түмөн ааламды 
Өзү сактап азыр тур, 
Бирлигимди билсин - деп, 
Көөнүңө берген акыл тур. 
Сактамакка сиз бизди 
Абалы менен акыр тур.1 

Ага ынабас адамдар 
Агузубилла*, капырдыр. 
Сан жетпеген ааламды, 
Аршы, күрсү каламды 
11480 Жараткандын өзү бар, 
Келген актан айтылып 
Калам Алда сөзү бар. 
Кубат берип ар жанга, 
Нече мындай ааламга, 
Окшотор эме ага жок, 
Ойлоп жетпейт акылың, 
Өкүмүнө дабаа жок, 
Турду дебе, турпат жок, 
Өлчөө, сүрөт, сыпат жок. 

1 абалы менен акыр тур. Ыр сабынын мааниси ар бир нерсенин башталышы менен бүтүшү -
акыры болот дегенди туюнтат. Андай белгинин алдын-ала күн мурунтан эле белгиленип коюлганы, 
мисалы, адамдын туулушу жана өлүмүнүн мурдатадан белгиленген чеги-убагы. Манасчы айтмак-
чы болгон ой ислам дининдеги, анын негизги философиялык аныктамаларынан. 
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11490 Барча жандын баарына, 
Калбай туруп динге кир 
Дүнүйөнүн тарына. 
Өзүң көргөн жандарга 
Өлчөймүн - деп, сандалба. 
Окшошору деги жок, 
Бардыгы чын, шеги жок, 
Алданы болжоп адамдар, 
Айтканыңдын эби жок. 
Окшоштуруп ойлобо, 
11500 Оюң менен болжобо, 
Турат карап өзүңдү, 
Жалпы баарын текшерип, 
Жакшы-жаман сөзүңдү, 
Туудурган аны ата жок, 
Турат колдоп, катаа жок. 
Тууй турган эне жок, 
Турпат, бөтөн дене жок. 
Туш келишер неме жок. 
Өзгө тууган-урук жок, 
11510 Өзүнөн бөлөк улук жок. 
Өкүмүнө чара жок, 
Өлчөөсү анын жана жок. 
Өзгөнүн баары күмүрөй, 
Өзүнөн бөлөк даана жок. 
Нечен түмөн ааламга 
Өзүнөн бөлөк паана жок. 
Өзү бардыр ж 6 к 6 н з . , 

Өзүнөн болгон бала жок. 
Ой жиберип болжобо, 
11520 Өлчөөр неме жана жок. 
Бар кылган нече дүйнөнү, 
Баштагы өткөн байгамбар 
Баянын айтып сүйлөдү. 
Бериште деген бири бар, 
Мен айтайын аарылар, 
Бекем угуп, билип ал. 

А да биздей бендедир, 
Бенделикке келгендир, 
Напси, обо бербеген, 
11530 Ачуу менен текебер. 
Бериштеге келбеген. 
Нурдан болгон өздөрү, 
Атын жаттап Алданын, 
Зикир, далил* сөздөрү. 
Күнү-түнү уйку арам, 
Ирмебеген көздөрү. 
Буйругу менен Алданын, 
Мындай жалган дүйнөгө 
Келе бербейт өздөрү. 
11540 Амыр* кылса кудурет 
Келсе келер жумушка, 

!Мекен кылып токтобойт, 
Бейопа* ушу жалганга 
Ажаат эмес турушка. 
Байгамбарга сөз алып, 
Барып-келип жүргөндүр 
Алда буюрган жумушка. 
Азирейил*1 жан алат, 
Адамдар көрбөй тим калат, 
11550 Мекейил*2 - деп, бири бар, 
Ырыскыңды* бу салат. 
Ысырапил*3 бири бар, 
Колуна сурнай сур* алат, 
Айран кал актын ишине 
Ал сурнайдын ичинде 
Лейин*4 деген жайы бар, 
Урухуңдун баары бар, 
Актан амыр билинер, 
Ал сурнай бир тартылса 
11560 Абалдан акыр өлгөн жан 
Адам болуп тирилер. 
Арасат майдан* күнүндө 
Сурагына илинер. 

1 гзрайл. 
2 микаил. 
3 исрафил. 
4 лийн. 
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Калк жыйылар жудайын, 
Казы*1 болор кудайың, 
Каталыктан сөз кетип, 
Капыр болуп курбайын. 
Байгамбар кылар жакшылык, 
Байгамбарды жок десең 
11570 Жакшылыктан какшыдык. 
Карыпка айтар шапаагат* 
Ал жерде өтпөйт биздин дат, 
Аарылардын балдары 
Ага ишенип ыйман айт, 
Мажусу деген динден кайт, 
Калк жыйылып калганда 
Казы болуп кудурет, 
Кирип-чыккан демиңден 
Койбой сурак алганда, 
11580 Бенде кылдым сени - деп, 
Нече жылы жашадың, 
Эстедиңби мени? - деп, 
Койбос кудай оюңа, 
Ишенбегин боюңа. 
Боюң чирип жок болор, 
Урухуң учуп киргенде 
Денең өсүп токтолор. 
Кылган күнөө катаңыз 
Как ошо жерде жоктолор. 
11590 Баары адамдын уулу - деп,' 
Каар тозогуңузга 
Бардырбагын муну - деп, 
Байгамбарың тиленер, 
Байланып турар тилиңер, 
Жүз2 жыйырма төрт миң пайгамбар 
Бар - деп, анык билиңер. 

Баш байгамбар адамдыр, 
Байкабаган наадандыр. 
Бу дүнүйө жалганда 
11600 Адамдын канча чатагы, 
Энеси жок жаралып, 
Шиш байгамбар атагы -
Андан кийин байгамбар 
Аты болгон Ыдырыс, 
Аңдабасаң кыйын иш, 
Астында өткөн Адам, Шиш, 
Үчүнчүсү Нук болгон, 
Нук пайгамбар тушунда 
Дүнүйө жүзү суу толгон. 
11610 Нук артынан Үд болду, 
Байгамбар - мурсал - набилик 
Жыйырма төрткө бүт толду. 
Үддөн кийин Саалыдыр, 
Аарылардын адамы 
Сөз угуучу маалыдыр. 
Саалыдан кийин Ыбырай, 
Заман өттү бир далай. 
Бадыша болду Намуруд, 
Багынган ага көп журут. 
11620 Азгандыктан адамдар 
Алган анын абасын3, 
Куп багынткан калкыны 
Кудаанын кылып дабасын. 
Андай улук бадыша 
Кана тирүү жүргөнү, 
Бадыша кудаа желдети 
Жанын алып Азирейил 
Жааннамга4 сүргөнү. 
От жандырып жагыптыр 

' хасы. 
2 жцз. Ыр сабынын баш жагына ушул «жүз» деген сездөн мурун көп чекит коюлган. Мындай 

ыкты катчы эмне максат менен колдонгону белгисиз. Ыр сабынын мааниси даана, түшүп калган 
сөз жок. Ошондой эле мурдагы ыр сабы менен бул саптын арасында сөздөр - саптар калып калуусу 
байкалбайт, ойдо үзүлүү жок. 

3 абасын. Айтканын кылган, сөзүнө кирген, анын айтканына макул болгон маанилерин ту-
юнтат. 

4 жыгнмга. 
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€ МАНАС 
11630 Сегиз айлык жолуна, 
Ыбырайым1 байгамбар2 

Түшкөн анын колуна, 
Жаккан жакын чогуна 
Манжынык*3 менен атканы, 
Бир кудаанын күчүн көр -
От ичинде бакканы. 
Оту болгон Гүлстан, 
Ошончолук керемет 
Ойлонбогон кандай жан. 
11640 Ыбырайым зарпынан 
Кырк жыл токмок урдуруп, 
Арам өлдү акыры 
Намуруддай4 улук кан. 
Ыбырайымдан кийинки 
Ысмайылга кийликти. 
Ыбрайымды көрүптүр, 
Каршылык кылып Намуруд, 
Кырк жыл токмок урдуруп, 
Кыйноо менен өлүптүр. 
11650 Байгамбарлык мужиса5 

Ысмайылга6 калыптыр. 
Асылы адам балдары 
Ынабаган калыктыр. 
Намурудду көргөндөр, 
Ызаат кылып калыптыр, 
Айтып-айтып Ысмайыл 
Ак динине салыптыр. 
Арасынан байгамбар 
Ыскак чыгып калыптыр, 

11660 Ал туштагы адамдар 
Айткан тилин алыптыр. 
Байкабастан канчасы 
Мажусу болуп калыптыр. 
Балакетке байланган 
Мажусу дин карыптыр. 
Андан кийин Жакыптыр, 
Азабын тартып баланын, 
Азабын тартып кырк жылга 
Касирет* менен жатыптыр. 
11670 Өз балдары зынданга 
Өз инисин атыптыр. 
Кырк жыл көрбөй Жусубун, 
Күйүткө Жакып батыптыр. 
Байгамбарлык мужиса 

' Барган акыр Жусупка7. 
Баш күнүнөн адамдар 
Боюн урган бузукка. 
Азыр турган аарылар 
Жалган дүйнөө8 кызыкпа. 
11680 Жусуптан кийин Лут келди. 
Мусулмандык динге үндөп 
Бу дүйнөдөн көп элди. 
Байгамбарлар турган жок, 
Бадирек жалган дүйнөдөн 
Баары да өтүп жөнөлдү. 
Артынан келген Шугайынтыр, 
Айтып-айтып ак динин, 
Жер жүзүнө жайыптыр. 
Ажал уштап бир күнү, 

1 ыбрахим. 
2 бигмбр. 
3 манжнык. 
4 нмроддай. 
5 мгжизе. 
6 исмагылга. 
7 йосфка. Ушул эле ысым үч сап ыр жогоруда (11672-сап) «Жусубун» түрүндө кыргыздар ара-

сында айтылыш үлгүсүндө туура жазылган эле. 
8 дуйээ. Жазылышты «дүйнө» дебей, «дүйнөө» катары окуу жөндүү. Анткени бул жердеги 

сөздүн туура айтылыш үлгүсү - «дүйнөгө». Бул маани оозеки сөздө, кээде дүйнөө» түрүндө да ай-
тыла берет. Азыркы ыр сабындагы колдонулушу ыргактын таламына жараша атайын өзгөртүлгөн. 
Маани «дүйнөгө» дегенди туюнтат. 
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* МАНАС * 
11690 Байгамбарлык даража1 

Тактасынан тайыптыр. 
Анын арка жагынан 
Азирети* Айыптыр2, 
Дене-боюн курт жеген, 
Бардыгына Алданын 
Ынагыла журт деген. 
Ак кабарын жайыптыр, 
Байгамбарлык мужиса. 
Маалим болуп билинип, 
11700 Кайырмагы ажалдын 
Ага дагы илинип, 
Акыретке барыптыр. 
Акыры ушу жүргөндөр. 
Алардан калган калыктыр». 
Аарыларга бу сөздү 
Эр Үрбү айтыр салыптыр. 
«Абунасир кожодон, 
Насият угуп ошондон, 
Күн чыгыш Алтай жеринен, 
11710 Күлдү кыргыз элинен 
Бай Жакыптын Манасы 
Мусулман болуп алыптыр. 
Муну үчүн сиздерге 
Мажусу динди айтмакка 
Парыз болуптур биздерге. 
Байгамбардын бири - деп, 
Баргын, билгин Мусаны, 
Бар кудаанын жарлыгын 
Журтка чачты бу дагы. 
11720 Бадышасы Баргондур3, 
Баш койбой кудай ургандыр, 

Качып кеткен Мусаны, 
Каталдык кылып бу дагы 
Канганга Муса кетти - деп, 
Айтып жүрөт аңылдап 
Адам укпас кепти - деп, 
Артынан кууп барайын, 
Ажал ага жетти - деп, 
11730 Көк темир кийген көсөмүн, 
Көпкө маалим көсөлүн 
Жыйып алып кашына, 
Бадышалык калканын 
Тартып алып башына, 
Дария Кызыл көлүнө, 
Ишенип аскер көбүнө, 
Амыр кылган кудурет 
Качып Муса барганда 
«Араңды ач!» - деп, көлүнө 
Кереметтүү асаны, 
11740 Ачып, мага жол бер - деп, 
Урган экен көлүнө. 
Кубат кылган кудаасы 
Мусанын болуп мудаасы, 
Жарыла берген дайраңыз, 
Жараткандын буйругун, 
Жайын угуп, караңыз. 
Көл жарылып бөлүнгөн, 
Эки жагы жар болуп, 
Сай таманы көрүнгөн. 
11750 Мусанын эли көчүптүр, 
Буйругу менен кудайдын 
Булар аман өтүптүр. 
Көптүгүнө мактанып, 

1 пайгамбарлар. Сөздүн уңгусун катчы айрым учурларда «пыгмбр» же «пгмбр» түрлөрүндө 
жаза берет. Ошондой эле сөз кыргыздар арасындагы аталыш үлгүсүндө «пайгамбар» же «байгам-
бар» делип чийилүү да учурайт. 

2 држе. 
3 ийобур. 
4 фргондыр. Жазылышты «Баргондур» катары окуса болот. Манасчы «Фараон» делген кыз-

маттык жогорку наамды адамга таандык энчилүү ат катары түшүнүп айтышы да мүмкүн. Анткени 
бул жерде сөз көпчүлүккө кеңири белгилүү уламыш элин ээрчитип кетип бара жаткан Муса пай-
гамбардын артынан фараон көп колу менен кубалап баруу, касиеттүү таягын сууга таштап, жол 
ачып аман кутулуп кетүү жөнүндө бара жатат. 
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€ МАНАС » 
Көңкү баары аттанып, 
Нечен түмөн, нечен сан 
Аскер алып кашына, 
Алтын калкан туулга* 
Кийип алып башына 
Баатыр менен балбандан, 
11760 Баштаганы Баргон кан, 
Сандуу түмөн кол менен 
Азирети Мусанын 
Аман өткөн жол менен 
Баргон кирген изине, 
Адам айла кыла албас 
Ак тагдыры ишине. 
Бадыша кылган бар кудай, 
Баргон болуп атанган, 
Буйругун тутпай койгон соң 
11770 Жебирейил кат алган, 
Магрур*1 кылып дүйнөгө 
Далайды жуткан бу жалган. 
Азыр амал* биз кылдык 
Актын сөзү куранга. 
Аарылар угуп муну аңда, 
Жебирейил бериште 
Өз эли болуп көрүнүп, 
Келген экен Баргонго. 
Арыз кылып кеп айтып, 
11780 Улугуң урмат кылбаган, 
Кайрат кылган кишини 
Кантсе болор - деп, айтып. 
Анда Баргон күүлөнүп, 
Ачууланып сүйлөнүп, 
Андайды тутуп алса - деп, 
Дайрага башын салса - деп, 
Тумчугуп жүрүп, жан чыгып, 
Дайрада өлүп калса - деп, 
Бадыша Баргон айтыптыр. 
11790 Мына ошону кылмакка, 
Бастырып мөөр кат алып, 
Азирети Жебирейил 
Аны менен кайтыптыр. 
Угуңар Баргон неткени, 

Аскер алып, кол алып 
Артынан кууп жеткени. 
Аскери менен Баргондун, 
Наадандык эмей неткени, 
Ачылып турган дайранын 
11800 Ичине кирип кеткени, 
Аскер-кошун колуна 
Ажал тамам жеткени. 
Баргондун кирип жолуна, 
Бу сөздүн байка соңуна, 
Суу да болсо күтүптүр 
Актын амыр жообуна. 
Жалгызы тышта калбаган, 
Тагдыр буйрук Алдадан, 
Аскер кирген ичине, 
11810 Адамдын жетпес акылы 
Алданын кылар ишине. 
Буйругу болбой кудайдын, 
Опасы болбос бу жайдын. 
Жар болуп турган дария 
Жааннамдан* жай кылып, 
Жеткен ажал баарына. 
Дария кайтып кошулган, 
Жан кутулбай ушундан. 
Дарияга карк болуп, 
11820 Өлүп болгон канча кан. 
Байгамбардын бирөөвү 
Аты Арун болуптур, 
Азгандардын кыйласын 
Динге салып коюптур. 
Салыктын кереметинен 
Таштан чыккан төөнүн 
Энесин капыр союптур. 
Баласы кеткен кутулуп, 
Баш күнүнөн мажусу 
11830 Тилге кирбей кутуруп, 
Динге кирбей, кутулуп, 
Баары көчкөн дүйнөдөн 
Ажалга акыр тутулуп. 
Байгамбарга ынабай, 
Баштатадан мажусу 
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МАНАС * 
Баары жүргөн бузулуп. 
Аарылардын адамы 
Алдырапсыз, турупсуз 
Азыр бизден кысылып. 
Азыр бердик амандык, 
11840 Акырет күн кыйын күн, 
Көңүлүбүз аяйбыз 
Көрбөсүн - деп, жамандык. 
Мурун өткөн Сулайман, 
Перзентиси жок болуп, 
Муң менен өткөн бу жайдан. 
Балкыс анын катыны, 
Перзент үчүн кудайга 
Айтып-айтып датыны, 
Тулуп тууган катыны, 
11850 Айтышканда сырларын 
Бала болгон акыры. 
Ырахымам деген атыны, 
Баашалыгы башкача, 
Байгамбар бил акыры. 
Кызыл деген бир эр бар, 
Буйругу менен Алданын, 
Кыдырып жаанды* билер бар. 
Жарлыгын кылып кудайдын, 
Жабылганын ачмакка, 
11860 Ачылганын жапмакка 
Милдетин алып бу жайдын, 
Аманатты бакчусу, 
Алданын койгон сакчысы, 
Олуябы, набиби*, 
Ой жиберип боло албайм. 
Бел байладык эрбиз - деп, 
Бендедирбиз бейдарман. 
Калилдин чыккан тоосунан 
Илияс - деп, бири бар, 
11870 Угар болсоң сөздөрүн 
Китебинен билип ал. 
Бадыша болгон Искендер, 
Башында мүйүз барынан 

1 лкман. 
2 мгмд. 

15* 

Искендер Зулкарнайын дээр, 
Байгамбарбы, башкабы, 
Өкүмөтү, өнөрү 
Бар ааламдан ашканы, 
Ажал жетип тутканда 
Бу дүйнөнү таштады. 
11880 Улукман1 деген эр өттү, 
Угуп, көрүп турсуздар 
Ушундай нечен эл өттү, 
Тилин билип киенин,* 
Дарынын камын жеп өттү, 
Калктан ооруп, саргарып 
Батпаса экен - деп, өттү. 
Азирети Ыйсаны, 
Ал кишиге жетиптир 
Набийликтин кысабы. 
11890 Мажусулар тутканы, 
Айткан кебин укпады. 
Аягында ал Ыйса 
Асманга тирүү чыкканы. 
Алы келсе аарылар 
Аны кандай жутпады. 
Медийне, Меке жеринен 
Курайыш арап элинен, 
Мекеде болуп калаасы, 
Абдылданын баласы, 
11900 Жетимдин алын сураган, 
Карыпка боор бураган, 
Бакырга салган көзүнү, 
Асталап айткан сөзүнү. 
Байгамбарлык мартаба 
Жеткирген кудай өзүнө. 
Байгамбары акыр замандын 
Байкаңар сөздүн тамамын. 
Андан калган киши экен, 
Бизди мында келтирген, 
11910 Алданын буйрук иши экен. 
Мукамбет2 аттуу байгамбар 
Амырын туткан көп жандар. 
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€ МАНАС » 
Дүнүйөдөн кайтыптыр, 
Бизден эки жүз элүү жыл кийин 
Түркстан динге кирет - деп, 
Көп адамга айтыптыр. 
Абунасир кожо экен, 
Насият айтып турганда 
Араптарга кошо экен. 
11920 Аманат кылыч, мылтыгын 
Алып келген ошо экен. 
Биз да мажусу динде элек 
Силерден да биз жаман 
Тил албаган жинди элек. 
Кудаанын билип барлыгын, 
Макул кылдык биз дагы 
Байгамбардын жарлыгын. 
Тартпай, динге кириңер 
Дүнүйөнүн тардыгын!» 
11930 Бу сөздү айтып эр Үрбү, 
«Ыктыярың мейлиң - деп, 
Ынансаң динге келгин» - деп. 
Аарыларга акырды, 
Айгай салып бакырды. 
Сөзүн угуп алышты, 
Сүйлөгөн Үрбү бар ишти, 
Келме айтышып чуркурап, 
Мусулман болуп алышты. 
Ар кошулган журт үчүн 
11940 Акыр заман элине 
Чаркес атка калышты. 
Аңдасаң дүйнө жалганы, 
Түрк уулу динге салганы. 
Аят, адис* албады, 
Анын үчүн бир чети 
Чаркес атка калганы. 
Чаркес болгон атагы, 
Кара кыргыз Манастын 
Калдайып каткан алаштын, 
11950 Баатырларың барында 
Басылбаган чатагы. 
Анбаянын кан кылып 
Акең Угуз уругу 

Ала жүргөн мурунтан 
Атышкан жоосун нан кылып, 
Кастыктан тартып өздөрүн, 
Караңгылык зулматтан* 
Калкынын ачып көздөрүн, 
Катаалдык менен жаттадым 
11960 Мурункунун сөздөрүн, 
Өкмөттө тургандар 
Жазгын деген өздөрүң, 
Капа болбо биздерден 
Катасын көрсө көздөрүң. 
Аяк жагын азайтып, 
Кыскартайын сөздөрүн. 
Жайга теңеп кыштарын, 
Кайра өзүнө кайтарып 
Тартууга келген кыздарын, 
11970 Алтын менен күмүшүн 
Оор - деп, колго жүрүшүн, 
Кайтарып берип колуна, 
Кайтмак болду түрк уулу 
Өзү келген жолуна. 
Уюнан союш союшуп, 
Аз экен - деп, жылкыңар, 
Аттарын кайра коюшуп. 
Кара кыргыз баласы 
Казат десе ал кезде 
11980 Кара жандан тоюшуп, 
Калмак, маңгулга аралаш, 
Жаа атышка жалпы маш, 
Саадактан тасма чоюшуп, 
Тулпар минип, туу аштап, 
Душмандын көзүн оюшуп, 
Аарылардын арасын 
Динге салып коюшуп. 
Он сегиз күн жатышып, 
Дайрадан балык атышып, 
11990 Тамашага батышып, 
Кулан, бөкөн уулашып, 
Кутурушуп дуулашып, 
Аарылардан башчы алып, 
Аңдуу жерин сурашып, 
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* МАНАС 
Арбын аңды көргөндө 
Айгайлашып чуулашып, 
Акылмандар шондо да 
Алдадан кубат сурашып. 
Куландын атып кодегин*, 
12000 Бөкөндүн атып булугун*, 
Аарылар таштап жоолугун 
Баатырлары тилешип 
Аскердин аман-соолугун, 
Түркстан кайда, жер кайда, 
Түмөн алаш эл кайда, 
Эми жатыш не пайда. 
Үч сан деген кол менен, 
Үйүнөн барган жол менен 
Каспинин көлүн бойлошуп, 
12010 Каткырышып ойношуп, 
Талмоордун салып жолуна, 
Сыйырмын тоонун оюна, 
Нечен күнү жол жүрүп, 
Наамуттун келди боюна. 
Жети күндө жетебиз1, 
Кызылдагы туугандын, 
Алардын койбой оюна, 
Түбүң түрктүн уулу - деп, 
Түк койбоңор муну - деп, 
12020 Эр Манас айтып салыптыр. 
Айылым аз эле, баатыр - деп, 
Аңдайсыз мени акыр - деп, 
Мен тууган кылып алсам - деп, 
Суранып Көкчө калыптыр. 
Эл болсун кошо жүрүп - деп, 
Не да болсо түрүк - деп, 
Алты жүз төө нарчасын 
Алиги үч жүз үйүнө. 
Бөлүп берди барчасын, 

12030 Дагы берип табылган 
Дүнүйөнүн канчасын. 
Турба - деди, өзгөгө 
Тууган кылды Көкчөгө. 
Чыгып кызыл чөлүнөн, 
Кырдагы Угуз балдары 
Башка адамдар көп болгон 
Өзүнүн өскөн төлүнөн, 
Көкчө тилеп турат - деп, 
Сурады Манас көбүнөн. 
12040 Көпчүлүгү кеп айтып, 
Тууган болсун Көкчөгө 
Туурасы ушу - деп, айтып, 
Кыйды баары казакка, 
Казак калды үч жүз - деп, 
Айтылыптыр бу чакка. 
Байчоронун балдары 
Мамилияны алганы, 
Алда билер бу сөздүн 
Чыны канча, жалганы. 
12050 Жанчоронун балдары 
Чымындын жүзүн алганы, 
Өз-өзүнүн мейлине -
Оюна коюп салганы, 
Кара чоро нуркуна 
Мисилия калганы. 
Чымындын жүзүн алгандар 
Чымыр атка калганы, 
Алда билер бу сөздүн 
Чыны канча, жалганы, 
12060 Үч жүз, демек, урааны, 
Ушу күнчө турганы, 
Эртеги эрлер барында 
Элиң минтип дуулады, 
Атасы Алаш кыр угуз 

1 жетебиз. Ушул жана кийинки эки сап ыр эки колонка ыр саптарынын арасындагы ачыкка 
кыйгач катчынын өз колу менен жазылган. Шарттуу белгиге караганда ыр саптарынын жалпы 
тексттеги орду ушул жер. Бирок ушул уч саптагы маани анча так эмес жана жалпы эле ушул жер-
деги ойлордо үзүлүү байкалат. Кыясы, манасчы ойдун так эместигин байкап тактоо киргизгенде 
кошумча саптар анча жеткиликтүү иштелбей калса керек. Же тактоо катары жаздырылган ыр сап-
тарын батырыштырууга орун тар болгондуктан катчы айрым саптарды жазбай кетиши да мүмкүн. 
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€ МАНАС » 
Алалыктан алдырып, 
Азыркысын куурады, 
Ар түрлуү душман табылып, 
Аягыңды муунады. 
Акыр заман угузу 
12070 Аңдап көргүн буларды, 
Алты шаар уйгурду, 
Албыраган кургурду 
Алды кытай мунуңду. 
Төмөнтөдөн камады 
Түрк баласы курумун 
Ак уруктун уругу. 
Асылын кууп бадирек, 
Ингилиске кошулуп, 
Алдыратты мунуңду. 
12080 Ортодогу Ооганда 
Беш уруу кыргыз түрктүр, 
Бетине чыгып душмандын, 
Белин байлап жүрүптүр. 
Төрө Манас барында 
Жедигер уулу Багышты 
Ушу жагын сура - деп, 
Жасийрага сүрүптүр. 
Дөбөттүн ашып белинен1, 
Сурак кылып эл алып, 
12090 Ындыстандын жеринен, 
Кырдагы Угуз балдары 
Шаңкай чапак атанып, 
Кыйласы анда калганы. 
Улугу Багыш жедигер 
Укумчулар билерсиз, 
Кай жедигер - дедиңер, 

Ымалай тоонун учунда, 
Ындыстандын тушунда, 
Кыргыздыгын биле албай, 
12100 Азыр жүрөт ушунда. 
А да түрк уругу, 
Семетейден өлгөн соң 
Баатыр Толтой улугу, 
Кыргыздыгын биле албай, 
Кылчайып элге кире албай, 
Кыйырынан азып куруду. 
Ингилиске караптыр, 
Кырдагы Угуз балдары 
Изин таппай тараптыр. 
12110 Алтай менен Каңгайды, 
Күн чыгышы жагынан 
Алды кытай далайды. 
Алып турат бу күндө 
Алтайдагы салдырган, 
Атаңдан калган сарайды. 
Байжигит кыпчак баары бар, 
Байкуш нойгут дагы бар, 
Алты шаар жердеген, 
Ар түрлүү кыргыз баары бар. 
12120 Шымал жагың Шиберде, 
Андан ары Тундура, 
Опасы жок силерге, 
Япондо2 бар бир чети, 
Жалпы баары түрктөн, 
Арданбаган түрк уулу, 
Чокчу менен самайит, 
Анда да бар биздин журт. 
Ортодогу түрктү, 

1 белинен. Ыр сабынын аягында кашаага алынып «тибт» деген сөз жазылган. Кыясы, кат-
чы сап башындагы «Дөбөт» (добетдн «дөбөттүн» делген топонимди «Тибет» деп түшүнүп, аны 
комментариялоо - түшүндүрүү максатында «тибт» деген сөздү жазган өңдөнөт. Катчы кашаага 
алып жазган сөздү «Тибет» - деп окуса болот, бирок тексттин өзүндөгү «добетдн» делген чийүүнү 
«Дөбөттүн» - деп эле окуу жөндүү. Анын үстүнө Дөбөттүн бели деген топоним чыгармада көп 
эскерилген, белгилүү жайлардын бири. Ыр сабынын тутумунан сыртта турган, текстке катчы өзү 
түшүндүрүү катары киргизген Тибет (тибт) деген сөз жалпы текстке тиешеси жок маалымат ката-
ры бул жерде киргизилген жок. 

2 йапонда. Жазылышты «япондо» катары окуу жөндүү. Бирок манасчы өзү жапондо, же жа-
панда түрүндө айткан сөздү катчы япондо деп чийүүсү да мүмкүн. 
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€ МАНАС » 
Ойрон кылып баарысын 
12130 Оболдон калган мүлктү 
Орус алып жүрүптүр, 
Бадыша куру калбады, 
Баатырларың өткөн соң 
Сартка күнүң калганы. 
Ташкен журту өзүбек 
Акылмандын баары айткан 
Жакын тууган өзү - деп, 
Салып жүрөт сартпыз - деп, 
Кылчайып койбойт тууган - деп, 
12140 Кыргыздын бекер сөзү - деп, 
Айтып тарых чыгардык 
Ачылар бекен көзү - деп. 
Анжиян аты Баргана 
Арстан Манас баатырың 
Алоокөнү качырып, 
Абыдан жеткен баркына. 
Алтайдан элин көчүрүп, 
Алып берген эр Манас 
Кара кыргыз калкына. 
12150 Баары жүрөт сартпыз - деп, 
Сартпыз деген кандай кеп? 
Жаарупанын жеринен, 
Аарылардын элинен 
Жолдон таап тууганын, 
Жандын баары көп билет 
Санжыргалуу Манастын 
Самарканда турганын. 
Азиреттин Кара-Тоо, 
Айылы калган ошондо. 
12160 Аман келди үйүнө, 
Көчмөк үчүн көңүлү 
Талас менен Чүйүнө. 
Баатыр аман келди - деп, 
Катын-бала астынан 
Тосуп чыгып сүйүнө. 
Кара кандын Каныкей 
Сарыдан улак таптырып, 
Алда! - деп, аттан түшкөндө 
Садагасын чаптырып. 

12170 Зар салдырган сандыгын, 
Ызаат кылып кандыгын, 
Сандык оозун ачтырып, 
Сай төрөнүн башына 
Сары алтындан чачтырып, 
Садагасын талашып, 
Чачылган жерин карашып, 
Карып-мискин*, бакыры, 
Карк байыды акыры. 
Аман-эсен саламат 
12180 Казаттан келди баатыры. 
Азыр жүргөн түрк уулу 
Кайып болгон акылы. 
Кабылан Манас баатырдын 
Каныкей аттуу катыны 
Казатка баатыр жүрөрдө 
Камдаган экен акыры. 
Аны кандай кылганын 
Адамдын жетпейт акылы. 
Он эки бөлүп бүктөгөн, 
12190 Ойроттун малы түтпөгөн, 
Он эки төө желмаян*, 
Орой салып жүктөгөн. 
Чатырдан мурун тигилген, 
Көлүккө жеңил болсун - деп, 
Түндүгү кайың ийилген, 
Кондура койгон жерине 
Тетиги бар илинген. 
Ак күмүштөн тетиги, 
Арзан киши дебегин, 
12200 Аны кылган жеңеңдин 
Акылынын жетиги. 
Уук* менен кереге* 
Бөлүнбөстөн бир турган, 
Ар канча шамал келсе да 
Былк этпестен тим турган. 
Ууктарын баштаган, 
Керегенин башына 
Тетик менен аштаган. 
Алты бөлөк үзүгү*, 
12210 Уук, керегесине 
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€ МАНАС » 
Кошо кылып таштаган, 
Казатка кылган отоо экен, 
Кадиксиз сонун ошо экен. 
Тутуу* туурдук,* үзүгү 
Жыгасына кошо экен. 
Куркулдайдын уясын 
Бала күндөн жыйдырып, 
Кедик колдун* жүнүнө 
Кесе басып кылдырып, 
12220 Сулуулугу манаттай, 
Жазылганы канаттай, 
Ошол үйдүн ичине 
Олтурар болсоң жайма-жай 
Жайдын өтпөйт ысыгы, 
Жайы ушундай экен го 
Жакшы катын кызыгы. 
Суук өтпөйт кышында, 
Көргөн адам таң болгон 
Кандай үй - деп, ушунда. 
12230 Керегеси жайылган, 
Көтөргөндө түндүгүн 
Ачып көздү-жумганча 
Ууктардын учтары 
Өлчөө менен сайылган, 
Ак ноотудай кийизи 
Азем менен жабылган. 
Ал өңдөнгөн ургаачы 
Арстан Манас баатырдын 
Наеибине табылган. 
12240 Атагы кырк болсо да, 
Анык жери сексен төрт 
Ааламга булар жанган өрт. 
Манасты таштап кетерин, 
Балаалуу жайга жетерин 
Айттырбай билип апаңыз, 
Алардын кылган кылыгын 
Айтканда чыгар капаңыз. 
Чакырып алып баарысын, 

1 кезети. «Кезеги» деген маанидеги сөздү 
манасчы атайын ушул түрдө айткан өңдөнөт. 

Бакай, Кыргыл карысын, 
12250 Кыйбат баа кыйындан, 
Кырааның Манас барында 
Кылымдан дүйнө кыйылган. 
Кырк баатыр айран-таң калган 
Каныштын кылган сыйынан, 
Ар кайда жүрсө алсын - деп, 
Кош атка кошо салсын - деп, 
Кол куржун берген бир-бирден. 
Барган жерде күн ысык, 
Баркы ошондо билинген, 
12260 Эр башына чүчтөдөн 
Ондон көйнөк тигилген. 
Эр башына он дамбал 
Ак супадан бүгүлгөн. 
Жоого кийчү карагын, 
Соот, кыяк, чопкутун 
Порумуна карагын. 
Сый тондон бештен салыптыр, 
Жаарупанын чөлүнө 
Азардын кара көлүнө 
12270 Барганда көрүп алыптыр, 
Баатырлардын баарысы 
Айран-азыр калыптыр. 
Ал өңдөнгөн сарамжал 
Апаңар кылып салыптыр, 
Акыр заман журтуна 
Айтуу болуп калыптыр. 
Аман келип баатырлар, 
Ошо берген дүйнөсүн 
Олжо кылып алыптыр. 
12280 Жаарупанын казаты, 
Аягы болду тамамы 
Аарылардын масааты*, 
Ошо түрдүү эрлердин 
Жатты жерге жасаты*. 
Арыз-абалын айтуучу 
Акындардын кезети1. 

саптарындагы ыргактын таламына ылайыктап 
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* МАНАС 
Тамам болду бу китеп 
Жыйырма үчүнчү мартта. 
Кышы кыйын, кар калың, 
12290 Журттун баары кысылды 
Жут деген бир дартка. 
Айткан акын Сагымбай, 
Он тогуз күн байландым 
Подит акча салыкка1. 
Жазган молдо Ыбырай, 
Маалимдер2 үйүн талашып, 
Балаа болду бир далай3. 

Кары калың, кышы суук, 
Өкүмөткө байланып, 
12300 Өзү жүрдү жарым ай4. 
Жаанбайдын Абдылда 
Талыкпастан так күтүп, 
Тамам келдик бир жылга, 
Текшерчү кемесиялар 
Жеме - жука кеп кылба5 

Тамтыгы чыкса сөзүмдөн, 
Алагды болуп жазылды, 
Дагы өкүмөт өзүңдөн. 

1 подит акча салыкка. Ошол учурдагы элден алынуучу салыктардын бир түрү. 
2 маалимдер. «Мугалим» деген сөздүн кыргыздарда оозеки сөздө айтылыш үлгүсү. 
3 балаа болды бир далай. Кыясы, манасчы менен катчы туруктап эпосту жазып жатышкан 

үйдү мектеп кылабыз - деп, мугалимдер талашкан өңдөнөт. 
Ушул ыр сабынын аягына = белгиси коюлуп, «мугалим» деген сөз жазылган. Кыясы, катчы 

ыр сабынын башындагы манасчы «маалимдер» түрүндө айткан сөздү түшүндүрүү аракетин көрүп, 
сөз кимдер жөнүндө бара жатканын белгилеген өңдөнөт. Катчы өз демилгеси менен текстке кирги-
зип койгон бул сөздүн эпостун тексттерине эч тиешеси жок. Ошон үчүн тексттерге кошулган жок. 

6 жарым ай. Ушул жана жогорку сап ырдын мааниси катчы Ы.Абдыракманов мугалимдер 
менен үй талашуу чатагында канча убакыт убара болгонун айгинелейт. 

7 Беш сап ырдын мааниси Жаанбай уулу Абдылданын манасчы менен катчыны үй-жай, тамак-
аш менен камсыз кылып, иштөөгө шарт түзүп берүү жөнүндөгү кабыл алынган өкмөттүк чечимди 
кандай аткарып жатканы жөнүндө. Кыясы, ошол милдеттенме кандай аткарылып жатат? - деп 
көзөмөлдөгөн комиссия (кемесия) жиберилип, текшерилип турган өңдөнөт. 

8 Акыркы үч сапта манасчы айткандарым начар чыгып калса өкүмөт өзүң күнөөлүүсүң, үй 
талашууга байланыштуу тексттердин ушул жерлери алагды болуп жазылып калды дегенди эскер-
тип жатат. 

Ушул «Дагы өкүмөт өзүңдөн» деген ыр сабын катчы кашаага алып коюптур. Катчынын андай 
ыгынын мааниси белгисиз. 

Ыр тексттеринин аягына «жыйнагы» дөген сөз жазылган. Аткарган милдети өзүнчө тема -
адаттагы китептердин аягында берилүүчү «мазмун». Ошол темадан кийин булар жазылган: 

1. Манас баатыр Атемирдин кызы Каныкейди алганы. Башталат. 
2. Манас баатырдын төртүнчү казаты (орус жакка барганы). 
3. Манас баатырга Көзкамандар - деп ат коюлган туугандарынын көчүп келгени. 
4. Манас баатырдын Ооган (Ооганга каршы го - М.С.) согушкан бешинчи казаты. 
5. Манас баатырдын Көзкамандарга көрсөткөн жакшылыгы. 
6. Манас баатырдын Жааурупага барган алтынчы казаты. 

Тексттердин аягындагы барактын актай калган жерине жазылган бул маалыматтарды «Жый-
нагы» деген сөздөн тартып катчы өзү көрсөткөн дата-убакта эмес, кийин жазса керек. Кол тамга 
катчынын өзүнүкү, бирок негизги тексттер жазылган чийүүлөрдөн айырмаланат. Ошондой эле жа-
зууларды чийүүдө пайдаланган сыянын өңү да башка - негизги тексттер жазылгандан айырмалуу. 

Ушул кол жазма дептер-томдун биринчи бетинде катчы тексттерди жазган жай катары «На-
рын» көрсөтүлгөн. Бул жерде «Ат-Башы» делет. Албетте, тексттерди жазуу Нарында башталып, 
Ат-Башыда бүтүшү да мүмкүн. 

«Мазмун-жыйнактагы» темалардын аталыштары тексттер арасындагы берилгендерге дайым 
эле так, туура келе бербейт, көбү шарттуу. Бирок ушул дептер-томго кирген окуялардын мазмуну, 
негизинен, толук камтылып, туура баяндалган жазууларды манасчынын катышуусуз эле катчы өз 
демилгеси менен киргизген тактоо дешке негиз бар. 

1924-жыл, 23-март 
Ыбырайым Абдыракман уулу 

Ат-Башы». 
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€ МАНАС 
(I)1 Манас баатырдын Самаркан жеринде болгон Азиреттин кара тоосу 

менен Алай жайлоосунан көчүп, баш жагы Алтай тоонун аягынан башталып, 
аягы Арал-Көл, шымал жагы Эртиш, Иле, Ысык-Көл, Чүй, Талас жерлери-
не өзүнө караштуу болгон элдерин өз ыктыярлары менен ошол арада болгон 
жерлерди эркин жердетүүгө көчүрүп алып келип, Таласты жер ортосу - деп, 
ордо кылганы. Ошол жыйында Байжигит бйатыр той берип, кайта2 Алтайга 
көчүүгө журттан уруксат алып, той бергени, той үстүндө Шыгайдын уулу 
Жапак чатак чыгарып, Манаска кастык кылып, аны Манас өлтүрткөнү. 

Айта берсек бу сөздү 
12310 Дайын болор ар ата, 
Бир миң кырк жыл болуптур 
Андан бери карата, 
Калет көрсө сөкпөсүн 
Жетик билген караса 
Казак, кыргыз уругу, 
Кабылан Манас улугу. 
Бабасы Бабыр, Ногой кан, 
Баштагынын дастаны, 
Манас деген бу бир жан, 
12320 Кара кыргыз нуркуна 
Калк башкарган улук кан, 
Алардын кылган ишине 
Айткан өзүм болом таң. 
Алтайдан көчүп Баргана3 

Кара кыргыз барганда 
Аягы Ысар, Көлөптө, 

Башы Жазык, Желекте, 
Кундуз, Талкан кыргызда 
Кубайыс, Дөбөт чөлүндө, 
12330 Жануп жагы кыргыздын 
Ымалайдын4 белинде, 
Котон, Капал, Жазийра, 
Алган жери бир кыйла, 
Каптаган кыргыз канчаны, 
Каратып алган калчаны, 
Ойдон алып Ооганды, 
Ошо күндө кыргыздан 
Орус кайда соо калды, 
Кыңк эттирбей караткан 
12340 Кыйба менен Ооганды, 
Кырда жатып көпсүнүп, 
Кытай кайда соо калды. 
Басып алды бараңды, 
Маңгыттын журту тарады, 

1 Кол жазманын 1-бетинде (инв. № 208) жазылган кара сөз түрүндөгү тексттерден мурда ка-
шаага алынып жазылган бир (1) деген сан эмнени туюнтары белгисиз. Балким, катчы бул аркылуу 
ушул кол жазма дептердеги биринчи окуя дегенди билдирмекчи болгондур. 

2 кайта. Кара сөз тексттердеги калган сөздөр барактагы жазылган тексттерди айланта бет-
тин четиндеги ачык жерлерге солдон оңго карата удаалаштыра жазылган. Кол тамга катчынын 
өзүнүкү, бирок ыр тексттердеги чийилүүдөн айырмасы да байкалат. Анын үстүнө сыя ыр тек-
сттеринен такыр башка - ыр саптары коюу көк сыя менен жазылган. Кара сөздөрдүн бул жерге 
чейинкилерине да ошол сыя колдонулган. Ал эми барактын четине айланта жазылган сөздөр суюк 
көк сыя менен жазылгандыктан кагазга начар жугуп, эскиргенде көбү өчүп, окулбай калган -
сөздөрдүн көбүн так окуу кыйын, лупа менен карап гана окууга, ал турмак айрым жерлерин 
болжолдоп гана айтууга болот. Буга карап кара сөздөрдүн ушул кошулган бөлүгүн катчы тактоо 
максатында кийин жазып киргизсе керек дешке да болот. 

Жалпы эле бөлүм, чоң окуя башталарда эмне жөнүндө сөз болорду ыр түрүндө, же кара сез 
менен кыскача баяндап-кабар берүү манасчылардын баарына таандык салттык ыктардын бири. 

3 фргане. Сөздүн туура үлгүсү - Барганага. «Баргана» түрүндө берилүү катчынын катасы эмес, 
ыр сабындагы ыргакты бузбай сактоо максатында манасчы өзү ушул түрдө «бузуп» айткан. 

4 хмалайдьш. 
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€ МАНАС » 
Малга жайлуу Наамандан 
Бар бекен - деп, эр Манас 
Баштан аяк карады. 
Алтайда өскөн көп кыргыз 
Келип Кер-Көл көлүнө 
12350 Кыш кылайып муздабай, 
Көрүнгөн ысык көбүнө, 
Ысык-Көлдү ысык - деп, 
Кыргыздан чыгар кызык кеп, 
Анжиянга барыптыр, 
Аңкап-чаңкап кыргыздар, 
Ала-Тоого талашып, 
Алайдан түшпөй калыптыр, 
Аңдап көрүп, элине 
Арстан эр көзүн салыптыр, 
12360 Абансуу менен Таласты 
Оюна Манас алыптыр. 
Казаттан келип баатыры 
Алты ай өтүп акыры, 
Талас, Чүйгө барсам - деп, 
Ошого келди акылы. 
Жердеп турган Анжиян, 
Баатыр Манас султандын 
Жергесинде канча жан, 
Айрыга жаман, нарга бар, 
12370 Ысыгына чыдабайт 
Сыргакты* сүйгөн жылкы мал, 
Артык жакшы коюна, 
Арстан Манас баатырдын 
Ар нерсе түшүп оюна, 
Жалпы баары келсин - деп, 
Жар чакыртты тобуна, 
Келди кыргыз баарысы, 
Кетте-кичик, калысы, 
Кеңеште бар карысы 
12380 Келип баары калышты. 
Жер очокту ойдуруп, 
Жети бээ сойдуруп, 
Жети жүз чанач кымызды 
Кыдырата койдуруп, 
Кызматкерди турдуруп, 

Кызыл кесе, сары аяк 
Кыдырата сундуруп, 
Жай эңкейип, күз жакын, 
Табак уурдап жазгырып 
12390 Жарыбаган куу такым, 
Тамагын элге тарттырып, 
Ар кандай соргок болсо да 
Ак майынан арттырып, 
Тартканы казы, экая, экал, 
Таттылыкка бергени 
Шекер-шербет, зире*, бал, 
Суусунга берип кымызын, 
Султан Манас баатырдын 
Журтуна кара кылышын. 
12400 Аке - деп, чурап балдары, 
Аз болгондо алты жүз 
Ак сакалдуу чалдары. 
Калмакта жүрүп башында, 
Катарлаш жүрүп жашында 
Үйрөнүп калган башында 
Канжа* тарткан чалдары. 
Шарият сөзүн баштатып, 
Дүт* жутмак түптү* жаман - деп, 
Канжасын Манас таштатып, 
12410 Калкына өрнөк баштатып, 
Капырдын иши канжа - деп, 
Каар кылса кудурет 
Алыбыз биздин канча - деп, 
Таштап койгон дагы бар, 
Чыдай албай кай бирөө 
Насыбай тарткан чагы бар. 
Анжияндан алдырган, 
Сагаса* күлүн салдырган, 
Тартса кумар кандырган, 
12420 Кара мурчтан буулаган, 
Калемпирден суулаган, 
Чеккен адам уулаган 
Насыбайын алышып, 
Алаканга салышып, 
Кумарлары канышып, 
Аңгемесин айтышып, 
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€ МАНАС » 
Насыбайын тартышып, 
Алтайдан келген кыргыз бар, 
Арасы жайлоо Жылдыз бар, 
12430 Эртиштен келген кыргыз бар, 
Эрмек сөзүн кылышар. 
Бураталаа, Чыйпуудан, 
Тарбагатай, Шыйкуудан, 
Аягүздөн кеп кылып 
Айтып турган дагы бар, 
Ушул элдин арбыны 
Уркун дайра, Амур суу, 
Андан келген чагы бар. 
Энесей дайра, Ала-Көл 
12440 Анын кебин башташып, 
Көнгөн жери курсун - деп, 
Көбү көзүн жашташып, 
Желең-Суу менен Кыйжанды 
Жердегенин кеп кылып, 
Кыйнап малын кытайлар 
Бер дегенин кеп кылып, 
Анча Манас болбосо 
Алмак эле малыңды, 
Айдап салып урушка, 
12450 Кыймак эле жаныңды. 
Намуруттай болом - деп, 
Айткан экен Эсен кан. 
Какан сурап калааны, 
Кара кыргыз түрк - деп, 
Кайгы кылар жүрүп - деп, 
Кастык кылып чыгарар 
Калабалуу балааны, 
Калк ичине таратып, 
Жоготолу биз аны, 
12460 Эсенкан эсине алганда, 
Эси ооган бойдон жыгылды 
Эр Манас чыгып калганда. 
Ал сөздү айтып салышып, 
Аңгеме кылып калышып, 
Алты шаар көргөн кыргыз бар, 
Ар неме айтып сөз кылар. 
Алты шаар уйгур - деп, 

Эшек менен эптешип 
Көрдүң беле кургур - деп, 
12470 Шылдыңга аны алышып, 
Жашыраагы бир четтен 
Шыбырлашып калышып, 
Самаркандан, Букардан, 
Самап келген булардан 
Сап кыргыздан канча жан, 
Аштыгын бирге айдаган, 
Айылы бирге жайлаган, 
Кыпчак, дөөлөс, думара, 
Кызык болду буларга. 
12480 Ак сакалдар бир бирин 
Аңгемеге салышып, 
Алпылдап күлүп калышып, 
Эркекке эптүү булар - деп, 
Кыз баладан эркекти 
Жакшы көргөн куулар - деп, 
Эмки кебин ташташып, 
Эски сөзүн башташып, 
Азыркы кебин ташташып, 
Аңгемени башташып, 
12490 Эркек менен эшектен 
Не десең ырас, жаманбыз, 
Тарбыгын менен какайдан 
Шаарлыктар аманбыз! 
Алтайдан келген кыргызга 
Ал сөздү айтып салышып, 
Аңгеме кылып калышып, 
Капия сөзгө салышып, 
Каткырып күлүп калышып, 
Олтурган эле ошолор. 
12500 Ошонгуча болбоду, 
Кырк нөкөрү кашында, 
Дөөлөт кушу башында, 
Келди Манас ушунда. 
Атпай кыргыз алашы 
Ак сакалга бет коюп 
Арстан төрө Манасы. 
Аз болгондо алты миң 
Кара кыргыз куралды, 
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МАНАС » 
Карап көрсөң буларды -
12510 Орчун жыйын улуу топ1*, 
Оркоюп турган бири жок, 
Олтурган баары кымпыйып, 
Оёндун баары зыңкыйып, 
Ошондо төрө кеп айтат, 
Орчун жыйын элге айтат: 
«Ой, калайык - деп, айтат, 
Башкы бабаң Түрктүр, 
Баашалык күтүп жүрүптүр. 
Багдатта2 жүргөн бабаңар, 
12520 Балдарым жердеп көрсүн - деп, 
Башынан билип көнсүн - деп, 
Кытайды бабаң сүрүптүр, 
Каракандын тушунда, 
Калк келиптир ушунда, 
Байгур-уйгур болушуп, 
Бакырын ойго коюшуп, 
Малдуусу тоодо болушуп, 
Барган сайын дөөлөтү 
Ташыган суудай толушуп, 
12530 Уругу - деп, Кабылдын 
Уруп-согуп кытайды, 
Шо жерге койбос болушуп, 
Түбүнө кыргыз жетиптир. 
Беттеп түркү тура албай 
Бээжинге түшүп кетиптир. 
Мен чыгардын алдында 
Кытайлар кычап жетиптир. 
Алооке деген кан чыгып, 
Айбатынан жан чыгып, 
12540 Анжиян болуп туругу, 
Зуң кытайдын уругу, 
Наамандын болгон улугу, 
Түтүн* сайын бир тогуз* 
Малыңдан алым* алам - деп, 
Түтүн сайын бир бала 

Башыңа салык салам - деп, 
Кара Ногой өлгөндө, 
Калкы кыргыз карайлап, 
Капырлардын нанынан 
Катаалчылык көргөндө 
12550 Кайгырыпсыз баарыңар, 
Каяша айтып чыкпасак 
Калбас экен жаныңар, 
Ачылган соң ак диниң 
Алтайда жаткан ага-иниң 
Калбалаштык капырга, 
Түгөнгүрдү биз дагы 
Түшүрдүк заман акырга. 
Жанадил кан, Самаркан, 
12560 Башкы атаңар-бабаңар 
Кара кыргыз болгон ж&н* 
Улук атаң Угуз кан, 
Кырдуу жерге тургузган, 
Кылым журттун баарына 
Кыругуз атак жугузган, 
Зерикпейт элем мен дагы 
Кытайга жакын туруштан. 
Бейкабарсың бектерим, 
Магырыпта капырга 
12570 Балаа салып келгеним. 
Алтайда жердеп биз жаттык 
Абунасир Замандан 
Насият угуп, дин таптык, 
Андан бери карата 
Көсөмсүгөн кандарды 
Тактысынан* көп кактык. 
Будаңчаң менен Бозкертик 
Булардын бердик жазасын, 
Камап жатып өлтүрдүк 
12580 Кан Дүбүрө баашасын. 
Кырмус шааны кыйратып, 
Кытайларга дин айттык. 

1 туп. «Топ» деген сөздү буруп жазуунун зарылдыгы жок эле. Кыясы, катчыдан кеткен ката 
го. Талап кылынган сөз - «топ». 

2 бгдадда. 

237 ^ 

www.bizdin.kg



€ МАНАС » 
Дакы Жунус калаасын 
Тамам баарын жыйнатып, 
Карадым - деп, келген соң 
Карап өзү берген соң 
Кайыпкан менен Мунарды 
Катарга алдык буларды, 
Карыялар шүгүр кыл, 
12590 Калкың кыргыз куралды. 
Кара тажик-калчаны 
Кармашам - деп, чарчады. 
Бу да мажус эл экен, 
Быяктан алган олжобуз 
Мусулман кылдык канчаны. 
Калчанын каны Шоорукту, 
Катылып бизге оолукту, 
Катыгын бердик бир жолу 
Мойнуна салып боолукту, 
12600 Кысылгандан кыз берип, 
Жазылып жини соолукту. 
Атемир кан Кыйба экен, 
Адамы саны кыйла экен, 
А да берди эсебин, 
Жаарупанын журтунан 
Жаңы келдик талкалап 
Догошун деген кесебин. 
Ак уруктар аарылар, 
Аарылардын эли экен 
12610 Ар түрлүүнүн баары бар. 
Чаркес койдук атагын, 
Ага-ини баарың көрдүңөр 
Аарылардын чатагын, 
Ак сакалдар өтүнүп 
Сөз айтууга жатамын. 
Түпкү атаңыз түрүксүз1, 
Түмөндөгөн кытайды 
Түп Бээжинге сүрүпсүз. 
Кара Моор, Эскимуз 
12620 Камап коюп орусту, 

Катарга албай жүрүпсүз. 
Кытай койгон Нааман - деп, 
Кылымга маалим болгон кеп. 
Кытайды сүрүп, түрк алган, 
Ким өтпөгөн бу жалган, 
Түрк баласы алды - деп, 
Түркстан атка жер калган. 
Атагы башта Азия, 
Аягы Меке, Медийна. 
12630 Башы Бээжин, Кумулду, 
Орто Азия, Түркстан 
Ойротко маалим угулду. 
Аны үчүн ойлоп эске алып, 
Жаңы көрдүк мунуңду. 
Жер-жемиши гүлдөгөн 
Анжиянды, Букарды, 
Аңдап көрдүм буларды. 
Артык экен дүйнөдөн 
Топосу кара, жери май, 
12640 Тоо кармаса эли бай, 
Аккан суусу бышкан чай, 
Ар түрлүү эгин мол бышкан, 
Дыйкандарга жери жай. 
Ак сакалдар кеп кылган, 
Азар түмөн* эл сыйган 
Артык экен Анжиян. 
Алай сырты малга жай, 
Арты болор эли бай, 
Аксакалдар отурсуң, 
12650 Ар немени көп ойлоп, 
Болбой турат көөнүм жай. 
Ортолоп элди турсам - деп, 
Оюмда бар көп жумуш, 
Ойротко колун сунсам - деп 
Аттанып чыгып Алтайдан, 
Артык Алтай кең жайдан 
Терс Маёодо Текести 
Демин кыргыз да кести. 

1 тцрксз. Сөздүн туура үлгүсү «түрксүз». Ыр тутумунун ушул жеринде манасчы саптагы муун 
өлчөмү жана ыргактын таламына ылайык «түрүксүз» катары айткан дешке негиз бар. 
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€ МАНАС 
Баш ылдый балаа салганым, 
12660 Алты ай тамам урушуп, 
Акунбешим зор канды 
Араң жеңип алганым. 
Урушун узак салыппыз, 
Атышып жүрүп капырга, 
Анда аңдабай калыппыз, 
Алмамбет келген жолунда 
Ар иш түштү оюма, 
Жерин чардап чалгамын, 
Тулустун турган жерине, 
12670 Кетелек экен атагы, 
Көп суктанып калгамын. 
Ары жагы Чүй экен, 
Абалкыда атагы 
Абаң-Суу болуп жүр экен. 
Суңшоо болгон күн кагы, 
Суусамыр экен түн жагы, 
Араник, Ташкен калаасы, 
Жетигендин тарабы 
Ою Абаң талаасы, 
12680 Орчун кара кыргыздын 
Ойлосом ошол арасы. 
Азиреттин кара тоо 
Ороло көчүп өтүүгө, 
Анжиянды аралап, 
Арадан дайра кечүүгө, 
Алмамбет табылган жолдо 
Ат койгонбуз Талас - деп, 
Нак ошого жетүүгө 
Талабым бар, оюм бар, 
12690 Талабы бирге көй баатыр 
Тарткынчыктабай коюңар. 
Дыйканың болсоң калыңар, 
Жыйылган малдууң баарыңар. 
Көлүктүүң болсоң баарыңар, 
Көөндүүңөр мында калыңар. 
Караң менен каның бар, 

Каалаганың баарыңар, 
Кайдан бардык ага - деп, 
Кайгырганың калыңар. 
12700 Бекериң бар, бегиң бар, 
Бел байласаң барыңар. 
Айтпай көчсөм ага-ини 
Наалат айтып коёрсуң, 
Ал жерди самап жүргөнүң 
Абыдан капа болорсуң. 
Өз-өзүңдү өзүң бил, 
Таласка оогон биздин дил, 
Ар тарапты самашып, 
Ногой уулу болгону 
12710 Оолугуп турат биздин зил. 
Азыр жакшы болуптур 
Аксакалдар келгениң, 
Артыңа чапан, алдыңа ат 
Ажырашаяк* бергеним, 
Ал сөздү айтып салганы, 
Алтымыш ат, миң чапан 
Азырлаган желдеттер 
Алып келип калганы. 
Ак сакалдар ат минип, 
12720 Топ башылар тон кийип, 
Тон кийгендер кулпунтуп, 
Ат мингендер жулкунтуп, 
Көпчүлүгү дүңгүрөп 
Бата берип салганы. 
Айчактын уулу Байжигит 
Ордунан тура калганы: 
«Алтайга кайра көчүүгө 
Азыр менин оюм бар, 
Аз күн токтоп берсеңиз 
12730 Алайда берер1 тоюм бар, 
Эркек тууган жеңеңиз, 
Баланын аты коюлар. 
Олтургузар бир бала, 
Оңунан салса бир Алда, 

1 берер. Саптагы ушул сөздөн кийин көп чекит коюлган да, андан кийин улай келген сөздөр 
жазылган. Катчынын максаты белгисиз. Ыр сабында түшүп калган сөз жок, маани да даана. 
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€ МАНАС » 
Келген жаңы келин бар, 
Ара конуп Алтайдан 
Келип жаткан элим бар. 
Калмактын калың элинен 
Басырык көрүп е ш д ы к - деп, 
12740 Башчыбыз жок калдык - деп, 
Келсең экен көчүп - деп, 
Келип жаткан элим бар. 
Жакын барып Көкчөгө, 
Жанаша айыл конушуп, 
Жамандык кылса калмакка 
Жасоолошо коюшуп, 
Өкмөттү коё бербей 
Өкүм айтып турушуп, 
Өмөлүп калмак каптаса 
12750 Өзүңүздү чакырып, 
Өрт саларбыз урушуп». 
Ал сөздү айтып салганы, 
Арстан Манас баатыры 
Макул алып калганы. 
Алтайга кайта барууга, 
Бар - деп, айтып салууга 
Ылайык адам жок болуп, 
Ыңгыранып эр Манас 
Араң жүргөн токтолуп. 
12760 «Балкып көөнүм толду - деп, 
Барганыңыз Алтайга 
Макул, жакшы болду - деп, 
Алтайды ээлеп турмакка 
Алып кел баатыр колду!» - деп, 
Кол кармашып алганы, 
Көк ала сакал Байжигит 
Көп кубанып калганы. 
Көчмөк болуп бир айда 
Көп алдында Байжигит 
12770 Убада кылып салганы. 
Көзкамандын балдары 
Көчсөк экен биз да - деп, 
Көбүнөн сурап калганы. 
Көк жал Манас токтолуп, 
Лаңги-Төбө, Суңшоону 

Көргөн киши жок болуп, 
Көпчүлүккө карады. 
Аратүз, Саяң-Жайлакты 
Абам самайт аякты. 
12780 Суук жерде өскөн эл экен, 
Күлдү Анжиян жеринен 
Күйүп өлдүк дээр экен. 
Абамды баштап барууга, 
Арбытып айбан багууга, 
Көрө элекпиз биз аны, 
Сырт жер окшойт мисалы. 
Күн жаккы бети кара - дейт, 
Лаңги-Төбө, Суңшоону 
Жер соорусу - сара* - дейт. 
12790 Суунун болгон башы - дейт, 
Күн жүрүшү жагында 
Кашкардын кара ташы - дейт. 
Түн тарабын көргөнбүз 
Кер-Көлдүн чалкар көлү бар, 
Кар түшкөн жерге кетүүгө 
Карыя абам көөнү бар. 
Кышы кыйын суук - дейт, 
Анжиян менен Кашкарга 
Арасында, жуук - дейт. 
12800 Абамдын айлын баштоого, 
А жерди анык көргөзүп, 
Жеткирип барып таштоого, 
Сыдырым сыртты жайлоого, 
Зыңкыйтып күлүк байлоого, 
Кой туудуруп төлдөтүп, 
Кымыз кылып көлдөтүп, 
Төө туудуруп көлбөтүп, 
Уй туудуруп мөөрөтүп 
Баруучудан барсыңбы? 
12810 Кашымда турган көпчүлүк 
Баарыңа айтам арзымды. 
Короосуна конушуп, 
Коңшулаш тууган болушуп, 
Айылы бирге конушуп, 
Аралаш тууган болушуп, 
Айылма айыл конушуп, 
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* МАНАС * 
Аксакал болгон абамды 
Калыс1 кылып коюшуп, 
Кышында семиз союшуп, 
12820 Кызырак байтал кымызын 
Кызып ичип тоюшуп, 
Ала-Тоонун бийиги, 
Артыгыраак арбын - дейт, 
Албан түрлүу кийиги, 
Аңын уулап атууга, 
Аңгемеге батууга, 
Абакеме кошулуп, 
Анда куунап жатууга 
Барсыңарбы элден?» - деп, 
12830 Баатыр Манас айткан кеп. 
Барар киши жок болуп, 
Баары турду токтолуп, 
Эч болбосо көргөзүп 
Жол баштаары жок болуп, 
Көпчүлүк турду токтолуп. 
Көпчүлүктүн ичинен 
Көк ала сакал Меңдибай 
Ордунан турду октолуп: 
«Алтайдан көчүп алгамын, 
12840 Жылдызга келип калгамын, 
Узун тоону сыдырып, 
Суңшоонун башын кыдырып, 
Лаңги-Төбө түшкөмүн, 
Калмактын көрүп өлүгүн, 
Каржалгандан көлүгүм 
Жанымдан үмүт үзгөмүн. 
Алты конуп жай алып, 
Ала-Тоого таянып, 
Атаны сонун жер бол - деп, 
12850 Сууларынан кечкемин. 
Суктанып өтүп кеткемин. 
Ара-Түз деген жерине 
Алты ай кыштап калгамын, 
Кыштай жатып кыдырып, 

Ар тарабын чалгамын. 
Алты жүз үйлүү киши элек, 
Жалгызсырап чыдабай 
Анжиян келип калгамын. 
Анда менин жолдошум 
12860 Азыраак кыргыз эл эле, 
Ал кыштаган жерибиз 
Анжияндын бели эле, 
Белге жакын жер эле. 
Тунук аккан суусу бар, 
Тулаңдуу жер ушулар. 
Суусунун боюнда 
Талы менен кайыңы, 
Жыгачтын кени аякта, 
Черине кирген адамдын 
12870 Чыгар эмес дайыны. 
Саяң-Жайлак, Үч-Сууга 
Жаздап бардык ушуга. 
Дың сууганда кайткамын, 
Анжияндагы элге кошулуп, 
Азыр болду айтканым, 
Башка журтка айтпадым. 
Барар болсо агаңа 
Бакырың жолдош абаңа». 
Меңдибай сүйлөп салганы, 
12880 Пейили жакшы кыргыздар 
Бекер кылды Манас - деп, 
Берки четтен кыйласы 
Күбүрөшүп калганы. 
Меңди акем акыл тапты - деп, 
Эр Манас макул алганы. 
«Күн жагында Кашкар бар, 
Түн жагында Кочкор бар, 
Лаңги-Төбө, Суңшоону 
Укканым бар ошону. 
12890 Кээде кара, кээде кар, 
Калыңдап кары басканда 
Ар жагы да, бер жагы 

1 калсын. Жазылыштын мааниси контекстке туура келбейт, кыясы, катчыдан жаңылыштык 
кеткен. Талап кылынган туура сөз - «калыс». 
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€ МАНАС » 
Кар көрбөгөн жери бар, 
Как ошого барууга 
Абакемдин эби бар». 
Арстан Манас баатыры 
Ал жыйынды таратып, 
Оокатына каратып, 
Жооп айтып элге салыптыр, 
12900 Так жыйылган көпчүлүк 
Тарап кетип калыптыр. 
Уруксат алып Байжигит 
Камын кылды тоюнун, 
Семизин ылгап бир миңди, 
Чарын* тандап коюнун. 
Жети миң экен жылкысы 
Ошо жылы кыштатып, 
Жердетип келген Жылдызды, . 
Тойго аракет кылмакка 
12910 Үч миңин бөлүп алыптыр, 
Төрт миңи төлгө калыптыр. 
Төрт жүз экен төөсү, 
Чымын тийип, жүзү өлүп, 
Чыгымдуу болуп калыптыр, 
Элүү төөсүн алыптыр, 
Эки жүз элүү төөнү 
Тойго аракет кылууга 
Камдап аны салыптыр. 
Беш жүз сыйыр-келеси*. 
12920 Куру калса болбойт - деп, 
Уй деген малдын желеси*, 
Элүүсүн бөлүп алыптыр, 
Төрт жүз элүү сыйырын 
Даяр кылып салыптыр. 
Сөөк, тамыр, тууганы 
«Кут болсун!» - деп, тоюңуз, 
Кошууча келип турганы 
Дагы ошончо мал болду, 
Той үчүн жыйган ун, күрүч 
12930 Тогуз миң кап дан болду. 
Байжигит айлы эки миң, 
Баары көчүп жам болду. 

1 эле. Ыр сабы эки колонка ыр саптарынын 
ры шарттуу белги (жылдызча) менен көрсөтүлгө 

Андагы аты Арт-Башы, 
Азыркы аты Эркеч-Там, 
Байжигит кылган тойго кам. 
Күн чыгыш жагы айлынын 
Арт-Азайдын оюна, 
Уругу кыргыз Улуу журт 
Ата уулулар үй тигип 
12940 Кең Алайдын боюна, 
Баары кылган кошомат 
Байжигиттин тоюна. 
Азиреттин кара тоо 
Азыр Манас ошондо, 
«Абам тойго келсин» - деп, 
Кабар айтын Кошойго. 
«Байжигит аттуу иниңиз, 
Балдары үчүн той кылат, 
Башкарып тоюн билиңиз. 
12950 Күлүгүң болсо байлаңыз, 
Күлдү* кыргыз уулуна 
Күнүгө тиет пайдаңыз, 
Бел байланган той болду, 
Бейкапилет калбаңыз, 
Эдир-эмиш* бир той - деп, 
Эскербей жатып албаңыз, 
Бекерчилик болбойт - деп, 
Бейкабар таштап салбаңыз. 
Маймун менен Кабылда 
12960 Баштатан бирге элиңде 
Көңүлүң жакын эр барбы, 
Кара кыргыз катарын 
Көрсөк - деп, жүргөн эл барбы, 
Кадырлашкан кан барбы, 
Жакындашкан жэ.н барбы, 
Пейили жакшы бек барбы, 
Толкутуп адам жыюуга 
Тойдон жакшы кеп барбы, 
Кебим ушу ойлосун, 
12970 Келбей абам койбосун, 
Ак уруктун каны эле1, 

арасына кыйгач жазылып, кайсыл жерге кошула-
н. Тактоону катчы өзү жүргүзгөн. 
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* М А Н А С ^ 
Олуя чалыш жан эле, 
Аарылардан бөлүнгөн, 
Орто Азия жерине, 
Орчун кыргыз элине 
Оогон болгон атагы, 
Оболдон болбойт чатагы, 
Акунга кабар бериңиз, 
Аттары болсо чабарга 
12980 Аны да алып келиңиз». 
Жоорунчуну чаптырып, 
Чоң Кошойду чакырып, 
Кабарды Манас салыптыр, 
Камданып алып, бир күнү 
Кайда кабар берем? - деп, 
Байжигит бай аттанып, 
Манасты көздөй барыптыр. 
Ал сөздү таштап коюңуз, 
Арзан болбойт тоюңуз, 
12990 Бабасы Төбөй, Бабыр кан 
Бадыша өткөн бу бир 
Бабыр кандын тушунда 
Бадыша болуп ушунда, 
Баарына кыргыз күч болгон, 
Бабырдын уулу үч болгон, 
Улуусу Ногой кан болгон, 
Урматы журтка даң болгон, 
Маңгул менен татары, 
Бөлүнбөстөн катары, 
13000 Кара кыргыз калмагы, 
Катарлаш болгон а дагы. 
Дейилде кылын чатырын, 
Ал кезекте түрктөр 
Дегдар* деген баатырын, 
Ортосу Шыгай бек болгон, 
Ол кезекте кыргызды 
Ойлогон душман тек болгон. 
Кенжеси Чыйыр болуптур, 
Ал кезде дөөлөт толуптур. 

13010 Ногой өлгөн тушунда 
Озуптур кытай ушунда. 
Мангул, татар, калмагы 
Баары кетип калганы. 
Баштатадан жазылды 
Ногой кандын балдарын 
Кармап кытай алганын, 
Көрө албастан бир бирин 
Көп жыл бөлөк калганын. 
Баба дини мажусу, 
13020 Бир жараткан кудай - деп, 
Бирлигин билип көнө албай, 
Тарап Ногой тукуму, 
Көп жыл болгон бөлүнүп 
Бирин бири көрө албай. 
Асты келип көрүшүп, 
Элүү жылдын ичинде, 
Эч бенденин акылы 
Жетип болбос акыры 
Ак тааланын ишине. 
13030 Алтайдын көрдү жайыны, 
Алтымыш жашта Жакып бай 
Араң көрдү Байыны. 
Он жетиде бөлүндү, 
Ойлосун адам өлүмдү, 
Алтымыш үч жашында 
Жакыпка Бай көрүндү. 
Орозду көрбөй өтүптүр, 
Оболку өткөн бабаңар 
Ойротко тарап кетиптир, 
13040 Байкап көрсөң баарыңар 
Олорго да ажал жетиптир. 
Ажал деген өлүмүң, 
Азыр болгон кыргыздар 
Андан берки өнүмүң, 
Өкүмөт кытай болгондо 
Окуганың көрөрсүң 
Ногой уулун бөлүмүн1. 

1 бөлимин. «Бөлүмүн» делип окулат, «бөлүнгөнүн» дегенди туюнткан сөз. Манасчы уйкаштын 
таламына ылайыктап сөздү өзгөртүп айткан. 
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€ МАНАС » 
Азыр көрүп турасыз 
Көзкамандын келимин, 
13050 Адам билбей балан - дейт, 
Ак тагдырдын керимин* 
Акылмандар так сүйлөп, 
Даамын таткын кебинин. 
Кара кыргыз уулуна 
Ногой уулу туу экен, 
Бабаң Ногой тукуму 
Бабыр кандын оолаты* 
Баштан аяк уу экен1. 
Ногойдун кичи иниси, 
13060 Ойлоп көрсөң кыйын иш 
Оболку элдин билиши, 
Эсенкандын сынчысы -
Элге жансыз* тыңчысы, 
Шыгайды көрүп кеп айткан: 
Чыйрактыгы чекене, 
Шыйпаңыраак - деп, айткан, 
Шыйпаңдан чычаң чыгар - деп, 
Көтөрүлгөн тууганын 
Шыйрактан тартып жыгар - деп, 
13070 Он бир экен баласы, 
Көчүп Манас келгенден 
Көөнүндө бар аласы, 
Көрө албайт экен Манасты. 
Баарынын Бабыр бабасы, 
Маалим болгон Манаска 
Көзүндөгү аласы, 
Көңүлүндө карасы, 
Анткен менен Манаска 
Асты келбейт дабасы, 
13080 Келер болсо дабасы, 
Жетер болсо чамасы 
Колунан келсе тууган - деп, 
Коёр эмес Манасты. 
Эң улуусу Шыгайдын 
Жапак аттуу баласы. 
Ногойдун кенже баласы 

Аты Жакып болуптур, 
Шыгайдын улуу баласын 
Атын Жапак коюптур. 
13090 Жапактын уулу Чынкожо 
Семетейдин тушунда 
Айчүрөктү талашып, 
Артык салган чырды ошо. 
Кеңешкени тоюна, 
Ченегени боюна, 
Ар түрлүүдөн ой ойлоп -
Барып акыл кылайын, 
Манастын кирип жоюна, 
Айчактын уулу Байжигит 
13100 Көк жорго атын миниптир, 
Көк жал эрге бармакка 
Көшүлүп жолго кириптир. 
Байжигит жолго салыптыр, 
Чаяндынын боюнан, 
Байжигиттин жолунан 
Жапак чыгып калыптыр. 
Аксакал экен Байжигит, 
Астына келген Жапакка. 
Салам айтып салыптыр, 
13110 Жапак алик алыптыр, 
Жалтанат экен менден - деп, 
Көөнүнө кетип калыптыр. 
Бу да кыргыз тууган - деп, 
Тең атадан кем болуп, 
Манаска карап турган - деп, 
Бийлеп тоюн бере албай, 
Кеңешмекке Манаска 
Бараткан го урган - деп, 
Көңүлүнө алганы, 
13120 Көзүн Жапак салганы: 
«Тебетейди түрүпсүз, 
Көк жоргоңду теңселтип, 
Көк сакалың сеңселтип, 
Жол болсун, кайда жүрүпсүз?» 
Байжигит баштап сөзүнү, 

1 уф экен. Уу экен - деп окулат. Мыкты экен, өткүр экен, кыйын экен маанисин туюнтат, 

244 ^ 

www.bizdin.kg



€ МАНАС » 
Баянын айтты өзүнү: 
«Алтайда калган айлыбыз, 
Эртиште калган элибиз, 
Эки миң араң түтүнүм, 
13130 Элге бир той берсем - деп, 
Нээт кылып күтүндүм. 
Сарп кылсам - деп, тоюма 
Эми ушуга түтүндүм. 
Өтүк болсо такасы, 
Тон болгондо жакасы, 
Кара кыргыз сакасы, 
Баарыбыздан жаш турат1, 
Жаш да болсо баш турат, 
Каалаптыр кудай Манасты. 
13140 Манас атка минген соң 
Катарга кийирди алашты. 
Калмак, маңгул, кытайлар 
Кудайдын берген бактысын 
Тарлык кылып талашты, 
Өлүмгө баары баалашты, 
Өмөлүшүп талашты. 
Өлтүрмөк түгүл Манасты 
Өкүмсүгөн капырлар 
Өз дининен адашты. 
13150 Кудай берген кишиге 
Кудай урган теңелет, 
Манаска кудай бербесе 
Абунасир Самани 
Медина менен Мекеден 
Мээнет тартып не келет! 
Ыслам динге биз кирдик, 
Айкожодон уккан соң 
Жараткандын жарлыгын, 
Байгамбардын барлыгын 
13160 Баарынан да биз билдик. 
Кырда маңгул балдары, 
Кыйладан бери дин билбей 
Кытай болуп калганы, 

Буйругу - деп, кудайдын 
Салып жүрөт ушунда 
Мусулман болуп алганы, 
Кытайды көрсө өлүшөт 
Кыргыз болуп калганы, 
Эки жүзгө толчу эмес 
13170 Нукура Угуз балдары. 
Канкордун көрүп нышаанын 
Кара калмак канчасы 
Мусулман болуп бузулуп, 
Кыргыз болуп алганы. 
Манастын кирип тилине, 
Бир атабыз жакын - деп. 
Казактан мурун озунуп 
Кирди ыслам динине. 
Башкы атабыз маңгул - деп, 
13180 Баатыр, динге кам кыл -
Маңгулдун кирди жармысы, 
Кабардашып казактар 
Динге кирди баарысы. 
Динге кирген калмактар 
Калган маңгул, калмакка 
Асылышып калышты, 
Кыргызбыз - деп, кыйкырып, 
Кызык кылып салышты, 
Алтайдан бери көчкөндө 
13190 Ал жерге калбай бири да 
Алайга келип алышты. 
Өз туутаным Алтайда, 
Өтүшкөнүм Алайда, 
Бир тууганым Алтайда, 
Бирлешкеним Алайда. 
Канча, ата экен билбеймин 
Калмак-кыргыз туушкан, 
Кабылан Манас баатырга 
Калкы калмак жугушкан, 
13200 Маңгул деген бадирек 
Башкы атасы бир экен, 

деп, 

1 турат. Ыр сабы барактын (19-бет) аягындагы ачыкка жазылып, киргизилер жер белги ме-
нен көрсөтүлгөн. Тактоону катчы өзү, башка тексттер жазылып жаткан учурда жүргүзгөн. 

- ^ 2 4 5 ^ 

www.bizdin.kg



€ МАНАС » 
Баш койбоду ак динге, 
Баарынын көөнү кир экен. 
Бербердигер*1 буюрса, 
Берип тойду саламын, 
Бу жерде калат баарысы, 
Сексен үй менен сенделип, 
Желеңге кайтып барамын. 
Аңырты менен Кажырты 
13210 Ал жерди жердеп турчу элем -
Алтайдын оң жак тарабын, 
Той берүүдө талабым, 
Кай калыкка берерин 
Манастан жообун аламын». 
Байжигит сөзү басылды, 
«Кытайды чакыр, Баке» - деп, 
Жапак баатыр асылды. 
Чакыргын - деп, кытайды 
Жапак сурайт өтүнүп, 
13220 Ал кезекте адамдар 
Айтпайт экен өтүрүк*. 
Калп айтууга болбогон, 
Канын төгүп салса да, 
Каар кылып олтуруп. 
Байжигит анда кеп айтат, 
«Иним, тыңда - деп, айтат. 
Баштатадан куралып, 
Бадыша күткөн улуу журт, 
Туташып алган туулуу журт, 
13230 Кытай да болсо кылым журт, 
Капыр да болсо кандуу журт, 
Кантип аны чакырам. 
Чакырса Манас чакырсын, 
Алакандай Анжиян 
Анын баарын сап* кылсын». 
Жапактын антип турушун 
Жай көрөрсүз жумушун, 
Кайда да болсо как ушул, 
Жаман тууган курусун. 
13240 Ак жамбы ташып жагынып, 

Алоокеге багынып, 
Букара болуп өзүнө, 
Мурунтан карап көзүнө, 
Кыштоо кылып Алайдын 
Жануп жаккы тоосуна, 
Куйруктуу козу, чоң эркеч 
Кармап берип жүрүптүр 
Калмак менен кытайдын 
Дуңчусунун оозуна. 
13250 Алайга бээсин байлашып, 
Анжы калмак, зуң* кытай 
Орозду, Шыгай балдары 
Аралаш жүрүп жайлашып, 
Он жашары жашында 
Алооке уулу Коң төрө -
Азыр болгон чоң төрө 
Жапак жүрүп жанаша, 
Жарышып ойноп тамаша, 
Айтыша кетип жеңишип, 
13260 Алыша кетип эңишип, 
Алы келбей алдырап, 
Ачууланса кыңк этпей, 
Тилден калган немедей 
Тиктеп калып жалдырап, 
Баатырлыгын, бар күчүн 
Коңурбайдын көрүптүр, 
Коркуп, жүрөгү өлүптүр. 
Коңурбай жоктон нетти? - деп, 
Манастан качып Алооке, 
13270 Балакет баскыр, кетти - деп, 
Кытайды баштап алды - деп, 
Кызык дүйнө Баргана 
Кыргыз басып калды - деп, 
Башыңды жуткан Алооке 
Маңгулду баштап алды - деп, 
Баргананы, Коконду 
Басып кыргыз алды - деп, 
Калабалуу карган ит 
Коң төрөнүн жогунда 

1 ферведигер. 
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МАНАС * 
13280 Качып жолго салды - деп, 
Коң төрө болсо качабы, 
Колтугун жоого ачабы, 
Билип жүргөн бир Манас, 
Бир жерден чыкса миң Манас, 
Билдим эле эрлигин, 
Бир Коңтөрө шашабы 
Бир миң Манас жабылса, 
Кылыч, күрсү аралаш 
Баш-көзү, башка боюна 
13290 Чолоо койбой чабылса 
Элебей турган эр эле, 
Эки1 миң душман кол салса 
Эске албаган неме эле, 
Эл суратып, кан кылам 
Э, Жапагым дээр эле. 
Коң төрөнүн жогунда 
Коркуп кетип Алооке, 
Комутта калган бу Жапак, 
Коржоңдогон куу Жапак. 
13300 Аяп качып баласын, 
Алооке кетип Кытайга 
Арманда Жапак калыптыр, 
Душман көрүп тууганын, 
Байкаарсыңар ар жерден 
Бактысы ашык Манастын 
Туугандан көөнү сууганын, 
Артык көрүп бу Жапак, 
Арам санаа куу Жапак 
Алооке мында турганын, 
13310 Байкап көрдүң баарыңар 

Тоюңа кытай чакыр - деп, 
Байжигитти бурганын. 
Айтор, Манас кыйын - деп, 
Кыргыздан кытай качканы, 
Кас душманды эл көрдү, 
Эл көрбөсө не көрдү, 
Жапакты кара басканы. 
Жаза берсе тозулбас 
Жакшылардын дастаны. 
13320 Кызыталак куу Жапак 
Кыжылдаган кытайды 
Не үчүн мынча наздады? 
Коң төрөм аман келет - деп, 
Компоңдотпой Манасты2, 
Жазасын келсе берет - деп, 
Коң төрө келсе кокустан, 
Көпөмсүгөн3 бу Манас 
Көрүнүп калса окустан, 
Асылышкан душманы 
13330 Андан калбайт аман жан, 
Той - деп, кабар берсе - деп, 
Жоо-жарагын шайлан - деп, 
Мен да астыртан десем - деп, 
Толкуган кытай келсе - деп, 
Көпөмсүгөн канкорду 
Көмө чаап өлтүрүп, 
Орунун алып берсе - деп, 
Ойлогону ошо кеп, 
Ойрон кылар Манасты 
13340 Эр Коңурбай болсо - деп, 
Артыкча тилеп тилегин, 

1 эки. Ыр сабындагы ушул сөздөн кнйин көп чекит коюлуп, анан башка уланган сөздөр жа-
зылган. Катчынын ою, максаты белгисиз. Ыр сабында түшүп калган сөз жок, маани түшүнүктүү. 

2 манасды. Ыр сабы эмне үчүндүр эки колонка ыр саптарынын бирине кошулбай ортого 
өзгөчөлөнүп, кашаага алынып жазылган. Ошону менен бирге эле саптын аягына көп чекит ко-
юлган. Бул жердеги мындай көрүнүш, балким, ушул ыр сабы менен бир күнкү, же бир этаптагы 
жазуу иши аяктап, эртеси же башка күнү улантылуу менен түшүндүрүлөт. Андан башка себепти 
көрбөдүк. 

3 кө... пемсиген. Ушул сөздү катчы «кө...пемсиген» түрүндө - сөз ортосуна көп чекит коюп 
жазыптыр. Кыясы, сөздүн мааниси эмнени туюнтарын билбегендиктен өзүнө белгисиз сөздү кан-
дай жазарын билбей такалса керек. Сегиз сап төмөндө сөз «көпөмсүгөн» түрүндө так жазылган. 
Балким, катчы манасчыдан сурап тактагандыр. 
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€ МАНАС * 
Айылдагы кыргызга 
Түйүп алып муштумун, 
Көп өткөргөн билегин. 
Байжигитке кеп айтып, 
Бапылдады кеп айтып: 
«Кыла турган тоюңуз, 
Той берүүдө оюңуз, 
Алакандай Анжиян, 
13350 Казандын түбү Кашкарды 
Той экен - деп, бергенче, 
Кытай калкы келбесе, 
Чыгым болбой коюңуз, 
Такыядай Ташкенди 
Билчүүнүн бири менмин го, 
Кылайтып эгер чакырба 
Кытайдан белек башка элди. 
Айтканым кытай келбесе, 
Ар тараптан эл келсе, 
13360 Алаштар тойго дегдесе, 
Тоюңду Манас бийлесе, 
Тозо чаап мен жүрсөм 
Топчудай кеңеш тийбесе 
Туугандыгым болобу, 
Туура ушундай кордукка 
Турса Жапак оңобу?! 
Далбас уруп, той берип, 
Манас менен Байжигит 
Таптыңар кайдан оңойду, 
13370 Жапак чындап күүлөнсө 
Тап койбосун өзүңө, 
Талкалап салып Ногойду. 
Ногойдун уулу Жакыптыр, 
Олтургандан тура албай, 
Ошону көрүп жүрөбүз, 
Ойрон болуп жатыптыр, 
Туураланып ар качан, 
Тууганым - деп, Манас кан 

Ороздунун он уулу, 
13380 Оттоптур Манас да муну, 
Абыдан шору катыптыр, 
Тең атанын уулумун, 
Теңиринин кулумун, 
Теминишпей канкорго 
Желиктирип турупмун. 
Жаңы келген неме - деп, 
Жайына коюп жүрүмүн, 
Жалмап коём бир күнү, 
Жалганы жок мунумун. 
13390 Манасты мыкты ойлобо, 
Бабыр кандын тукумун 
Башкасы менен ойнобо, 
Манас деп жүрүп ишенип, 
Баш көтөрбөй сойлобо! 
Беленденип берүүгө 
Камданып алган тоюңуз, 
Шыгайдын уулу Жапакты 
Көңүлгө алып коюңуз. 
Көп экен сиздин малыңыз, 
13400 Көмөк экен айылыңыз, 
Шыгайдын уулу Жапак - деп, 
Көңүлгө бизди алыңыз, 
Ата-тегин ойлонсоң 
Анча-мынча бизге да 
Көз кыйыгын салыңыз1... 
Көтөрмөлөп тим жүрбөй, 
Көө сүйкөсөм бетиме 
Көрүнөө турат алыңыз. 
Көзкамандын балдары 
13410 Көрдүк көркүн келгенде 
Көтүнө катып чалбары*, 
Чалбарынан чаң чыгып, 
Чарыгынан* үн чыгып, 
Алтайдан аркы Тундура 
Жуушанын келди жеринен, 

1 салыңыз. Ушул ыр сабынан кийинки келер саптын ордуна көп чекит коюлуп, бош калты-
рылган. Кийинки саптардын маанисине караганда ойдо үзүлүү бар, демек, бул жерде бир сап жа-
зылбай калган өңдөнөт. Контекстке карап саптын мазмунун божомолдоого мүмкүн эмес. 
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€ МАНАС » 
Доңшонун келип элинен, 
Мусулман десе дин билбейт, 
Булдурашат өздөрү, 
Жалгыз чалы болбосо, 
13420 Жалпы баары тил билбейт, 
Кытайдан да ары кызыталак, 
Кытайдын тилин билчү элем, 
Кылайтып бирин биле албай 
Жадап болдум кысталып. 
Калмактын тили анда жок, 
Алардын тилин билүүгө 
Казак, кыргыз, калмак, сарт 
Бир билүүчү жан да жок. 
Ошобу тапкан тууганы, 
13430 Оңуп калган немедей 
Опурулуп турганы. 
Ишенериң Бакайбы, 
Байдын уулу - деп, жүрөт, 
Манастын тапкан олжосун 
Баарын алып жеп жүрөт. 
Залимдик кылат Манасы, 
Ногой экен бабасы, 
Тилегин тилеп тикийип, 
Тиктеп катып калыптыр 
13440 Бай дегендин баласы. 
Олуясып Бакайы 
Ооздон келме түшүрбөй, 
Аалимдигин кантейин, 
Ойроттун баарын кыйратып, 
Бешиктеги балдарды, 
Меңкээрип* калган чалдарды 
Ойбойлотуп ыйлатып, 
Ойрон болгон Манастын 
Залимдигин кантейин, 
13450 Бейкарар* адам бири - деп, 
Беделиңизге албассыз, 
Беттешип жеңсем канкорду 
Менден аман калбассыз, 
Көп адамдын бири - деп, 
Көңүлүңө албассыз. 
Көзүңдү жан - деп, салбассыз, 

Көбүргөн кулду бир жеңсем, 
Көрүнөө айтам Байжигит, 
Көмүлбөй зади* калбассыз. 
13460 Он бир Шыгай баласы, 
Ооздо сөзгө ишенбей, 
Орчун айыл элиңди 
Өзүң барып карачы, 
Манасым - деп, байланып, 
Бадыша кылып алдык - деп, 
Баарыңар жүрсүң айланып, 
Тынчтык алып үйүнө 
Бир күн жатпай жайланып, 
Кыргыз, казак, калмактан 
13470 Кырк неме жипсиз байланып, 
Ушулары күүлөсө 
Учат экен Манасы 
Улуу куштай айланып». 
Жапак баатыр күүлөнүп, 
Далай сөз айтып сүйлөнүп, 
«Адам десең мени - деп, 
Алтайдын ары жак башында 
Чакыргын Алоокени - деп, 
Алооке келбейт деги - деп, 
13480 Келип калса Коң төрө 
Кенебей жүргөн канкордун 
Кесилер көрсө деми - деп, 
Табылып калар эби - деп, 
Таралып калар эли - деп, 
Манасың экөөң коркпосоң 
Манжурия Коң канды 
Барып кабар берчи - деп, 
Көрүнөө айтам сөз менен, 
Бөлөк эмес, башка эмес, 
13490 Так өзүм көрдүм көз менен 
Ишенген мыкты тууганын, 
Жаңы Алайга келгенде 
Жакып байдын үйүнөн 
Жаа бою качып турганын. 
Берекелүү бир иш жок 
Бенденин кылар ишинен, 
Баары качып дүрбөшүп 
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€ МАНАС » 
Бай Жакыптын итинен, 
Келгенде көрдүм жүйөлөп, 
13500 Бай Жакыптын үйүнө 
Басып кирер алы жок, 
Көк дөбөткө күйөөлөп 
Ишенген мыкты тууганын 
Бери болсо беш көрдүм 
Иттен качып турганын. 
Ороздунун уулубу, 
Же бир ойноштон тууган кулубу, 
Сыргак деген немеси, 
Ар не десе а макул 
13510 Сырттан заада неме экен, 
Бирин Серек коюптур, 
Билгичсинип сүйлөгөн 
Сыраңдаган кем экен. 
Жигит кылып алыптыр, 
Калмак менен казагын, 
Жиним чындап кайнаса 
Башын жулуп кыйласын 
Мен беремин азабын!» 
Жапак муну сөздөдү, 
13520 Жапактын сөзүн1 аягын 
Байжигит баатыр көздөдү: 
«Казаттын жолун куушкан, 
Кайратка белин буушкан, 
Карсылдашса бир душман 
Кандуу калпак кийсе да, 
Башын жарып, куйкасын 
Балжа-булжа тилсе да 
Туралчу эмес туушкан. 
Байжигит Манас кагышса, 
13530 Бака-шака чабышса 
Тууганыңа болушуп 
Туура жактан чыгасың, 
Бой тирешип күрөшсөм 
Буттан тартып жыгасың. 
Ногойдун эки уулу экен 

Жаалыңды салба, Жапак сен, 
Башка журттун баарысы 
Башы боолу* кул бекен? 
Кыргыз деген кырк урук, 
13540 Кырданбаңыз кутуруп. 
Токсон уул өзүбек, 
Карап турам мен сага 
Кандай айткан сөзү - деп, 
Ногой, Шыгай болосуң, 
Оройлук сөздү мага айтып, 
Опузалай коёсуң. 
Ногой да тең, сен да тең, 
Шыгай уулу жаман - деп, 
Айтканымды уктуң беле сен? 
13550 Ногойго болушасың - деп, 
Обу жок айтыш кандай кеп? 
Шыгай мындай экен - деп, 
Сыңар киши кеп кылбайт, 
Кеп кылсаң Жапак кыла бер, 
Өзүңө2 эле жакшы болбосо 
Өзгө журт муну эп кылбайт. 
Сен Манаска жакын - деп, 
Сөз кылып айткан кандай кеп? 
Алтайдан келген кыргыз - деп 
13560 Айрып айтыш кандай кеп?! 
Айрылган жери силерден 
Алты атага толуппуз, 
Ногой, Шыгай дебестен 
Ошондон бери карата 
Калыс тууган болуппуз. 
Мурунтан сырдаш элек биз, 
Бузукчулук, жамандык 
Кимге кыла коюппуз? 
Манас экен иниңиз, 
13570 Бакырып элди коркутпай, 
Басмырт болуп билиңиз. 
Башынан берки жакшылык 
Бабырдан кандай кетпейт - деп, 

1 сөзцн. Манасчы өзү сөздү үшул түрдө айткан. Сөздүн туура үлгүсү - «сөзүнүн». 
2 өзцңеле. Оозеки сүйлөөдө «өзүңле» же «өзүңеле» түрүндө айтыла берет. Туура үлгүсү 

«өзүңө эле». 
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^ МАНАС » 
Кара кыргыз уругу 
Кайнабасын жинибиз, 
Карарбасын динибиз, 
Үзүп алсаң башыны 
Шу жерде эле жүрөт ко 
Манас деген иниңиз. 
13580 Баласынын атыны, 
Эркек тууган катыны, 
Манас1 койгон Жакыптыр, 
Ногой уулу тозгондо 
Шыгай аман жатыптыр, 
Шыгайдын уулу сен болсоң, 
Чычалаба эр болсоң, 
Атың Жапак сен болсоң, 
Алоокенин колунан 
Ачпайт белең башыңды 
13590 Арстандай эр болсоң. 
Кызыталак кытай колунан, 
Кылган иши келип оңунан, 
Барча кыргыз баласын, 
Басып шаар калаасын 
Аккандан тыйып жашыңды, 
Таратып бойго ашыңды, 
Ачып жүр Манас башыңды. 
Кырдагы Угуз балдары, 
Кыйынсып жүрөт балдары 
13600 Байгамбар Муса тушунда, 
Баары журт кирсе ушунда 
Каалабай актын динини, 
Калмак болуп калганы, 
Канчалыгы калсак - деп, 
Карап турсам артына 
Калкка жаман мазак кеп, 
Уругу кыргыз болду - деп, 
Убайга журту толду - деп, 
Ушунтип турган кезекте 
13610 Бул немине деген кеп? 
Ногойдун уулу Жакып - деп, 

1 ногой. Катчыдан, балким, манасчынын 
«Манас» делиш туура. 

Ойротту билди жатып - деп, 
Көрө албайсың сен Жапак, 
Көп ушунтип олтурсаң 
Көрүнөө чыгар бир чатак. 
Манас болсо балаңдай, 
Бай Жакып турат бабаңдай. 
Көрк берип Манас баатырга, 
Көтөрүлүп арбагы, 
13620 Көчкөндөй болуп көрүнүп 
Көк жал Манас киргенде 
Алоокенин чарбагы, 
Айдап ийип кытайды, 
Алып калды жериңди, 
Баш коштурса кудай - деп, 
Барча кыргыз элиңди, 
Иришипсиң Манаска, 
Ит уксун мындай кебиңди. 
Акылдуу Жапак - деп, жүрсөм 
13630 Баатыр Манас, Жакып бай 
Башы кокус чарылса 
Аздырбайт элди - деп, жүрсөм, 
Түрк уулунун наркыбы, 
Түгөнгүрдүн мурунтан 
Түгөнбөгөн салтыбы, 
Манасты жаман карайсың, 
Баш душман Кабыл уругун 
Тун уулуңдай санайсың. 
Канчалык жякын болсо да 
13640 Капыр экен Коң төрө, 
Манас деген өзүңдүн 
Бир тууганың турбайбы, 
Аман болгой эле - деп, 
Тилегин тиле а көрө. 
Оңой эмес Манасың, 
Тең туугансып, оңой - деп, 
Ушул ишиң көрүнсө 
Окус болуп каласың». 
Ол сөздү айтып салганы, 

эн кеткен каталык. Контекс боюнча бул жерде 
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^ МАНАС » 
13650 Одураңдап эр Жапак 
«Оболдон жалтангансың го 
Ногойдун ойрон төрөсүн, 
Ону бир туруп жоголгон 
Ороздунун балдары, 
Ошондой мени көрөсүң. 
Байжигит, билдим оюңду, 
Алоокени чакырбай 
Берип көрчү тоюңду, 
Куп билемин жоюнду, 
13660 Баарын талап кетпесин 
Кара тегин калчалар 
Байсынып жүргөн коюңду. 
Көчүрбөсмүн Алтайга, 
Каардансам Байжигит 
Көчүң жетпес бир тайга. 
Жылкыңды жылас алармын, 
Жылдырбай таштап салармын, 
Түтүнүңдү түгөтүп, 
Түрмөгүңдү жүдөтүп. 
13670 Тилегин тилеп Манастын 
Болушканың көрүндү, 
Аралашып айлыңдын 
Конушканың көрүндү. 
Байжигит билдим оюңду, 
Аш кылармын тоюңду! 
Тоюңду тозок* кылбасам, 
Дос-тамырың кырбасам, 
Мааракеңди* баспасам, 
Той бергениң көрөйүн 
13680 Балакетти баштасам. 
Жаңы келген алтайлык, 
Шайманың жок бир тайлык, 
Азыгың жок бир жайлык, 
Алыңды билбей иш кылып, 
Азып калар бекенсиң, 
Анык кара тууганда 
Басып калар бекенсиң, 
Айттырып ийсем бир кабар 
Алоокеден кол келсе 
13690 Анжиянга тура албай, 

Алдыңар катып, Букарга 
Качып калар бекенсиң, 
Арбынсынган дүйнөңдү 
Алды-артыңды жыя албай, 
Чачып калар бекенсиң. 
Алыстан келсе Коң төрө, 
Айлыңдан туруп асылса 
Аты Жапак чоң төрө 
Көрөрмүн сенин көтүңдү, 
13700 Сыртыңдан алар өтүңдү, 
Карартар эки бетиңди, 
Манастан коркот экен - деп, 
Байкаймын сенин нээтиңди. 
Коркот - деп, жүрсөң оюңда 
Тамашаны салайын 
Так өзүңдүн тоюңда». 
Бу сөздү Жапак салганы, 
Байкамакка тек турган, 
Асылабы - деп, турган 
13710 Байжигиттин ачуусу 
Жаман келип калганы. 
«Өлсөм да тоюм беремин, 
Мен баштайын тоюмду, 
Жапагым көрдүм жоюңду, 
Абыдан душман экенсиң, 
Аныгын билдим оюңду. 
Карап туруп өзүңө, 
Кайратың менен сөзүңө 
Азыр көңүл толду - деп, 
13720 Тоюмду тозок кылмакка 
Алып келгин колду - деп, 
Букара болгон мурунтан 
Бирөөдөн көрсө жамандык 
Чагын айтып куруткан, 
Манаска барып кайтат - деп, 
Баштан аяк айтат - деп, 
Ойлонорсуң Жапак 
Мурунку өткөн Угуз кан, 
Мына уругу канча жан. 
13730 Угуздун туун аштайын, 
Улуу тойду баштайын, 
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^ МАНАС » 
Аскериңди колуңду, 
Тазалап алып жолуңду, 
Кылгын жеңер жериңди, 
Кыйкырыктан кырылба, 
Байкап-байкап иш кылгын, 
Балакеттин башы дейм 
Манас деген шериңди. 
Болбойт менин турушум, 
13740 Кыйла бар кылар жумушум, 
Манасты басып, мага кел, 
Кыла бер билген урушуң». 
Бу сөздү айтып салыптыр, 
Бурулуп1 алып Байжигит 
Кайтып кетип калыптыр. 
Бармак эле Манаска, 
Жаман атты болом - деп, 
Башын тартты каласка*. 
Эгер барса Манаска 
13750 Арбын улуу той кылып, 
Ай-ааламды чакырып, 
Арбымак эле тамаша. 
Байжигит барып үйүнө, 
Баягы Жапак сөздөрү 
Көңүлүнө түйүлө, 
Жер очокту каздырып, 
Жети жүз казан астырып, 
Тогуз жүз бээ сойдуруп, 
Тозгондон топор* тоюңду, 
13760 Башка уруу малдан союлду, 
Бакырдын баары тоюнду, 
Кедейлер майга кенелди. 
«Кырга чыккан Угуздан 
Кылайтып неме койбо - деп, 
Башка уруудан айтарың 
Ооган деген бир эл бар, 
Ошону гана ойлогун, 
Кытайдын журту алыста, 

1 бузылыб. Контекстке так туура келүүчү 
«айнып» деген мааниде «бузулуп» түрүндө айтк 
жазып кетиши да ыктымал. Маани эки учурда 

Чыгым анда көп болор, 
13770 Чакырып аны алышка, 
Чыгымына карабай 
Чакырмак элем кытайды, 
Чакырбасаң кытайды 
Жалпы Алтайдан келгенге 
Койбойсун - деп, бир тайды 
«Жакшы» Жапак күүлөнүп, 
Жаман кылам сени - деп, 
Жаалданып сүйлөнүп, 
Байкабастан Жапакты 
13780 Баштаптырмын тоюмду 
Баштан аяк көрдүк биз 
Баатыр Жапак оюңду. 
Тоюн туура аш кылып, 
Той курганда көрөрсүң. 
Байжигит жатты союлуу, 
Союлсам да тобокел, 
Токтотпоюн тоюмду, 
Күн батыш тарап оюму* 
Кебилге ж э . к ы н Кейипке айт, 
13790 Кыдырып Кыйба журтуну, 
Чаржуй менен Букарды, 
Чакыр баарын буларды. 
Оро-Төбө, Самаркан, 
Ортосунда чоң Ташкен, 
Аяк жагы Арал-Көл, 
Ак-Жайык менен Абаңды, 
Аягы Орол тоолорду, 
Эдил, Жайык эки суу, 
Эртиште болсун бир чети, 
13800 Алтайда Айдар каны бар, 
Аңыртынын өзөндө 
Алымсейит дагы бар, 
Кыпчактардын кыйыны 
Кумарыкта чагы бар, 
Алты жаар куртуна 

- «бурулуп». Балким, манасчы ачуусу келип, 
мр. Ошондой эле «бурулуп» дегенди катчы ката 
негизинен бузулбайт. 
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Айтып кабар салалык, 
Даңгыттын журтун чакырып, 
Так ушу жерге алалык, 
Жанганы болсо дининен 
13810 Такып, динге салалык». 
Акыл менен Байжигит 
Ат жаратып мингизип, 
Тон жаратып кийгизип, 
Он эки жигит оттуудан, 
Оозу жүйрүк* шуттуудан,* 
Кароолду жарган көздүүдөн, 
Кайратка толук сөздүүдөн, 
Эсирик эмес, эстүүдөн*, 
Тентеги жок, тестүүдөн 
13820 Он эки киши жиберип, 
Ойротту тойго имерип, 
Кылсын мага Жапак - деп, 
Кытайды таштап салыптыр, 
Амурдагы маңгулга 
Айтып кабар салыптыр, 
Айылы жакын аралаш 
Алооке куру калыптыр. 
Жибере көргүн бери1

 ж е к к 8 . 

Коң төрөңү келтирип, 
13830 Кор кылалык Манасты 
Коржоңдотпой өлтүрүп. 
Алымбеке дегенин 
Жансызга киши салыптыр, 
Коңурбай кеткен Бээжинге, 
Конуш издеп элине, 
Алооке үйдө калыптыр. 
Анжиянда турганда 
Абыдан алган таанышып, 
Алоокенин үстүнө 
13840 Алымбеке барганы. 
«Чаалыкпай чантуу* кайдан?» - деп, 
Алооке сурап калганы. 
«Анжиян эле жайыңыз, 

Кидирбей качып жериңден 
Кимден кетти шайыңыз? 
Кай жерде болсо турганың 
Карашкан кишиң тууганың. 
Жат жерде өскөн туугандын 
Көрбөдүм жарып турганын. 
13850 Кыл баткынча көрүнбөй 
Кытай-кыргыз айрымы, 
Кытай, маңгул кеткен соң 
Ал жердеги кыргыздын 
Чыкпай калды дайыны. 
Маңгулдан түбү болсо да 
Башкы атагы Кыругуз, 
Баш бербестен Манаска 
Шыгай уулу турубуз. 
Көрдүк Манасыңызды, 
13860 Көрө сала көчтүңүз, 
Көпөк* - деп, калдык биз сизди. 
Көчкөн, турган жөнүнөн 
Бир ооз кеп кылбай кеттиңиз, 
Эске албадың сиз бизди. 
Астыңа келип турушум, 
Арбытпайын сөзүмдү, 
Азыр келген жумушум 
Кара кыргыз, өзүбек 
Анжиянга жыйылды, 
13870 Кадимден калган жерибиз 
Түркстандын өзү - деп, 
Алтайдын тоо Хын-ханда -
Аңырты, Бозкак кыркада 
Баштатан жаткан неме экен, 
Байжигит деген эр экен. 
Байыган экен ченде жок, 
Той берем - деп, камынып, 
Жорголонуп Манаска, 
Жойпурланып жалынып, 
13880 Кылат экен чоң тойду, 
Ойлогон экен чоң ойду. 

1 бер. Оозеки сөздө ушул түрдө айтыла берет. Туура үлгүсү - «бери». 

-^З 254 ^ 

www.bizdin.kg



€ МАНАС » 
Өзүңүз көргөн Адай бар, 
Алайда кыргыз далай бар -
Торуңузга чалынган, 
Баш күнүнөн сиздерге 
Батырылып алынган. 
Балаңыз аты Коң төрө, 
Баш күнүнөн1 чоң төрө, 
Баатырлыгы, балбаны 
13890 Баары кытайдын зардалы. 
Чынын айтсак каныбыз, 
Тутуша келген душмандын 
Чыгар эле далдалы. 
Аманбы балаң, Коң төрө, 
Арбагы артык чоң төрө?! 
Башка журттун баарысын 
Байжигит, Манас чакырды. 
Жакынын алар чакырса, 
Коңго кабар бергин - деп, 
13900 Кол менен алып келгин - деп, 
Жапак мени чаптырды. 
Үйдө жогу Коң төрө 
Болду акыры жаман - деп, 
Как ушу тойго бир барса 
Канкордун жаны эгерде 
Калбайт эле аман - деп, 
Коңурбай, Жапак бириксе ( 
Койбойт эле иришсе, 
Кошо кырып салбайбы 
13910 Кошой чал кокус киришсе. 
Баатыр Коңур барганча 
Өтүп кетер тою - деп, 
Тойго Жапак чакыртып 
Тозок кылар бекен - деп, 
Коркуп жүргөн ою» - деп, 
Алымбөкө сөздөдү, 
Коңурбай артык баатыр - деп, 
Кошоматын көздөдү. 
Алооке көргөн Манасты, 

1 кунинен. Сөз ыр сабында эки жолу удаа 
катчыдан кеткен каталык. 

13920 Ала-Тоодон түк койбой 
Талкалап барган алашты. 
Алаштын көргөн айбатын, 
Калкынын көргөн кайратын, 
Байкап көргөн Манасын, 
Акыл менен кутулган 
Азабын тартпай Манастын. 
Айткан сөздү билгени, 
Ак ала сакал Алооке 
Арсаң-арсаң күлгөнү. 
13930 «Оңой, Манас көрбөдүм, 
Ойлонгун Алымбөкөм сен, 
Орунсуз сөзгө көнбөдүм. 
Коң балам азыр мында жок, 
Токулуп аты турса да 
Аяккв сапар кылмак жок. 
Карк ажалы жетпесе, 
Катышкан жандын баары өлөт 
Каңкоруң Манас беттесе. 
Чын ажалы жетпесе, 
13940 Чырдашкан душман 

баары өлөт 
Сырттан Манас беттесе. 
Манасты көрдүм - мен көрдүм, 
Башы кара, буту айры 
Балакетке тең көрдүм. 
Жагып ийсе от өтпөс, 
Жара чапса чот өтпөс, 
Тартып атса ок өтпөс, 
Таш көмүр койсо чок өтпөс, 
Замбирек атса топ өтпөс, 
13950 Кара темир калк болсо 
Канкорду көрдү албарстай, 
Башканын баары ит болсо 
Манасты көрдү жолборстой. 
Бөрү болсо бөлөк эл, 
Кабылан - деп, канкорду 
Катасы жок анык бил. 

жазылган. Анжай зарылчылык бул жерде жок, 
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€ МАНАС » 
Манас бөрү, башка эл кой, 
Башыңарды жутууга, 
Айтканыңдан аңдасам, 
13960 Жүргөн экен сиздин ой. 
Баламдын аты Коң эле, 
Баш күндөн ишим оң эле, 
Далайга өкмөт айтам - деп, 
Талабым менин чоң эле. 
Манасты көрүп басайдым, 
Арбыган кайрат азайдым, 
Беттешем - деп, Манаска 
Берилип калар сазайың. 
Акылы болсо Жапагың 
13970 Асылынпай тек жатсын, 
Анжы-манжы, Туңшага 
Аттаналы - деп, жатсын, 
Аттын баарын арытып, 
Адамдын баарын сабылтып, 
Азыктын баарын тосултуп, 
Аскерге барган адамды 
Ак куудай мойнун созултуп, 
Алдыраган кезинде, 
Жамандардын көздөрү 
13980 Эки айтканча элебей 
Жалдыраган кезинде, 
Кытайга кыргын салам - деп, 
Узун чачтуу үр* кыздын 
Келер жолун алам - деп, 
Жоонун чыгып бетине, 
Элинин чыгып четине, 
Ай жок кара кечинде, 
Ак туман баскан кезинде 
Аярдан киши чыгарып, 
13990 Акылмандан ыйгарып, 
Жапак болуп, Коң болуп, 
Жараткан колдоп кетпесе 
Калар беле бу Манас 
Капилеттен оңдолуп. 
Жабышса Жапак ичинен, 
Тайбаса таман изинен, 
Коң төрө кирсе тышынан 

Күжүлдөгөн бу чантуу 
Күбүлөр беле ышынан. 
14000 Атпай дүйнө жүзүндө 
Баскан жердин түзүнө 
Адамдардын баарысы 
Адыр экен, коо экен, 
Аңдап көрсөм Манасты 
Аска-мөңгү зоо экен, 
Кар турган кара тоо экен. 
Башканын баары карадай, 
Манасты көрдүм төрөдөй. 
Башка эл саздын дүмүрү, 
14010 Башкасына бакканда. 
Манасты көрдүм акыры 
Басалек* улуу дөбөдөй. 

' Кылыммын - деп, кыйынсып, 
Кытай жатыр быякта, 
Австралия жердеген 
Атасынын көрү - деп, 
Кырпур жатыр тыякта. 
Жабаа жатыр жайланып, 
Жайнаган даңгыт көп эле, 
14020 Алдырып коюп Кайып даң, 
Калды жипсиз байланып, 
Кылдыбы Манас жамандык 
Душмандыкты ойлонуп. 
Өскөн кыргыз журт эле, 
Мен көргөн Манас бар болсо 
Өзгөчө өткүр курч эле. 
Дарасыз* жерде коо болбос, 
Дабансыз* жерде тоо болбос 
Дагдырда буйрук болбосо 
14030 Жапагың мындан соо болбос, 
Коң төрө ага кошулуп, 
Боло албайт экен боо жолдош. 
Жеңил экен Жапагың, 
Көтөрүмдүү эр болсо 
Коң төрөгө кошулуп, 
Кол салат эле не болсо. 
Бирөөнүн кылган тоюна, 
Мен чакырдым тойго - деп, 
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Келтирген экен оюна. 
14040 Акы өтпөсө доо болбойт, 
Атышпаган жоо болбойт, 
Аңдап көрдүм мүнөзүн, 
Акыры Жапак соо болбойт. 
Көңүлгө алып алаңды*, 
Көрүп туруп таштадык, 
Кең Анжиян калааңды, 
Көпкөрүнөө балакет, 
Алып качып кутулдум 
Коң атактуу баламды. 
14050 Кутулуп алып балаадан 
Куру намыс кылбаймын, 
Айрылып алып балаадан 
Азапты кайта жыйбаймын. 
Окуштан келип ол балам 
Анжияндан көчтүң - деп, 
Оолугуп кылган убара. 
Наамандан көчтүң бекер - деп, 
Алакандай чантуунун 
Алы кимге жетер - деп, 
14060 Мазакты балам кылганы, 
Баарыдан жаман иш экен 
Шашып кетип, баладан 
Атанын шагы сынганы. 
Алымбөкөм кайтып бар, 
Жапакка салам айтып бар, 
Алы келбейт Алайда, 
Алышар болсо Манаска 
Алып келип, асылсын 
Анжы-манжы кең жайда. 
14070 Түрк уулунун элинде, 
Түркстандын жеринде 
Анда Манас жеңдирбейт, 
Жеңдирмек түгүл ал жерде 
Атаң-анаң дедирбейт. 
Баста жаткан бараң бар, 
Баш көтөрбөс арам бар, 

Айлакер арап журту бар, 
Аңдасак душман ушу бар, 
Андан коркуп ыктаган, 
14080 Нааманды көздөй чыкпаган 
Бараң менен иңгилис 
Байкап баарын билдик биз. 
Барганда алды Кыйбаны, 
Кыйба түгүл бу Манас 
Басып алды кыйланы. 
Бутап алды Букарды, 
Буюм дебей буларды 
Ойрон салды Ооганды, 
Эски муздун жеринен 
14090 Орус кайда соо калды. 
Ойрон болгон Манаска 
Ойроттун баары өткөнү, 
Ойлонбостон Жапактын 
Ушу кайсы көпкөнү. 
Ыслам динин тутуптур, 
Ойногонун утуптур, 
Ойго алганын жутуптур, 
Орчун шаар Даңгуну, 
Дагалакты талкалап, 
14100 Ойрондоп баарын бузуптур. 
Дүбүрөнү түзөтүп, 
Каракыштын калаасын, 
Кан ыйлатып баласын, 
Каяша кылар бир ЙС&Н жок* 
Селге кеткен түрк уулун 
Сен - деп, айтар тир жан жок. 
Адамы кумдан кем эмес, 
Арбындыгын карасаң 
Эч ким жеңер неме эмес. 
14110 Дария түпсүз - терең көл -
Жайнаган кытай арбын эл, 
Катылбаптыр Каканга, 
Кандайлыктан соо койду, 
Касташкандын баарынын 
Каны1 төгүлүп солойду, 

1 кан. Туура үлгу - «каны». Ыр сабындагы ыргак бузулбасын үчүн манасчы өзү «кан» түрүндө 
айтышы да мүмкүн. 
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Ат жеткен жерден асылбай, 
Азыркысын аңдасам, 
Бээжинди аман-соо койду, 
Мажусу* динге баккандан 
14120 Бетинде Бээжин соройду. 
Беттешкендер Манаска, 
Бери багар болбоду, 
Бээжинге биздер кеткен соң 
Үйрөнүшкен каным - деп, 
Жапак бизге толгонду. 
Толгонгон менен айла жок, 
Токтолгон менен пайда жок. 
Ата-баба динибиз, 
Айрылып алып ошондон, 
14130 Кагылар - дедик, жинибиз. 
Кармашкан менен Манаска 
Каруу келер неме эмес, 
Кара көлдүн үстүндө 
Кара шамал учурса 
Оодарылар кеме эмес. 
Айтып баргын Жапакка, 
Аңдабай башын салбасын 
Арылбаган чатакка. 
Көргөнмүн Манас баатырды, 
14140 Тең туугансып тепеңдеп, 
Кара кыргыз уругу 
Калыс турат экен - деп, 
Катылып колун салбасын, 
Капилет өлүп калбасын. 
Карасын жоюп актансын, 
Аскерин жыйып чактансын, 
Атасы бирге болсо да, 
Абыдан душман ойлоптур, 
Не да болсо сактансын. 
14150 Сактанбай кокус тийишсе. 
Анык билип мен турам, 
Амандыкты таппасын». 
Алооке акыл айтыптыр, 
Акылын угуп ал жерден 
Алымбөкө кайтыптыр. 
Орто Азия, Түркстан, 

Байжигиттин тою - деп, 
Ойроттун баары дүргүшкөн. 
Байрактын баары жалпылдап, 
14160 Жарактын баары жалтылдап, 
Аргымак минип, кындыйып, 
Азаматтын баарысы 
Аруу* тон кийип зымпыйып. 
Күлүгүн байлап, тапташып, 
Күчтүүлөрдүн баарысын 
Күрөшүү үчүн сапташып. 
Буудандын баарын тапташып, 
Буулумду кийип каттанып, 
Туусу бийик ашталды, 
14170 Тою жаңы башталды. 
Бөкөнүн баары күрөшүп, 

< Бөлөктүн баары дүрбөшүп, 
Аты күлүк адамдар 
Көк бөрүгө чабышып, 
Элбесеңки жаш балдар 
Экиден-үчтөн жарышып. 
Кара тил чечен сөздүүлөр 
Капия менен жеңишип, 
Карылуусунган жаш балдар 
14180 Кармалашып эңишип, 
Талма бойлуу, тасма бел 
Кыздар тойго келишип, 
Кермаралдай керилген 
Келиндер менен эришип, 
Ак кочкордой маңкайып, 
Ак маралдай шаңкайып, 
Ажар - өңү, сыпаты 
Аткан таңдай чаңкайып. 
Кыз менен келди келини, 
14190 Кызык көрдү көп адам 
Кыргыздын көрүп элини. 
Каз* элечек бүркөгөн, 
Кара бойдон башкасын 
Казаа* менен чүмкөгөн 
Катындар келди калкылдап, 
Камка* тон кийип жаркылдап. 
Бай катыны балкылдап, 
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Башайы* кийип жаркылдап. 
Куну октун катыны, 
14200 Кубалап көргүн акыры, 
Куур тон кийин куудуңдап, 
Ошондо да тим жүрбөй, 
Куруп калсын балан - деп, 
Ушагын айтып шуудуңдап. 
Көкүрөгү кирилдеп, 
Көзү-башы ириңдеп, 
Өлүүчүдөй баштанып, 
Эки көзү жаштанып 
Кары келди бу тойго. 
14210 Кара кыргыз уругу 
Баары келди бу тойго1. 
Тамаша таңды атырып, 
Күлкүсү күндү батырып, 
Жаштар ойноп чыркырап, 
Өпкөсү жок карылар 
Өлүүчүдөй кыркырап, 
Аңгемени салышты. 
Тойго келгин баатыр - деп, 
Байжигиттин балдары 
14220 Чакырышып барганы. 
Кабарын Манас алыптыр, 
Карыясы Бакайга 
«Келсин» - деп, кабар салыптыр. 
Алмамбет, Сыргак ал экөөн. 
Ажыбай, Кыргыл бул экөөн: 
«Кара кыргыз журтунан 
Каада билген нарктуудан 
Он миң отоо алыңар, 
Кең Алайдын оюна, 
14230 Байжигиттин тоюна 

Барып тигип салыңар. 
Абам келет Кебилден2, 
Абакемди күтүүгө 
Азыркы менин дебилгем»*, 
Ал сөздү айтып салыптыр. 
Кырк чоронун баарысы, 
Кыргыл, Бакай карысы 
Алмамбет менен Чубагы, 
Азыркысын кырк баатыр 
14240 Кайраты толук убагы, 
Он миң отоо үй алып, 
Адил казы, бий* алып, 
Ашкере семиз бээ менен, 
Айры өркөч, нарча төө менен, 
Аштыктан келген - чөл жактан 
Алты жүзчө жөө менен 
Оторго барчу жылкыдан 
Ноктолотуп мингизип, 
Баарын жолго киргизип, 
14250 Алып жүрдү Алайга, 
Аңгемелүү ушу той, 
Аягы кетер далайга. 
Байжигитке баш болуп, 
Коногун кошо алышып, 
Ар түрлүү кылган аңгеме 
Чыгымга боюн салышып, 
Кең Алайдын оюнда, 
Байжигиттин тоюнда 
Башчы болуп Алмамбет 
14260 Башкарып тоюн туруптур. 
Тойго Манас келе элек, 
Жапакты кудай уруптур. 
Той бергенсип томаяк 

1 тойго. Ушул ыр сабынан кийин бир сап ырдын ордуна көп чекит коюлуп, бош калтырылган. 
Балким, жазылбай калган сап бардыр, бирок мааниге караганда ойдун үзүлүүсү байкалбайт. 

2 кабилден. Сөз к (ка) аркылуу жазылган. Топонимди манасчы ыгына, зарылдыгына жара-
ша - «кебил», «кабыл» катары айта берет. Бул жерде төмөнкү саптагы «демилгем» дегенге так 
уйкашуу үчүн «кебилден» катары айтса керек. Ошондой эле «демилгем» дегенди «кебилденге» 
так уйкаштыруу үчүн «дебилгем» түрүндө айтып, сейрек кездешкен, бирок «демилге» дегендин 
синоними болгон сөздү - «дебилгени» пайдаланган. Ыр сабындагы уйкаштыктын, ыргактын тала-
мына жараша сөздөрдү - адам атын, топонимдерди ж.б. өзгөртүп, же бир нече формада айта берүү 
Сагымбай манасчыда кеңири пайдаланылган ык. 
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Алтайдан келген Байжигит 
Алың сенин бир чигит1. 
Көтөргөн болуп туусуну, 
Көбөйткөн болуп чуусуну, 
Акылына албастан, 
Айтууга болсун чоң дастан, 
14270 Калчанын Калдар беги бар, 
Калабалуу алтайлык 
Канча турлуү эли бар, 
Канкор менен тийишип, 
Кандай кылсам эби бар, 
Элге Манас нени айтса 
Макул көрөт, эми бар. 
Эм кылганын эңшерип, 
Балаа кылып макулун 
Тетири учуп айланып, 
14280 Тетеңдеп Манас кол салса 
Жери калсын майланып, 
Тою калсын бүлүнүп, 
Баары кыргыз жалтансын 
Баатырлыгым билинип. 
Манас жүрөт, түк билбейт, 
Шыгайдын уулу мында - деп, 
Бенде экен - деп, көзгө илбейт. 
Көрүнөйүн тоюнда, 
Көмүктөн ачып алгандай 
14290 Мени көөсөр - деп, 

жүрөт оюнда. 
Көңкү кыргыз бүлүнсүн, 
Же менин көөсөрлүгүм билинсин. 
Кара кыргыз баласы, 
Тажатып чыксам Манасты, 
Арбыны тиер колума, 
Жыла-жыла жетермин 
Кыргыздын калың коруна. 
Муну ойлонуп салыптыр, 
Алты жүз үй көчүрүп, 

14300 Алып келип калыптыр. 
Алты шаар жаккы четине, 
Айылдын конду бетине, 
Алооке келет экен - деп, 
Алган экен нээтине. 
Алымбөкө барганы, 
«Алооке келбес болду - деп, 
Чакырбай бизди койду - деп, 
Тойдун ээси Байжигит. 
Барып калса Алооке 
14310 Байжигит, Манас белгиси, 
Байкап турсам жок экен 
Башкасы айтса келгиси. 
Алтайлыктын тою - деп, 
Ай-ааламды чакырган 
(Алда кандай ою - деп, 
Келбей койду бизге - деп, 
Чакырба - деп, айттым го 
Жапак аке, сизге - деп, 
Кызматың качан билинди, 
14320 Кызыталак алтайлыктарга 
Кыйырың мынча бүлүндү. 
Алынып алган арамдар, 
Алтайдан келген кыргызда 
Албан түрлүү адам бар, 
Ажырашар көрүнбөйт, 
Алтымыш бөлүп салсаң да 
Манастан башы бөлүнбөйт. 
Баркөлдөн келген байкуштар 
Маңгулдан болгон кыргыз бар, 
14330 Баш булгоочу бири жок, 
Байкап көрсөм бул элде 
Манастан бөлөк тири2 жок. 
Маңгул менен татары, 
Баш күндөн бирге катары, 
Кырга чыккан угуз - деп, 
Кылымга маалим болгон кеп, 
Кара кандын тушунда, 
Калк бөлүнүп ушунда 

1 чигит. Чырпык, куурай маанисинде. Алсызсың дегенди туюнтат. 
2 гпири. Сөздүн туура үлгүсү - «тирүү». Бирок бул жерде катчы буруп жазбастан, манасчы өзү 

ушул түрдө, жогорку ыр сабындагы «бири» дегенге так уйкаштыруу үчүн атайын айткан. Жалпы 
эле оозеки сүйлөөдө «тирүү» деген маани «тири» түрүндө да айтыла берет. 
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Калсак-калмак атагы, 
14340 Куп чак болуп дин үчүн, 
Кара кыргыз атанып 
Далайга тийип чатагы, 
Бөлүнүп аталарыбыз, 
Муз жылга жакын көрүшпөй 
Бөлөк өсүп баарыбыз, 
Жакындашаар жайда жок, 
Эселден бөлөк өскөн соң 
Айтып-айтпай айла жок, 
Барктабай турган болгон соң 
14350 Мал түгөтүп пайда жок, 
Анжиян менен Алайда 
Алооке деген чоң канга 
Аралаш жүрдүк далайга. 
Атасынын көрү кытайга, 
Айбатынан Манастын 
Анжы, Бээжин чоң калаа 
Алтайдан өтө качкан соң 
Алоокеден не пайда. 
Амур, Уркун дайраны 
14360 Аралап көрдүм аларды, 
Айткандын болбос жалганы 
Маңгул, калмак, кыпчагы, 
Түгөнгөн Манас дегенде 
Түшүрбөйт экен оозунан 
Түрк уулунун калганы. 
Ал жерде калган кыругуз 
Аңдап көрүп Жапак жсш 
Акылыңа сөз жугуз, 
Айыл олтуруп кол салсак 
14370 Асылы болбос мунубуз. 
Кара кандын тушунда, 
Кырдагы угуз балдары 
Каалап динди ушунда, 
Арыз айтып, динге кирсек - деп, 
Көбүрөөгү муну айтып, 
Ата-баба динини 
Артыгыраак билсек - деп, 
Ата динге калсак - деп, 
Арбыны айтып андай кеп. 

14380 Азыр барып мен көрдүм 
Калсактардын уругу 
Алтайда экен арбын көп, 
Алар да ооздон түшүрбөйт 
Арстан эле Манас - деп. 
Алакандай Алайдан 
Ал Манаска жоо болуп 
Асылышың кандай кеп? 
Ногой, Шыгай бир тууган, 
Эл менен жерин алдырып, 
14390 Төбөй уулу бузулган, 
Кыргыз тарап азайып, 
Айрылган жерден ушундан. 
Алооке алып мизинди, 
Анжиян болуп атагы, 
Арбак урган кытайдын 
Ааламга тийген чатагы. 
Анжиян - деп, калаасын, 
Айдап сүрүп чыгарып 
Кыругуздун баласын, 
14400 Токтотконун сарт кылып, 
Тобубузду тоздуруп, 
Тоого сүрүп, дарт кылып, 
Тозуп таппай жигиңди, 
Алайдын аркы багытын 
Атаң Шыгай жердептир 
Тасыры деген тигиңди. 
Тасыры деген жер экен, 
Кой менен төөгө калганда 
Татар чөбү кен экен, 
14410 Жылкы менен уй малга 
Тартыш болчу неме экен. 
Суусу таңкыс, аз экен, 
Талаасы кеткен Дөбөткө, 
Чөл-биябан бас экен. 
Алты ай келген жай күнү 
Ысыгына түтпөгөн, 
Керимсел учуп күчөгөн, 
Кыштын болгон алты айы 
Кылайып кар түшпөгөн, 
14420 Тасыры деген тигиңди, 
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Дагы Алайың болбосо 
Таппайт элең жигиңди. 
Биябан экен - чөл экен, 
Кырдагы Угуз балдары 
Дария чалкар көл экен. 
Келе электе алтайлык, 
Кеңеш кебин айталык, 
Кыргыз, кытай биригип 
Жайлап жүрдүк Алайды, 
14430 Алайдан кеткен Алооке 
Айтты мага далайды. 
Анжиянга келгенде 
Алооке деген кан чыккан, 
Айбатынан жан чыккан. 
Манасты көрүп алганда 
Мактанып жүргөн Алооке 
Башын алып кутулган, 
Баашалыгы бузулган, 
Басташпайлык Манаска, 
14440 Бишаарат* алгын ушундан. 
Кылым кытай уругу, 
Кызыл чок ойрот улугу, 
Соорондук кандын баласы, 
Туңша Бээжин калаасы, 
Ак ыслам дини - деп, 
Арбак урсун кытайды 
Азган капыр зили - деп, 
Алмамбет келип эл болду, 
Атаң жакын бир тууган, 
14450 Акылман Жапак не болду? 
Манжулуктун калмагы 
Баш күнүнөн бери жакка 
Баш кошушуп калганы, 
Аралашып баш күндөн 
Жанына жолдош кылыптыр 
Шакум аттуу баланы. 
Манжулук калмак баарысы 
Башкага кетпейт намысы, 
Мажыбек болуп ал жүрөт, 
14460 Маанайында каралаш 
Башка уруудан да жүрөт, 

Кыргыздан экен Кыргылы, 
Айтканымда Алооке 
Найза бою ыргыды. 
Жакыптын уулу Манас - деп, 
Манаска кусур ким айтса, 
Башын жутпай калбас - деп, 
Алтымыш жылдан бери ЖЯКК̂  
Адам жеңип албас - деп, 
14470 Алооке айтты андай кеп. 
Асыр асылышпайлык 
Арзан экен Манас - деп. 
Айтканын макул көрөлүк, 
Ар деме десе көнөлүк, 
Букара болуп кирелик, 
Бултарбай ыгын билелик, 

' Кыругуз болгон түрк уулу 
Кытай менен соо болбос, 
Кыр көрүнбөй тоо болбос, 
14480 Көл жайнаган кытайдын 
Көптөшкөн жерин көргүн - деп, 
Манас менен Коң төрө 
Көздөшкөн жерин көргүн - деп, 
Ага чейин кыңк этпей 
Айтканына көнгүн - деп, 
Алооке айткан акылы, 
Жакты мага акыры». 
Алымбөкө муну айтып, 
Азыр турду Жапакка. 
14490 Калчанын Калдар бегине 
Ишенип алып эр Жапак 
Ишин салды чатакка. 
«Айтпа Алымжан мунусун, 
Абийири жок сөз айткан 
Алооке болбой курусун. 
Акылдаш - деп жибербей 
Коң менен Күр төрөнү, 
Нааманды таштап көрөбү?! 
Өзүндөй наадан көрөбү?! 
14500 Майдан тартып турушпай, 
Баш байлашып урушпай, 
Ажалдуусу өлүшпөй, 
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Азаптуусу көрүшпөй, 
Акылсыздын баарысы 
Акылдууга көнүшпөй, 
Кытай деген чоң урук, 
Кылым дүйнө жыйылса 
Кытайга жетпейт чогулуп, 
Кыргыздан качып Алооке 
14510 Көө сүрөткө чокунуп1, 
Бээжинге качып чогулуп, 
Мен үчүн айтып насият, 
Бу жерге келип сен айтып 
Бериштенин сөзүндөй, 
Бетин көрүп Манастын 
Беш айлык жолго качкандай 
Мени да көрүп өзүндөй, 
Айткан мага акылын, 
Алоокенин сөзү - деп, 
14520 Анча несин такыдың? 
Асмандаган ак терек, 
Асили жерден чыккан соң 
Бийиктиги не керек. 
Балта тийбей сынбасмын, 
Же өлтүрбөй, же өлбөй, 
Манас үчүн тынбасмын, 
Башын алып кутулуп 
Барган экен Алооке, 
Маа насият кылбасын!» 
14530 Бу сөздү айтып салганы, 
Алымбөкө бу сөзгө 
Ачуусу келип калганы: 
«Карынын сөзүн кагасың, 
Кан Алооке сөзүнөн 
Кандай кыйшык табасың? 
Майсыз жанар чырак жок, 
Байкап турсам Манаска 
Жакын да жок, ыраак жок. 
Өлөңдүү жерди өрттөгөн 

14540 Өткүрлүгү көрүндү, 
Өз, жат дебей тең көргөн 
Жеткирдиги көрүндү. 
Кара сууга кан куйган 
Канкордугу көрүндү, 
Калайыкка чаң салган 
Анткорлугу көрүндү. 
Ороздунун он уулу 
Ороңдогон өзүңө, 
Керемдин капчыгайында 
14550 Көрүнгөн жокпу көзүңө? 
Тыгам - деп, союл көтүңө, 
Көптүгүн сага2 көргөздү 
Көгөндү-Кыя ашырып, 
Көшөкөр уулу Бөлөкпай 
Алып калды өзүңдү 
Алмалууга жашырып. 
Шыгайга салган кылыгын 
Ногойго да салыптыр, 
Ногойго сала койгондо 
14560 Оён Манас канкордон 
Ойрон болуп калыптыр. 
Өзүнөнбү, өзгөбү 
Олутун Сыргак алыптыр. 
Көз каман уулу дегени 
Көчүп жаңы келгени. 
Чалыр турат сөздөрү, 
Чагыр турат көздөрү, 
Манас менен эл болуп 
Жүрөр эмес өздөрү. 
14570 Манасты жутуп салгандан, 
Тукуму Шыгай болгону 
Тунуп жыргап калгандай 
Сага да жүрөт кекенип, 
Бадышалык өкүмөт 
Баштан аяк алгандай, 
Баш бербей Жапак калгандай. 

1 көө сцретке чокыныб. Ыр сабынын мааниси көө менен тартылган сүрөткө чокунду дегенди 
туюнтат. 

2 саа. Сөздүн туура үлгүсү - «сага». Оозеки сөздө «саа» түрүндө да айтыла берет. 
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Балан десек бадирек, 
Канкордон мурун кабылып 
Калмагы колду салгандай, 
14580 Карап турсам мүнөзү, 
Качырып каман чалгандай. 
Ороң-бороң сөздөрү, 
Ойротто жок аңдасам 
Орой экен өздөрү. 
Бирлешкен киши бир да оңбос, 
ЗКакындашкан жарыбас, 
Байкашкан киши марыбас, 
Манаска да, сага да 
Байкап турсам ичи кас. 
14590 Төбөй уулу баарыңар, 
Төртөө-үчөө карыңар, 
Көңкү алашка көтөргөн 
Көкөтөй турат каныңар, 
Көк жал Манас өлбөсө 
Көңкү Төбөй балдары 
Тынчыбайт экен жаныңар, 
Берген экен силерге 
Бербердигер кудайым, 
Бак берген кудай Манаска, 
14600 Баштан аяк баарыңар 
Көрө албайсың жудайын. 
Он бирсиң Шыгай балдары, 
Ошондо да көпсүнүп 
Ортого сени алганы 
Ороздунун балдары, 
Ошолордун кордугу 
Оюңдан чыгып калганбы?! 
Жаман тууган дегендин 
Жайын билип бейлегин. 
14610 Арстан Манас келгени 
Адамдын баары дегдеди. 
Кыраан Манас келгени 
Кыргыздын баары дегдеди. 
Көп кыргыз кеткен сарт болуп, 
Кыйындардын баарысы 
Кыргыз атак өчөт - деп, 
Көңүлү жүргөн дарт болуп, 

Көк жал Манас чыкканы 
Баары кыргыз жүрөсүң 
14620 Бадышадай март болуп, 
Ногой, Шыгай деген сөз 
Орто жерден табылды, 
Тилегин тилеп кыргыздын 
Оёнуң Манас сабылды. 
Эл-журтум, жээк-жергем - деп, 
Эртели-кечти тилеги, 
Өз тууганы Манасты 
Өлтүрө койсок экен - деп, 
Түрүлүп жүрөт билеги. 
14630 Анткени менен бу Манас 
Акка салган ишини, 
Аман-эсен соо койбос 
Асылышкан кишини. 
Тилимди алсаң Жапагым 
Тим жарабайт чатагың, 
Тийишем деп Манаска 
Абийириңди кетирип 
Тик көмүлүп* жатпагын. 
Ойлоп турсам оңолбос 
14640 Ойрон болгон Манаска 
Ойногон душман соо болбос. 
Кыйналган күнү кез келип, 
Кызырдан жардам сураган, 
Кызыр берип мүсүрөт*, 
Кыргыздын башын кураган. 
Маңгул деген бир урук, 
Башынан чыккан улуу журут, 
Баштаган Манас арбынын, 
Бабаңардын жегени 
14650 Бака, борсук, тарбыгын. 
Калмакты кылып мусулман, 
Кайтарды баарын ушундан. 
Маңгулду кылып мусулман, 
Баарыңды тосту ушундан. 
Диндеш болуп кытайга, 
Аралашып башынан 
Азиядай кең жайга, 
Араңды бөлгөн Манаска 
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Асылыштан не пайда?! 
14660 Калмактан кылды мусулман, 
Карый элек, жашы бар, 
Аяк менен башы бар. 
Кырдагы угуз балдары 
Кыйладан бери аты өчүп, 
Маңгул, калмак атакка 
Башы кирип калганы, 
Кыйла кылып аракет 
Кара кыргыз наамга 
Кайтарып Манас алганы, 
14670 Өзбөгөн угуз балдары 
Өз жакшысын көрө албай, 
Өзүнөн чыккан улуктун 
Өкүмүнө көнө албай, 
Көтөрө албай ырысын, 
Көрүп турам кыргыздын 
Көп балакет кылышын». 
Алымбөкө айтыптыр, 
Айтканын угуп ал жерде 
«Ай ушуну кантсем» - деп, 
14680 Жапак баатыр кайтыптыр. 
Калчанын Калдар беги бар, 
Калча деген уруктан 
Катасы жок, кулдан - деп, 
Айткан экен Угуз кан. , 
Манас чаап, каратып 
Ала албай калган өчү бар. 
Аңдап көрсөң мурунтан 
Кызыгын көрүп дооруктун, 
Кызматын көрүп ооруктун, 
14690 Кызын алып Шооруктун, 
Мажусу динден кайтарып, 
Сүрүшкөндүн баарынын 
Жүрөгүн алып майтарып, 
Зордугу бар Манастын. 
Багындык деген кеби бар, 
Башын жутсам экен - деп, 
Манаска кылган кеги бар. 

Орчун кыргыз тынайды, 
Ногой менен Шыгайды 
14700 Күүлөп коё берейин, 
Манасты Шыгай өлтүрсө, 
Ачып алып башымды, 
Атаңдын көрү кыргыз - деп, 
Ар тарапка желейин. 
Койбой ногой улуусу, 
Өлсө Жапак мунусу, 
Козголбостон ногойго 
Кошомат кылып жөнөйүн. 
Ошону алып оюна, 
14710 Манастын башын көргөн соң 
Ким ишенсин боюна, 
Барган экен Жапагы, 
Караган бизге калча журт, 
Калча да болсо канча журт, 
Акылдашып калсам - деп, 
Акимсиген канкорго 
Асылышып калсам - деп, 
Оңума келип окустан, 
Колум жетип кокустан, 
14720 Дөө Жакыптын баласы -
Өлүп калса Манасы 
Өкүмөт1 ээси Жапак - деп, 
Өлтүргөн соң Манасты 
Өкүмөт күтүп жатат - деп, 
Артыма калсын атагым, 
Аянбайын бу күндө, 
Манаска болсун чатагым. 
Манаска тийбей койсом да 
Ажал жетсе бир күнү 
14730 Акыры өлүп жатамын, 
Өлсөм дагы Манастан 
Өзгөчө калсын атагым. 
Баштан аяк түрк уулу 
Басташкандан баш тартпас 
Баштатадан бил муну. 
Өчүгүшсө өлүшкөн, 

1 хкөмт. 
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Өңкөй түрк зилиңиз, 
Такашса тууган дебеген 
Таштан катуу дилиңиз. 
14740 Баштан аяк бу бейил 
Бабаңдан - деп, билиңиз. 
Түмөндөгөн түрк уулу 
Түпкү атаңдын наркы - деп, 
Түгүң калбай бил муну. 
Кол салмакка Манаска 
Козуп* Жапак калганы. 
Коркпой колду сен сал - деп, 
Кошуун жыйып, кол көптөп, 
Бет алышса мен бар - деп, 
14750 Күүлөп салды Калдарбек. 
Жапак келди кошуна, 
«Кокус Ногой чыр кылса 
Кол тартпагын балдар - деп, 
Дар пикири Еапактын 
Өлүп Манас калса - деп, 
Өкүмөтүн алсам - деп, 
Өзгөнүн тилеп алаштын, 
Өлгөнүн тилеп Манастын, 
Арбагын тилеп алаштын, 
14760 Ажалын тилеп Манастын 
Азаматын даярдап, 
Арстан Манас баатырдын 
Астын тосуп аяндап, 
Кандай кылып шылтоолоп, 
Катыларын биле албай, 
Кармап сөздөн бузууга 
Катыштырып тил албай, 
Жапак минтип калыптыр, 
Манаска балаа кылууну 
14770 Көңүлүнө алыптыр. 
Алмамбет, Бакай, кырк чоро 
Алар барган бир жоро*, 
Кара кыргыз бүтүнү 

Каркап* он миң түтүнү. 
Үйүн тигип Алайга, 
Конок күтүп далайга, 
Түндүгүнө бээ союп, 
Түштүгүнө тай союп, 
Түрлөп даам-жай коюп, 
14780 Дүңгүрөтүп айдатып, 
Түрмөктүү жылкы мал коюп, 
Жаткан алар жайлашып, 
Жакада бээ байлашып. 
Айткан тойдун күнүндө 
Эр Манаска караган, 
Алтай тоого тараган 
Он үч миң жарык кол менен, 
Калмактары кайлаган 
Керкөкүл келип түшкөнү. 
14790 Алтынкөкүл- Керкөкүл 
Адамы кыйла мажусу, 
Мусулманы, капыры 
Аралашып акыры, 
Азыр келген бу тойго 
Алтынкөкүл баатыры. 
Эр Манастын жөкөрү 
Эгей-шыгай* кырк бөрү 
Алар күтүп калыптыр. 
Алардын арка жагынан 
14800 Алты шаар уйгуру, 
Даңгытты билген кургуру 
Кайыпкан менен Мунары 
Ызатын кылып буларды1, 
Кайнаган кара кол болуп, 
Кара курттан мол болуп, 
Он алты миң кол менен, 
Ополду баскан жол менен 
Алар келип калыптыр. 
Оён Манас аскери 
14810 Астынан тозуп барыптыр. 

1 буларды. Ыр сабы эки колонканын (56-бет) ортосундагы ачыкка кыйгач жазылып, текстке 
киргизилер жери шарттуу белги (жылдызча) менен белгиленген. Тактоону катчы өзү бардык нер-
селери боюнча башка тексттер жазылып жаткан учурда жүргүзгөн. 
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Чай кайнатып, нан коюп, 
Казы кертип, жал коюп, 
Суусундукка бал коюп, 
Жагынага* мал союп, 
Жатсын булап куп тоюп. 
Жедигердин эл Багыш 
Жети жүз киши кол мёнен, 
Жекендин башы жол менен, 
Угуз кандан бөлүнгөн, 
14820 Кыругуз болуп атагы, 
Урматы артык көрүнгөн, 
Сыпайы тартып сыяптап, 
Сур кийик атын кыяптап, 
Багыштын колу келгени, 
Аркасынан дүңгүрөп, 
Агыштын колу келгени. 
Байжигит тобу канчалык, 
Башкарып бөлүп алганы. 
Аркасынан алардын 
14830 Калча тажик Шоорук кан 
Алты миң аскер барганы. 
Жапак көрүп жарагын, 
Жамандык экен тилеги, 
Көпкөндүгүн карагын, 
Жакшы айтышка кишим - деп, 
Жайымды Манас билсин - деп, 
Кара күчкө күүлөгөн 
Калдарбектин сөзүнө, 
Кас ажалы Жапактын 
14840 Жеткен экен өзүнө, 
Ойротту баскан бу Манас 
Ойрон болгон Жапактын 
Көрүнбөптүр көзүнө, 
Деги дабаа жок экен 
Тең атанын сөзүнө. 
Найзасын миздеп тыкыстап, 
Көрүнсө Манас көзүнө 
Ат койчудай ыкыстап, 
Жапак жүрөт күүлөнүп, 

. 14850 Жаалданып сүйлөнүп. 
Ошо кезде карасаң 

Оогандын келди кошууну, 
Ойлоп көрсөң ошону 
Селделерин чалынып, 
Зер гүл* куржун салынып, 
Азыркысын атактуу 
Акун менен Түлкү экен, 
Абаң Кошой а кошо, 
Кыргыздын сөзү түрк экен. 
14860 Ооган менен Кыйба экен, 
Алардын эли кыйла экен. 
Барсы, тажик тили бар, 
Мажусуну көргөндө 
Басылбаган жини бар. 
Боз жорго менен чайпалып, 
Ак сакалы жайкалып 
Кошой келип калыптыр, 
Ооган, Түлкү, Акун кан 
Абакеңиз Кошойго 
14870 Кошо келип калыптыр. 
Алардын арка жагынан 
Букар, Кейип шаарынан, 
Кулакчын*, жалдык*, дейилде, 
Бу дүйнөдө мал жеткис 
Бууданынын баарына, 
Азирет! - деп, күңгүрлөп, 
Аккан селдей дүңгүрлөп, 
Асманга чаңы буркурап, 
Азан айтып чуркурап, 
14880 Куржундарын салынып, 
Курун селде чалынып, 
Барсы, тажик тил менен, 
Бадышасы Атемир, 
Кош артып кошок бил менен 
Келип калды бул тойго 
Кайнатасы канкордун, 
Калк түгөткөн анткордун. 
Конок үчүн бөлөйүн, 
Так ушуну шылтоолоп, 
14890 Кол салышып көрөйүн, 
Коржоңдоп Манас чыр кылса, 
Бирим калбай өлүшүп, 
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Билгеним кылып жөнөйүн. 
Ушуна Жапак ойлонуп, 
Ок жыландай толгонуп, 
Атемир кандын астынан 
Азыр каршы барыптыр, 
Аксакал менен Атемир, 
Айтып салам салыптыр, 
14900 Атемир алик алыптыр, 
Амандашкан жеринде: 
«Адамсыңбы, жинсиңби*, 
Билесиңби жынсыңды? 
Аркансыңбы, кылсыңбы? 
Аркансып жүргөн өзүң бар, 
Кызыңды берип Манаска, 
Кыл ойлоймун өзүңдү, 
Кылдан артык күчүң жок, 
Кылымды билер түзүң жок, 
14910 Байлаган болуп күлүгүн, 
Алтайдан келген кедейге 
Салган болуп түлүгүн, 
Кытайдан башын бөлгөнсүп, 
Кыйба кыргыз болгонсуп, 
Орто Азия, Түркстан 
Кыр-оюна толгонсуп, 
Жайлоосу Алай жазык түз 
Той берип толкуп конгонсуп 
Угуз кандын уругун 
14920 Нуска билген баатыр - дейт 
Аркалык угуз баары айтат, 
Ак сакалдан кары айтат, 
Кыйба менен тажикти 
Катасы жок катын» - дейт. 
Атемирге ал барып 
Албан түрлүү сөз салды, 
Ал сөзүнө Жапактын 
Атемир кан таң калды. 
«Эп-эп, балам, сиздики, 
14930 Элибиз коркок экени 
Эзелден маалим биздики». 
Бу сөздү айтты кебелбей, 
Жапакка койду теңелбей. 

Андан чыгып алыптыр, 
Акун кан менен Кошойго 
Акыры барды ошого. 
Эр Кошойго кеп айтып: 
«Манасың мага турушсун, 
Баатыр болсо Манасың 
14940 Майданында мен жүрөм, 
Коркпосо келип урушсун!» 
Улук Кошой бу сөзүн 
Угуп азыр алганы, 
Алиги жерден Жапакка 
Ачуусу келип калганы: 
«Тарап кеткен кыргызды, 
Тагдырда жазган кудурет 
Дагы берип ырысты, 
Адам болор бекен - деп, 
14950 Артык турса тилегим, 
Жоруксуз Шыгай балдары 
Жоонойгон экен билегиң. 
Манаска колуң салууга 
Макул экен көңүлүң, 
Колуң тийсе кокустан 
Өзгөгө жок, аныгы 
Өлүм анык, биле гой, 
Өз башыңа көрүнүү». 
Ал сөздү айтып салганы, 
14960 «Компоңдобо Кошоюм, 
Коркконуңуз Манастан 
Кордугун көрүп ошонун. 
Кошула койгун канкорго 
Коркутуп алган анткорго!» 
Ал сөздү айтып салыптыр, 
Абакеңиз эр Кошой 
Айран азыр калыптыр. 
Сүрөтү бар адам - деп, 
Сүйлөгөнү айбан - деп, 
14970 Жин даарыган жери жок, 
Азыркысын кыргыздын 
Кургап калган тери жок. 
Кытай кылды залимди, 
Кыр Угуздун уулунан 
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Кыйнап алды алымды. 
Алды каткан кыргыздар 
Алдырады, сабылды. 
Алооке деген кан чыкты 
Айбатынан жан чыкты. 
14980 Кандык өтүп кытайга 
Карайладык ар жайда, 
Кабылан Манас чыккан соң 
Калабалуу кытайды 
Эми күсөш не пайда?! 
Оюна далай ой ойлоп, 
Оён Кошой бой-бойлоп 
Ошо бойдон калыптыр. 
Ал ошенткен кезекте 
Чыйырчыкты жайлаган, 
14990 Чыбырата кулун байлаган, 
Алтайдан Манас келгенде 
Аскери жүз миң жайнаган, 
Панустун жутуп башыны, 
Тилек кылып кудайдан 
Көзүнүн төгүп жашыны, 
Угуздун кырда балдары, 
Ушундан бөлөк баарысы 
Убарага салганы, 
Маңгул менен калмагы 
15000 Баштан аяк тил албай, 
Балакетке салганы, 
Баашасына баш бербей, 
Баштап алып кыргызын, 
Панус деген канына 
Жапаа салып жанына, 
Тилегин тилеп алаштын, 
Өмүрүн тилеп Манастын, 
Чакмак, Күйүк жошулуп, 
Самап келип кыргыз - деп, 
15010 Сайрамда келип кошулуп, 
Атагы мурун Салма-Суу, 
Азыркы аты мына бу -
Салышып жайды алдык - деп, 
Салма-Сууга келгенде 
Жаңы тууган табылып, 

Жайланып жатып калдык - деп, 
Күлүктүн баарын байладык, 
Күлкүбүз чыгып сайрадык, 
Буудандын баарын байладык, 
15020 Куушуп жүрүп жайды алдык, 
Бугубуз чыгып сайрадык, 
Көкөтөйгө караган 
Көңкү кыргыз канча жан, 
Баймырза менен Жанайы, 
Баары тойго келиптир, 
Баатырлардын далайы. 
Арбагын журтка даң кылган, 
Азаматын сан кылган, 
Алгандан соң Панусту 
15030 Ар жагы Букар, Нааманга 
Обурагын көтөрүп, 
Кан көтөргөн көп жанга. 
Көкөтөйдүн кызыл туу 
Көтөрүлтүп калкылдап, 
Көй төрөнүн баарысы 
Ураан тартып баркылдап, 
Азаба менен туулары, 
Азирет! - деп, чуулары, 
Он эки миң кол менен 
15040 Ушу жерден көрдү буларды. 
Келмеге тилин жатташып, 
Аргымак атты бапташып, 
Найзанын баарын сапташып, 
Түркстандын кыргызы 
Үйөр жүргөн немедей 
Тойго кирди капташып. 
Уругу кыргыз болгонсуп, 
Уруп кеткен бир чалын 
Кан көтөрүп койгонсуп, 
15050 Канына барып кайтайын, 
Каар кебимди айтайын, 
Бу сөздү Жапак ойлонуп, 
Көкөтөйгө келгени, 
Көпкөндүгүн караңыз 
Ат менен салам бергени. 
Кайдан билсин Көкөтөй 
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Алигин куп - деп, алганы. 
«Алооке кандын орду - деп, 
Ак сакал болгон шордуу - деп, 
15060 Алоокенин орунун 
Ким ушуга койду» - деп, 
Киши айтпастай бу бир кеп, 
Жапак сүйлөп салганы. 
Жанындагы Бокмурун 
Жаалы келип калганы: 
«Алоокең кыйын кан экен, 
Менин атакем осол жан экен, 
Панусуң улук кан экен, 
Көкөм төмөн жан бекен, 
15070 Көөсөр айбан бул неме 
Кайдан келип калды экен?» 
Ал сөздү айтып салганы, 
Ачууланып Бокмурун, 
Обдула түшүп Жапакты 
Оройго басып алганы. 
Болжоп кара бул ишин, 
Бокмурунду чабам - деп, 
Мойнуна албай кылмышын, 
Боордон суурду кылычын. 
15080 Муну көрүп Бокмурун 
Кылыч суурат кага - деп, 
Кызыктын баарын бул күндө 
Көргөзөйүн сага - деп, 
Чокусунда чогу бар, 
Өзөгүндө огу бар, 
Бурама* түшкүн* булдурсун -
Чапса кулак тундурсун 
Кылычын кындан суурганча, 
Бокмурунга урганча 
15090 Камчы менен Бокмурун 
Кайраттанып салыптыр, 
Артыла тийип кулакка 
Алиги Жапак баатырың 
Аттан түшүп калыптыр. 
Байдын уулу Баймырза: 
«Бадышага жөөлөшүп, 
Аттан түшкөн кай мырза?» 

Жапактын көрдү жатканын, 
Жаак-башы айрылып, 
15100 Абыдан шору катканын. 
«Шыгайдын уулу неткен? - деп, 
Бу жерге кайдан жеткен? - деп, 
Кылычы жатыр колунда, 
Көмөлөнүп калыптыр 
Көкөтөйдүн жолунда. 
Кантесиң Жапак, тургун - деп, 
Жаагы-башың кан болгон, 
Жаман жорук мунуң» - деп, 
Кайтып башын көтөртүп, 
15110 Каны-башын жуудуруп, 
Жаранын оозун буудуруп, 
Баймырза баштап алыптыр, 
Балаңды соо койбойм! - деп, 
Бапылдап Жапак барыптыр. 
Атемир менен Кошойдун. 
Жапагың жаман сөктү - деп, 
Арзып той - деп, чакырып, 
Абийирди Манас төктү - деп, 
Уялбай турган бетиби, 
15120 Сөк - деп, Манас айтпаса, 
Бизди сөгөр көтүбү? 
Мойнуна шайтан миндиби, 
Манас айткын дебесе, 
Артыкча бизге асылып, 
Анын өзү жиндиби? 
Акбөкөдөн айттырып, 
Алар кабар салыптыр. 
Аны укканда эр Манас 
Арбак кандай урган - деп, 
15130 Айран азыр калыптыр. 
Аны-муну дегенче 
Акун кан менен Түлкүдөн 
Абийирибиз төгүлдү 
Тоюна келип түркүдөн, 
Манас баатыр нетти - деп, 
Тойдон келип биз уктук 
Адам укпас кепти - деп, 
Байжигити той кылып, 
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Баштатадан бу Манас 
15140 Сөктүрүүгө биздерди 
Жүргөн экен ой кылып. 
Жапагына сөктүрүп, 
Абийирден түк койбой. 
Абыдан жерге төктүрүп, 
Чакырган экен тоюна 
Ыза кылмак үчүн - деп, 

1 Көпчүлүгүн чогултуп, 
Көргөзмөк экен күчүн - деп, 
Акункан менен Түлкүдөн 
15150 Азыр келди Калчасы*, 
Ар тараптан көп келди 
Арызчылардан канчасы. 
Кайыпкан менен Мунардан 
Кабар келди булардан: 
«Байжигитиң той кылып, 
Чакырыптыр тоюна, 
Тойго келсе сөккүн - деп, 
Байжигитпи, Манаспы, 
Жапактын койгон оюна. 
15160 Наалып айтып баарысын, 
Жиберген экен Манаска 
Акыбек деген карысын. 
Андан келди кабары, 
Алда билер булардан 
Жапактын жаны каларды. 
Айдаркан менен Көкчөдөн 
Алымсейит кабары 
Жапагың жаман сөктү - деп, 
Айтып бу да барганы. 
15170 Жамгырчы менен Чагоодон 
Чабар барды олордон. 
Угуп Манас умпайып, 
Урушкандай сумсайып, 
Шыгайдын уулу Жапак - деп, 
Алоокенин колунда 
Аралашып жүргөндө 
Не кылбаган чатак - деп, 
Касиеттүү карыга, 
Кандайлыктан тийишкен 

15180 Кан зааданын баарына, 
Барайын - деп, мен ага, 
Тең туугансып болбос - деп, 
Чакыртсак келе койбос - деп, 
Теңир ургур а да бир 
Жаңгелге аткан жолборс - деп, 
Сурайынчы аны - деп, 
Карадан эмес сөккөнү 
Мусулмандын каны - деп, 
Айттырган Манас экен - деп, 
15190 Тим коюптур баары - деп, 
Астынан жүрүп жол тосуп, 
Акимдерге жолгошуп, 
Оозуна келген кепти айтып, 
Оюну бекен, чыныбы, 
Минтсем кантээр экен - деп, 
Биз үчүн кылган чырыбы, 
Билмек үчүн сырыны 
Бармакчы Манас болуптур, 
Баскүрөң деген бир атын 
15200 Балдар токуп коюптур. 
Барарын билип Жапакка 
Балакеттүү чатакка 
Баатырына туйгузбай 
Баскүрөңдү тургузбай, 
Алып келгин ылдам - деп, 
Астыртан айтып аста кеп 
Аккула атты току - деп, 
Байлоодо туруп баптаган, 
Сары арпа менен таптаган, 
15210 Чоң казатка сактаган, 
Кумдуу жерге оонаткан, 
Кудуктуу жерден сугарткан, 
Үкүнүн жүнүн тактырган, 
Үртүктү* кабат жаптырган, 
Үлкөн күлүк бул атты -
Урматы артык Кула атты, 
Эки каптал эн темир, 
Эңкер баштуу ак каңкы* ээр, 
Желдетке атын токутуп, 
15220 Аккуланы жебелеп, 
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Ары-бери жетелеп, 
Желдеттер тышта туруптур. 
Кайта кирип Каныкей 
Канкоруна кеп айтып: 
«Каса* тулпар Аккула ат 
Чөптөн арбын чалыптыр, 
Ченеп берген жеминен 
Төрт байса* артып калыптыр. 
Төрөм аны токуттум, 
15230 Кириши чыгып жазылсын, 
Жамбашынын аштоосу 
Салмактуу жүк арткандай 
Бычак сырты басылсын. 
Аркадагы жүлүнү 
Сары суусу сыгылсын, 
Колконун баары чоюлуп, 
Таз карында жаман чөп 
Картага барып тыгылсын, 
Жүк арткан менен болобу, 
15240 Жүк өгүзгө ылайык, 
Аккулага жүк артса 
Бактысы калбайт кылайып. 
Баса мингин баатыр - деп, 
Урматы бар улуксуң, 
Учкашпас киши акыр - деп, 
Тула боюң тууш күч, 
Кара боюң катуу күч, 
Ошондо да кула атка 
Жеңилдик кылып жатыр - деп, 
15250 Баатыр сизге бата албайм, 
Батынып сөздү айта албайм. 
Уруна турган тоо да жок, 
Уруша турган жоо да жок, 
Той маараке* үстүндө 
Кудайга шүгүр, коога жок. 
Атыңа салмак болсун - деп, 
Кий десем соот, кыягың 
Үйдө жарак кийгин - деп, 
Акылсыз катын айтат - деп, 
15260 Жаман көрөр сыягың». 
Күлүп коюп шыңк этип, 

Күрөөкө тондой жылт этип, 
Күдөрүдөй* былк этип, 
«Атыңа салмак болсун - деп, 
Аккуланын күчү көп, 
Өлчөөсүнө толсун - деп, 
Түштүктөн жакын жерде экен 
Чоң атаңдын тууганы, 
Чогулган элдин баарысы 
15270 Жакшылап келип турганы, 
Барып андан келгенче 
Бастыксын кула ат тулпарың, 
Салмактуу жарак алыңыз, 
Белге саадак салыңыз, 
Ак келте мылтык асынып, 
Кылычты белге чалыңыз, 
Салмактуу болсун атыңа, 
Жетсеңиз менин датыма 
Айбалта менен күрсүнү -
15280 Алгын жарак мүлкүңү». 
Оор тондон кийгизип, 
Ойлонбогон канкорду 
Оңдоп жолго киргизип, 
Башталгандан той кызык, 
Башың салкын жүрсүн - деп, 
Башкача тийген күн ысык, 
Туулга менен калканды 
Жуда баарын алганы, 
Казат атын мингизип, 
15290 Казат тонун кийгизип, 
Тууганына барууга 
Туура болгон бабында, 
Барууга Шыгай айлына 
Даяр болгон табында: 
«Анык душман элиң жок, төрөм, 
Аттанып үйдөн чыкканда, төрөм, 
Душманың жок жериң жок, төрөм, 
Жакының көп, жатың көп, төрөм, 
Айлыңда азыр турсаң да, төрөм, 
15300 Айтууга арыз датым көп, төрөм, 
Адамдын баары куру эмес, төрөм, 
Ак жоолуктуу катын көп, төрөм, 
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Кара кыргыз калкыңда, төрөм, 
Жакыныңдан жатың көп, төрөм, 
Жамандык кеткен жынсыңдан, төрөм, 
Жайыңды билип турган соң, төрөм, 
Жарыңыз көрүп кысылган, төрөм, 
Тууганым дээрсиң, сүйөөрсүң, төрөм, 
Душмандан жаман күйөөрсүң, төрөм, 
15310 Темир деген бир жыныс, төрөм. 
Жыгач менен, таш менен 
Темирди кыйын иш кылыш, төрөм, 
Темир иштээр темирди, төрөм, 
Балка, кычкач болбосо, төрөм, 
Тил албас темир кеңири, төрөм, 
Өз жынсынан болбосо, төрөм, 
Ким ийилтет темирди, төрөм. 
Атаңар артык кан заада, төрөм, 
Азабың артык ар жайда, төрөм, 
15320 Азап менен ажалга, төрөм, 
Эзелден жоктур эч айла, төрөм, 
Казатка чапсаң мактангын, төрөм, 
Кара доо келсе актангын, төрөм, 
Каныш кылып күтсөң да, төрөм, 
Катының менден сактангын, төрөм. 
Акырет билбес капырга 
Ак динге үндөп аттангын, төрөм, 
Атышкан жоого мактангын, төрөм, 
Арманда болбос жагың бул, төрөм', 
15330 Алганың менден сактангын, 

төрөм, 
Айлыңа жыйган улуу той, төрөм, 
Аңтарып кебим угуп кой, төрөм. 
Азыр душман кайда - деп, төрөм, 
Аңдабай турган сиздин ой, төрөм, 
Жакындан кастык жетет ко, төрөм, 
Тартыла турган биздин бой, төрөм, 
Жалындан калган чок жаман, төрөм, 
Жаңылып тийген ок жаман, төрөм. 
Калыстыгы болбосо, 
15340 Калдайган калың топ жаман, 
Катышып алган жериң жок, 
Карандай кара док жаман, 
18-1198 

Оозуна тийбес тамакка 
Оборун салган оп жаман, 
Окустан тийген ок жаман, 
Душмандан тийсе арман жок, 
Туугандан тийген ажал ок, 
Жоодон тийсе арман жок, 
Жолдоштон тийсе ажал ок, 
15350 Элөөсүз жүрсө эр өлөт, 
Эр өлбөсө не өлөт, 
Жан аманат өзүңдө, 
Жалының бар көзүңдө, 
Жаалың турат сөзүңдө, 
Жакындан жетип жамандык 
Жатуучу белгиң өзүңдө. 
Абамдын көрдүм кырасын, 
Ар качандан бир качан 
Айтканын катаа кыласың, 
15360 Талыкшып жүрүп, аңдабай 
Кандырба душман кыбасын. 
Ала баргын абаңды, 
Алеңгир түшсө башыңа 
Табылбас дары дабаңды». 
Бу сөздү айтат Каныкей 
Аны Манас ойлонбой 
Саламга жооп алйктей. 
Абакеси Шыгайдын 
Астына Манас бармакка, 
15370 Чакыртып алып Жапакты, 
Карыя Шыгай алдында 
Салып күнөө мойнуна, 
Жапакты койбой оюна, 
Улуктуктун урматын 
Нуска кылып айтмакка, 
Карып калган Шыгайга 
Учурашып кайтмакка 
Жолго Манас салыптыр, 
Жоо бөрүсү эр Бакай 
15380 Жолунан чыгып калыптыр. 
«Каякка жүрдүң баатыр» - деп, 
Карыя Бакай сурады. 
«Шыгайдын Жапак дегени 
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€ МАНАС » 
Кандайлыгын билбеймин, 
Калкка назар бергени, 
Аттанып ага баратам 
Насият айтып келгени. 
Айтканда Бакай билиптир, 
Арсаңдап абаң күлүптүр. 
15390 Абыдан тапкан экенсиң 
Насият угар кишини, 
Атын чаап, той тарат, 
Арбытпай кылар ишиңи. 
Асылы мен көрбөдүм 
Алда берген ырыска 
Канагат кылган кишини». 
Бу сөздү айтып салганы, 
«Абамдын кандай сөзү? - деп, 
Алым менен жууктан, 
15400 Ысык менен сууктан 
Кан Бакай кабар алганбы, 
Калабалуу шыгайлар 
Карабас болуп биздерге 
Катылганы калганбы, 
Бузулбай туруп бергин - деп, 
Калмагы кабар салганбы? 
Не да болсо барайын, 
Туугандыктын нышааны 
Тууралап жолго салайын. 
15410 Кандардын баарын кайрыптыр, 
Айылын бөлүп кондуруп, 
Азыр жигин айрыптыр. 
Барайын Шыгай абама, 
Бадыша заада бабама, 
Келбеген экен алың - деп, 
Керденкеч* болгон балаңа». 
Ушу сөздү айтууга, 
Учурашып кайтууга 
Жолго Манас салыптыр, 
15420 Жоо бөрүсү эр Бакай 
Жолдош болуп алыптыр. 
Шыгайдын үйүн бет алып, 
Бакай, Манас барганы, 
Айылга жакын калганы. 

Келишимдүү көй күлүк 
Кермеде турган бүгүлүп, 
Келет Манас дегенде 
Азаматы Жапактын 
Ат-атына жүгүрүп. 
15430 Абыр-шабыр ат минип, 
Ат минсе да бат минип, 
Найза, кылыч бар жарак, 
Айбалта, саадак даярдап, 
Мылтыкка оту чагылып, 
Мыкты Жапак баш болуп 
Манасты көздөй кабылып, 
«Айтпадым беле баатыр - деп, 
Алиби* жаман капыр - деп, 
Абакеңиз эр Бакай 

' 15440 Ашыгып акыл жаңылып, 
Жаңылбаса неткени, 
Жанында турбай Манастын 
Жапакка каршы жеткени. 
Эки эмчектин тушу - деп, 
Төш тактайы ушу - деп, 
Бакайга найза неткени. 
Андайга андис* эр Бакай 
Жапакты көздөй бакканы, 
Найзасын катуу какканы. 
15450 Каккан найза тайылып, 
Сол ийинге сайылып, 
Оргон бойдон кеткени, 
Жабуу деген бар экен 
Жапактын удаа иниси, 
Жапактын жашы кырк тогуз, 
Жабуунун жашы кырк сегиз, 
Он бир Шыгай баласы, 
Баары бирдей ат койгон 
Оңдурбаска Манасты. 
15460 Бакайга найза салганда 
Жаалы келип эр Манас 
Жапакка карап алганда 
Манаска найза сундуруп, 
Бакырыгы жер жарып, 
Айгай кулак тундуруп, 
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Удаа Жабуу барыптыр, 
Каарданып эр Манас, 
Жабууга көзүн салыптыр. 
Каар түзүн көргөндө 
15470 Жабуу кетти жайылып, 
Аттан түшүп калыптыр 
Тикеси менен сайылып, 
Ашарбек деген эмеси, 
А да Шыгай уулу экен, 
Жаага кыйын кул экен, 
Аяккя салып1, жаа тартты, 
Манасты көздөй ок атты. 
Калканды Манас кармады, 
Калканга тийип токтолду, 
15480 Шыгай уулу көптөгөн, 
Болушаар тууган жок болду. 
Эр Бакай менен Манаска 
Ат чабар күнү кайсы - деп, 
Аныгын сурап алмакка, 
Аттарың жакшы тапта - деп, 
Катарында калмакка 
Балан күнү чабат - деп, 
Дайынын айтып салмакка 
Көкчөкөз келип калыптыр, 
15490 Үлкөн коога* - согуштун 
Үстүнөн чыгып алыптыр, 
Шыгай! деген чуусуна 
Көкчөкөз көзүн салыптыр, 
Көтөрүлгөн туусуна 
Көрүп айран калыптыр. 
Көк жал төрө эр Манас 
Көзү көрбөй көр болуп, 
Чындап ачуу келгенде 
Көңүлү кара кир болуп, 
15500 Турган экен токтолуп. 
Манасты көздөй эр Жапак 
Кара сур менен октолуп, 
Качырып коё бергени, 
Ата ураанын айткан соң 

Аңдан көрүп Көкчөкөз 
Жапакка жаалы келгени. 
Жүн тытар Шыгай баласы, 
Айылы менен аттанып, 
Дүүлүккөнүн карачы. 
15510 Атам Ногой турбайбы, 
Манасты буга сайдырсам 
Мени куда урбайбы. 
Көкчөкөз аны ойлонуп, 
Көтөрүп кылыч алыптыр, 
Манаска саяр найзасын 
Бөлө чаап салыптыр. 
Найзасы сынды Жапактын 
Аксакал Шыгай айран-таң 
Айласын таап, баса албай, 
15520 Айлынан чыккан чатактын 
Каары бойго чачылып, 
Кабылан Манас баатырдын 
Ачуудан көзү ачылып, 
Жан-жагына караса 
Жапак кылыч алыптыр, 
Чабамын - деп, Манаска 
Чакчарылып калыптыр. 
Калкан тосуп бетине, 
Качырып баатыр жеткени, 
15530 Кылыч тарткан колунан 
Манас кармай кеткени. 
Эки жашар баладай 
Ээринен жулуп алганы, 
Жапакты алып туруптур, 
Бөрк аткандай ыргытып, 
Ашарбегин уруптур. 
Ашарбек аттан жыгылды, 
Чалкалаган Жапактын 
Чаңга башы тыгылды. 
15540 Жапак тийген Ашарбек 
Калдайып аттан түшүптүр, 
Үсөндүн уулу Көкчөкөз 
Кылыч менен бир уруп, 

1 аяка салыб. Жаа атуунун езүнчө ыгы - бут менен тээп туруп жааны керүү. 
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Үзүп башын салыптыр. 
Үсөндүн уулу Токтобай 
Алты жүз тиккен түтүнүн 
Көптөйт экен булар - деп, 
Көбүңкү тарткан куулар - деп, 
15550 Токтолбостон Токтобай 
Топко кирди айгайлай. 
Кырк баатырга барыптыр, 
Кыйкырып кабар салыптыр. 
Бакай, Манас, Көкчөкөз 
Адам уккус бу бир сөз, 
Айлына бардык Шыгайдын, 
Аңдабаппыз мындайын, 
Жапагы баштап кол салды, 
Эки миң, үч миң жасоосу*, 
15560 Элдеринде бар экен 
Не мөңкүгөн азоосу. 
Манасты алып ортого, 
Барып алып кокустан 
Малынып калдык жолтоого, 
Ортого алып Бакайды, 
Жалгыздыктын зарпынан 
Бакайдын көзү чакчайды. 
Көкчөкөз мындан барганы, 
Бирөө келип Манаска 
15570 Көтөрүп найза салганы, 
Көмө чаап анысын 
Көкчөкөз анда калганы. 
Тойго тиккен отоолор, 
Токтолбостон ошолор, 
Алмамбет, Чубак акырып, 
Ажыбай, Кыргыл бакырып, 
Атка минип көй баатыр 
Шыгайдын элин жапырып, 
Ногойлоп ураан чакырып, 
15580 Обого чаңын сапырып, 
Кырк баатыр кирди кыйратып, 
Кысырак тайын туйлатып, 
Кыз-катынын ыйлатып, 
Ителги тийген таандай 
Айдаганы баратыр 

Ийменбеген көй баатыр 
Иттей кылып баарысын 
Жайлаганы баратыр, 
Адам чанчып, найзасын 
15590 Майлаганы баратыр, 
Булкунтуп күлүк бууданын 
Байлаганы баратыр. 
Дөбөт жолдун боюнда 
Кетече деген калаасы, 
Он экиде жашы экен 
Чын дүйнө кеткен Жапактын 
Чынкожо деген баласы. 
Өлүп калып атасы, 
Өксөп калды ботосу. 
15600 Чоң атасы Шыгайга, 

'Токтоп туруш не пайда: 
«Атамды ажал айдаган, 
Акыреттин жолуна. 
Абыдан белин байлаган, 
Адам тиер Манаспы 
Аскери кумдай жайнаган, 
Катылбаска катылып, 
Абыдан шору кайнаган. 
Минтип жүргөн кыргызды 
15610 Билимдүүлөр күтпөсө, 
Бири миңди токтоткон 
Баатыр балбан түтпөсө, 
Калбаны атам салды - деп, 
Калабасы курусун, 
Кан ичменин баарысы 
Каптап келип калды - деп, 
Тутушкан менен бекер - деп, 
Тукум койбос бекен» - деп, 
Чынкожо барып Шыгайга 
15620 Чыркырады бир жайда. 
Сарыкер менен сабалап, 
Шыгай жөнөп калыптыр, 
Бай Жакыпка барыптыр: 
«Ногойдун уулу сен туруп, 
Ойрон Шыгай мен туруп, 
Тукум калбай кырылса, 
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Жаманатты кабары 
Туташып кетер кылымга. 
Ногой, Шыгай балдары, 
15630 Ногойдун көзү өтсө да, 
Шыгай анан турбайбы, 
Шыпкай кырсаң Шыгайды -
Ногойду кудай урбайбы!» 
Бу сөздү айтып салганы, 
Туучунак минген Жакып бай 
Турбай жөнөп калганы. 
Бай Жакып барды бакырып, 
«Ай кантесиң, балдар - деп, 
Аксакал Шыгай акырып, 
15640 Алардан мурун эр Бакай 
Айдап чыгып калыптыр, 
Айылдан сүрүп жапырып. 
Жапактын уулу Чынкожо 
Атасынын үстүнө 
Айгай салып акырып: 
«Көзкаман уулу Көкчөкөз 
Бар эле бизде башында өч. 
Өлтүрүп кетти атамды, 
Ошон үчүн ит калмак 
15650 Аттары бузук аталды. 
Кытайдан келген кызыталак 
Кылып кетти мага - деп, 
Кылымдын ээси Манаска 
Кыжырына не тийдиң, 
Кыямат жолу жакындап, 
Жүрүпсүң атам сага - деп, 
Алтайдан келген ант ургур 
Абыдан кылды мага - деп, 
Ажалга жоктур даба - деп, 
15660 Ааламды алган Манаска 
Ачуусуна не тийдиң, 
Ажал айдап акыры 
Келген өлүм сага - деп, 
Кахраман болсоң да 
Катылар кезиң жок эле, 
Канкорго недир даба» - деп. 
Айышкожо иниси 

Сегиздеги бала экен, 
Эркеги үчөө, кызы экөө, 
15670 Беш баласы бар экен. 
Катыны кара салыптыр, 
Как өлүктүн үстүнө 
Кайгыланып барыптыр. 
Кара чачы жайылып, 
Кандуу бети жыртылып, 
Катыгүн! - деп, чыңырып, 
Кызына кызыл салыптыр, 
Кыйкырышып ыйлашып, 
Кыйырынын баары барыптыр. 
15680 Буту сынып булайып, 
Жабуу жатыр бир жакта 
Жарадар болуп сулайып. 
Амандык тилеп эр Манас 
Аскердин баарын токтотуп, 
Айдатып семиз топтотуп, 
Кошойду баштап карысын, 
Акункан баштап калысын, 
Кайыпкан, Мунар баарысын 
Коногуна алдырып, 
15690 Коёр жерин даярлап, 
Көрүн казып салдырып, 
Каш-кабакта өлүм - деп, 
Кадыр Алда буйруган, 
Калайык байкап көргүн - деп, 
Үч жүз кара мал байлап, 
Манас өзү куп жайлап, 
Бурак атын* токутуп*, 
Жаназасын окутуп, 
Катма куран* кылдырып, 
15700 Катын менен баласын 
Кадырын айтып тындырып, 
Кайта келди тоюна, 
Кең Алайдын боюна, 
Алмалынын оюна. 
Катагандан кан Кошой, 
Казактан Көкчө, Айдаркан, 
Даңгыттан Мунар, Кайып даң, 
Оогандан Түлкү, Акункан, 
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Кыйбанын каны Атемир 
15710 Букарды билген Шатемир, 
Агыш менен Кожошу 
Акпай менен Мамбети, 
Буудайыктын Музбурчак -
Түрктөн чыккан көп оён 
Көкбөрүнүн Көккоён 
Акимдин баары жыйылып, 
Ак таалага сыйынып, 
Арзан эмес экен го, 
Ажал деген бадирек, 
15720 Асылып калды Манаска 
Акыры сойсом экен - деп, 
Союлуп калды өзү - деп, 
Ажал кууса адамдын 
Ар түрлүү кетет экен го 
Айта турган сөзү - деп, 
Өлтүрсөм - деп, Манасты 
Өзөлөнүп калды - деп, 
Өчмөндүүдөй иш ойлоп 
Өзүнө кылып алды - деп, 
15730 Аңдадыңар, көрдүңөр 
Алиги жаткан көп колду, 
Аяк-башы алашка 
Айтууга кыйла кеп болду, 
Аяк жагы узун сөз -
Айчүрөктүн жомогу, 
Аңгемеси көп болду. 
Жапактын сөзү басылды, 
Байжигиттин тоюна 
Баары журту асылды. 
15740 Кай күнү күрөш салышып, 
Майдандан балбан жыккандар 
Камка тон кийип алышып, 
Ар түрлүү оюн салышып, 
Чабендес улак тартышып, 
Акындар ырын айтышып, 
Ак элечек зайыптар 
Балдарына көтөртүп, 
Ак май алып кайтышып. 
Айылдагы, тыштагы 

15750 Аңгемеге батышып, 
Тамашага бир катар 
Жамбы байлап атышып,* 
Жалгандагы даамдан 
Неме койбой татышып. 
Даргачы дарга ойношуп, 
Амал кылып аярлап, 
Ар тарапка сойлошуп. 
Чабендестер эңишип, 
Чечендер сөздөн жеңишип 
15760 Отоо тиккен жанаша, 
Олтурганы, копкону 
Оюн-күлкү тамаша. 
Түрк балдары баарысы 
Кетпеген жоого намысы. 
Кара кыргыз уругу, 
Карыя Кошой улугу. 
Келди Кошой кашына, 
Башкарып тойдун башына 
«Эртеңки күнү чабылат, 
15770 Тер койбо - деп атына». 
Айгай салып акырып, 
«Атыңарды тердет» - деп, 
Айтып Кошой бакырып. 
Кабар салды калкына, 
Бу заманда андай жок, 
Кууган менен жетпейбиз 
Мурункунун наркына, 
Баш байгесин байлады 
Эки жүз жылкы, бир жүз төө, 
15780 Жүз элүү сыйыр-ую бар, 
Миң эки жүз кою бар, 
Чабал болду алым - деп, 
Аз болду байге малым - деп, 
Байжигиттин ою бар. 
Баштагы өткөн бабаңдын. 
Мына мындай тою бар. 
Экинчи аттын байгеси 
Эгер аты бир келсе 
Ээсине тиер пайдасы: 
15790 Карасы жүз элүү төө, 
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Төрт жүз субай кою бар, 
Бир миң элүү жыл болгон 
Басылбай келген даңкы бар, 
Баш байгеге кошулган 
Токсон шаңшуур жамбы бар, 
Экинчи атка кошулган 
Отуз жамбы дагы бар. 
Эң аяккы атында 
Он үч кара, үч жамбы, 
15800 Отуз борук кою бар. 
Оболку өткөн түрк уулу 
Ошондо да комсунуп, 
Аз болду деген ою бар. 
Ысылыкка май берип, 
Карыя Кошой, Акунга, 
Кайыпкан, Мунар баатырга, 
Атемир менен Музбурчак, 
Айдаркан, Чагоо карыга, 
Айыл башчы аксакал 
15810 Ата уулунун баарына 
Кысыр семиз так берип, 
Суусундукка бал берип, 
Нечен түрлөп нан берип, 
Дасторкону жыйылбай, 
Табак тартуу* тыйылбай, 
Тон тарттырды уч жума » 
Толкуган түрккө жупжуда. 
Ошо тойго ким келди, 
Оозу жүйрүк Сагымбай 
15820 Ойротко айтсын билгенди. 
Оогандан келди Акункан, 
Орто Азия журтунан 
Келбей киши калбаптыр 
Атагы чыккан баатырдан. 
Кыйбанын каны Атемир, 
Ал кезекте кыргызга 
Аябастан дүйнөнү 
Берген экен бир теңир. 
Татардан Чагоо кары бар, 
15830 Айдаркан, Көкчө баары бар. 
Кайып кан Мунар дагы бар, 

Той башкарып, топ баштап, 
Катаган Кошой кары бар, 
Той бергендин башчысы 
Манас баатыр чагы бар. 
Айчактын уулу Байжигит, 
Атпай кыргыз баары бар. 
Байгелерин бөлүшүп, 
Баштан аяк текшилеп, 
15840 Мал ыраңын көрүшүп, 
Керней тартып бапылдап, 
Сурнай тартып такылдап, 
Акын менен ырчысы 
Аңгеме айтып шакылдап. 
Байжигит берген улуу той, 
Башчысы абаң эр Кошой. 
Калыска койду Үрбүнү, 
Кара кыргыз болгонуң 
Азыркысын кылбайсың 
15850 Атаңдан калган үлгүнү. 
Үртүктү каба жаптырып, 
Үкүнүн жүнүн тактырып, 
Кындыйтып атты жаратып, 
Кыйгачтатып каратып, 
Кумдуу жерге оонатып, 
Кудуктуу жерге сугартып, 
Сай күлүктүн баарысын 
Салды бүгүн көчөгө 
Чубатууга чыгарып. 
15860 Ак ыраңдуу алтын тон 
Кандык тондун белгиси, 
Эңгиреген шум жалган 
Экинчи жоктур келгиси, 
Алтын гүлдүү ак суп тон 
Ай чыкканда жаркылдап, 
«Атыңды ылдам чубат» - деп, 
Абаң Кошой баркылдап, 
Аттууга кылып кошомат 
Илбериңки адамдар 
15870 Эл ичинде талпылдап, 
Өөдө-төмөн чабышып, 
Өксүгү болсо табышып, 
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Кара байыр казанат, 
Кара кыргыз түркүндө 
Канча түрлүү сонун ат, 
Калбыр өпкө, жез канат, 
Казанат күлүк баарысы 
Каздай моюн ийишип, 
Карыянын баарысы 
15880 Кандык тонун кийишип, 
Камыш кулак, жез билек, 
Каз күлүктөр лепилдеп, 
Катаган Кошой, кан Акун, 
Казактардан Айдаркан, 
Татардан Чагоо карысы, 
Эштектерден Жамгырчы, 
Буудайыктын Музбурчак 
Көчөдөн атты сынашып, 
Көңкү баары жардашып, 
15890 Карыялар калкылдап, 
Кандык чен тон жаркылдап, 
Барар жерин өлчө - деп, 
Баатыр Кошой баркылдап, 
Ат кайтар жерин айтыңар, 
Тогуз жүз болду атыңар, 
Тогуз жүз он бир ат болду, 
Аты күлүк адамдар 
Байгени көрүп шат болду. 
Өз аты бар Манастын 
15900 Өркөчү бийик өр Кула, 
Өзү айбандан зор Кула, 
Кабыргасы как Кула, 
Казанат күлүк Аккула -
Маңдайында багы бар, 
Кулагында шамы бар, 
Тумшугунун үстүндө 
Нокто кескен тагы бар, 
Жаңыдан кылып мусулман 
Жамгырчы менен урушкан, 

15910 Жамбашынын урчукта 
Жамгырчы жаа атканда 
Жебенин жырган тагы бар, 
Желмаяндай жаныбар, 
Соорусунун үстүндө 
Кулкожо Акмат Жасабий1, 
Руху учуп сылаган 
Кол тийген жерде калы бар, 
Комдонгон жолборс сөөктүү 
Кондурдай болгон жаныбар, 
15920 Кол менен сайган немедей 
Төгүлгөн кара жалы бар. 
Омурткалуу оң Кула, 
Ойротто жок чоң Кула, 

, Боз уул менен Ырчы уул 
Болумдуусу Тазбаймат 
Жаадай Кула ат жебелеп, 
Эки желдет жетелеп, 
Алып келди көчөгө, 
Бактуу Кула ат келген соң 
15930 Башка тулпар баарына 
Башкача түштү көшөгө. 
Көркүн көргөн Кула атты 
Көргүсү келбей чубатты, 
Шаңын көргөн Кула атты 
Баш байгеден түңүлүп, 
Шалдайып атын чубатты, 
Сынын көргөн Кула атты -
Зыңкыйган тулпар бул атты 
Баш байгеден түңүлүп, 
15940 Сыр айтпай, атын чубатты. 
Кылымды бузган кырк бөрү -
Кыраан эрдин жөкөрү, 
Чаар ат минген, кынаган 
Кештелүү* калпак кырдаган, 
Чалбары сары, тону сур, 
Салтанатын көрүп тур. 

1 кл хоаже игмд исибей. Жазылууну «Кулкожо Акмат Жасабий» катары кыргыздар арасында 
айтылышы боюнча окуу жөндүү. Кыргыздарда кээде бул адам аты Кулкожоакмат - Кулкожакмат 
түрүндө да айтыла берет. 
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Минген аты баары чаар, 
Алтындуу жабдык аземдер, 
Кийген тону баары таар, 
15950 Жаманы жүздөн жанбаган1, 
Баатырлары бир миңди 
Адам экен - деп, ойлоп, 
Назарына албаган. 
Кырк нөкөрү дүркүрөп, 
Кыргыл чалы күркүрөп, 
Кыраан Манас келгени. 
Калк агасы Кошойго, 
Салам айтып ошого, 
Кызыл нардын жүнүнөн 
15960 Кылдан ничке ийрилген, 
Кыйбаттыгы билинген, 
Келеп баштап курганда 
Уздан токсон чогулган, 
Өткөрмө таштап согулган2, 
Нар жүнү чепкен пиязы*, 
Алтын тон кийген чалдарды 
Кыздай көрүп кыязы, 
«Ат кайтарар жерини, 
Айтыңыз өлчөп, аба - деп, 
15970 Ургаачы кийимин кийдиңиз, 
Нусканы мурун билдиңиз, 
Ат кай жерден кайтса - деп, 
Өлчөйт экен или из?» 
Эр Кошойдон сурады, 
Абакеңдин жанында 
Акылмандар турады. 
Эр Манас минтип сурады. 
Жалгыз менин бийлешим. 
Жарабас - деп, көбүнө, 
15980 Адам өлөт бир күнү, 
Артып-тартып дүйнөнү 
Ала кирбейт көрүнө. 
Чаң илээшпейт терине, 
Аткан октон тез келген 

Анча-мынча жерине, 
Жакынчыл күлүк дагы бар, 
Олбооргой түшүп жазылган, 
Чуу укса деми басылган 
Орто күлүк дагы бар, 
15990 Багалчагы малынган, 
Маралдай төшү салынган, 
Куюшкандык узарган, 
Кулжадай көзү кызарган, 
Төрт аягын тик салган 
Кый сүбөөгө жик салган, 
Алтайга минсе арыбас, 
Алтымыш асый болгончо 
Азуусун чалып карыбас 
Буудан кудук мында бар, 
16000 Чукул жерге чураган 
Жүрөгү жок түрсүлдөк, 
Жоон өпкө күрсүлдөк, 
Чуу укса чыдап турбаган 
Жеңил күлүк дагы бар. 
Ар түрлүү күлүк баарысы 
Талап кылат чагы бар. 
Барды Манас аралаш, 
Кандарына каралаш, 
Ат кайтарар жерини 
16010 Акылдашты көп алаш. 
Ат айдоочу сүрсүн - деп, 
Ары карай үч күнү 
Айдоо менен жүрсүн - деп, 
Ат таптаган саяпкер, 
Алам деген талапкер 
Аттын камдап жемини, 
Адамдарын дүрбөтүп, 
Ат түнөтөр жерине 
Үйдөн чыккан адамдар 
16020 Үч күндүк жолго ары бар. 
Түрк уулунун көй тулпар 
Дүбүрттүү күлүк баары бар, 

1 Жаманьс жцздөн жанбаган - сүрдүү, каардуу маанисинде. 
2 өткерме таштап согылган. Колдон таар согуунун ыктарынын бири. 
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Бак-таалайга салыңар1, 
Кожент менен Самаркан 
Кошо басып кетиңер, 
Букардан кыям өтүңөр, 
Үч-Аралдын тушунан, 
Жануп жагы Кызылдын -
Кызыл-Кумдун учунан 
16030 Коё берип салсын - деп, 
Бактысы бар күлүктөр 
Байгесин келип алсын - деп, 
Аксакал Кошой кан айтты, 
Айтканыңыз макул - деп, 
Акылмандын баары айтты. 
Аягы менен Алайдын 
Арабы белин ашырып, 
Адамын чаңга жашырып, 
Таз кара жүрсө шашуучу, 
16040 Таңдайы күйүп качуучу, 
Таз адам барса шашуучу, 
Маңдайы күйүп качуучу, 
Куркулдай учса шашуучу, 
Куйругу күйүп качуучу, 
Куландар жүрсө шашуучу, 
Туягы күйүп качуучу 
Закым учкан сай менен, 
Сап биябан жай менен, 
Салкар улуу жол менен 
16050 Алтымыш киши ат айдап, 
Көтөрүп байрак кол менен 
Бир миң киши ат кошчу, 
Конгон жерде аттарын 
Табы менен откорчу, 
Чөптүн билген демини, 
Ченин билген жемини, 
Байлаган атын бапташып, 

Башынан көнгөн тапташып, 
Этине эми келди - деп, 
16060 Үй көрбөй атын сакташып, 
Ушинткендин баарысы 
Атка кошо барышты. 
Эки күнү ары айдап, 
Шапкаарыта* тердетип, 
Таңашырып* кондуруп, 
Эртең ээр алдырып, 
Эбей-себей* чөптөрдөн 
Эки-үч бурдап чалдырып, 
Байсалап жемин салдырып, 
16070 Калбасын - деп, теринен, 
Атты коё беребиз 
Кандардын айткан жеринен. 
Ат айдоочу ат айдап, 
Айгай салып катуу айдап, 
Айдап атын тердетип, 
Алда кантер экен? - деп, 
Адамдар жүрөк дегдетип. 
Экинчи күнү караса 
Чабылган бедөө баарысы 
16080 Мурунку күндөй тердебей 
Бубактанып барышты, 
Эки түнү таңашты 
Этинен аттар адашты, 
Дагы бүгүн айдашты. 
Кызыл-Кумдун чөлүнө, 
Кырака* кулан чөбүнө, 
Чөлгө жакын жетиптир, 
Чөөлүгүп* кирип кетиптир. 
Тоо түгөнгөн учунда, 
16090 Токтолду аттар ушунда. 
Аттын баары таңашты, 
Саяпкер атын карашты. 

1 салыңар. Ушул ыр сабынан кийинки сап өчүрүлүп, ордуна көп чекит коюлуп, бош калты-
рылган (85-бет). Эмне жазылганын билүү мүмкүн эмес, жазылган тамгалар курч макинин учу 
менен кырылып, такыр белгисиз кылынып өчүрүлгөн (Ыбырай молдонун баарыбыз жакшы билген 
көндүм адаты). Контекстке караганда окуянын үзүлүшү, же сап түшүп калгандык байкалбайт. 
Кыясы, бир сап ыр ашыкча эки жолу жазылып кетип, ошонун бирөөн катчы өзү сүйгөн адаттагы 
ыгы менен өчүрүп, тактоо киргизген өңдөнөт. 
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Табында аттар тарбайып, 
Такым эти арбайып, 
Ооп алыптыр этинен, 
Терс айланып жүндөрү, 
Түксүйүптүр бетинен. 
Сыртына тартып зымпыйып, 
Семиз аттын баарысы 
16100 Үч күн удаа таңашып 
Кыйгач карап кымпыйып. 
Кубарган чөлгө бир бүткөн 
Кузгун деген булагы, 
Кулан менен эликтин 
Суу ичүүчү турагы. 
Азганакай ак чөп бар 
Кара кыяк*, тулаңы*. 
Супасадык* таң менен, 
Ат откормок кам менен, 
16110 Боз көбөөн отун* чалдырып, 
Ооздугун алдырып, 
Булагынан сугарып, 
Сугарып алып чыгарып, 
Баштыкка жемин салышып, 
Баарын бирдей карасаң 
Жем жедирип алышып, 
Күү чыгып аттын туягы, 
Аттын шаңы бу күндө 
Ач маралдай сыягы, 
16120 Айдоо менен жетишип, 
Абыдан келин кыябы, 
Тогуз жүз экен санаты, 
Жазылган жери бир кыйла 
Жайылган аттын канаты, 
Уруксат берди таң менен, 
Учуп жүргөн канаттуу. 
Асманда жүрүп адашып 
Топурак-тозоң чаң менен, 
Чаң абага созулуп, 
16130 Туманга тозоң кошулуп, 
Ошо тойго жыйылган 
Орто Азия түрүктүр, 
Адам жыйып, той берген 

Ата наркың жүрүптүр. 
Ат конуучу жерине 
Күтүп жаткан чалдары, 
Асты он төрттө, он жашта, 
Он эки, он бир жашында 
Ат чабуучу балдары, 
16140 Башы катып адашып, 
Кетер эле кеңгиреп 
Башка журттун чалдары, 
Түк адашпай түз келген 
Түрк уулунун балдары. 
Түрктүр түпкү бабаңыз, 
Ар урукка бөлүнгөн, 
Арбындыгын караңыз. 
Башкы уругу маңгулду 
Азиянын жерине 
16150 Башынан кудай кан кылды. 
Экинчиси татарды, 
Татар нече бөлүнүп, 
Эштек, эзет, башка - деп, 
Аз болгондо татардын 
Алты урууда катары. 
Маңгулдан угуз бөлүнгөн, 
Кырга чыккан угуздар 
Кыругуз - деп, көрүнгөн. 
Казак менен калмагы 
16160 Баары Угуздан бу дагы, 
Кыстасаң ырас жерини 
Кыргыздын болгон бутагы. 
Ээн талаа-эрме чөл, 
Ат келер жери баары да эр, 
Азыр да адам адашат, 
Мага ишенбей барып көр. 
Белги кылар тоосу жок, 
Койнот, терең коосу жок. 
Жакалап чабар көл эмес, 
16170 Жан жүрүүчү чөл эмес, 
Ат чабышкан балдарын 
Бышыктыгын аңдагын, 
Адашпастан жол менен, 
Кадоодой болгон жаш балдар 
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Кармап тизгин кол менен, 
Кээде жолсуз, кээде жол, 
Адашпай келген балдардын 
Акылдары артык мол. 
Катагандан кан Кошой, 
16180 Казактардан Айдаркан, 
Эсел кыпчак Элеман, 
Эштектерден Жамгырчы 
Элдин баары жабылды 
Алайдын аяк Кум-дөбө 
Ат келер - деп, карашып, 
Ага чыкты көй төрө. 
Азиреттин Кара-Тоо, 
Кара-Тоонун учунан, 
Ат карашты калайык 
16190 Жетиген жылдыз тушунан. 
Оогандан чыккан Акункан, 
Орто Азия Кошою, 
Оён Манас баш болуп, 
Алды дүрбү ошону. 
Ак байгамбар Мустапа* 
Аманатка калтырган, 
Абунасир Самандан 
Айтуу менен алдырган, 
Айнек оозу кызарган, 
16200 Алты имерип чойгондо, 
Кылабына койгондо 
Бир кез жарым узарган, 
Тиктегенин өлтүргөн, 
Алты күндүк жолдорду 
Абыдан чындап караса 
Аркан бою келтирген 
Турнабай көзгө салыптыр, 
Турган элдин баарысы 
Жийделүү сууга келгенде 
16210 Тунарык көрүп алыптыр. 
Кожентке кирип келгенде 
Коюу чаңы көрүндү, 
Коконго жакын келгенде 
Ат сүрөөчү бөлүндү. 
Тулустун жери Көтөлөк 

Калмак качып ээн болду. 
Ээн болбосо не болду, 
Нече жылдан бери жакка 
Жердеген адам жоголду. 
16220 Жыгачтын баары бүр болуп, 
Чөп туташып, күр болуп, 
Көкөтөй көрүп жайыны, 
Көчүрүп элдин байыны, 
Көтөлөккө жиберген 
Отор кылып баарыны. 
Эки жылы токтоптур, 
Эпсиз тулпар Мааникер 
Эрки менен оттоптур. 
Нык семирип алыптыр, 
16230 Кокондун ою Кара-Кум, 
Кара-Кумга келгенде 
Башын чайкап Мааникер 
Бошогонун карагын, 
Мааникер башын чайкады, 
Баласы камчы чапканы, 
Анын арка жагынан 
Чөлгө келип чөөлүгүп, 
Кара тер басып көөлүгүп, 
Багыштын аты Суркийик 
16240 Келе жатыр алчактап, 
Кумдуу жерден балчактап. 
Мунун арка жагынан 
Көкчөнүн аты Көгала 
Кең көкүрөк, сом далы, 
Көп жылкынын балбаны. 
Анын арка жагынан 
Качырган куштай барылдап, 
Кайберендей арымдап, 
Оозунан көбүк бурулдап, 
16250 Октой учуп куюндап, 
Тердик алды тер болуп, 
Темингиге чаң толуп, 
Туягынын кундузу 
Тутана жаздап токтолуп, 
Туягы кызыл чок болуп, 
Баш көтөрүп маңкайып, 
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Керилген жазык дөбөдөй 
Кең соорусу даңкайып, 
Жүгүрүп өтүп жүз аттан, 
16260 Түйүлүп өтүп үч аттан, 
Арышын керип арымдап, 
Аткан октой барылдап, 
Аккула келет арымдап. 
Соктун кара тоосуна 
Ногойдон чыккан оёндор, 
Манастан барган баатырлар 
Байкап көзүн салыптыр, 
Мааникерден Аккула 
Мойнунча чыгып алыптыр. 
16270 Алмамбет менен Чубагы, 
Абасы Бакай бу дагы 
Бабыркандап чуулады. 
Калың күлүк чоң Кула ат 
Даңканы жерге согулат, 
Туягы ысып, чок болуп, 
Туяк тийген жерлери 
Тутана жазып токтолуп, 
Чачысынан чаң чыгып, 
Чакмак эттен суу чыгып, 
16280 Таноосунан буу чыгып, 
Курсагы жиптей ийилип, 
Кулактан шамы күйүлүп, 
Кыртыштуу жерге келгенде 
Кыябы менен түйүлүп, 
Көкүлү көккө шүйүлүп, 
Кырк чоронун баарысы, 
Кыргыл, Бакай карысы. 
Кыйкырышып сүйүнүп, 
Айгайды алар салыптыр, 
16290 Жармаңдай менен эр Манас 
Алайга кирген жеринде 
Артылманын белинде 
Өзү сүрөп калыптыр, 
Бир катар кылган иштерин 

Бизге таштап салыптыр. 
Артынан келди Көгала, 
Үчүнчү болуп Мааникер, 
Мурун өтүп кетиптир 
Урмат күткөн баатыр эр. 
16300 Төртүнчү болуп Суркийик, 
Жедигер эли чуркурап, 
Тууга келип бир тийип, 
Өңгү-дөңгү жүгүрүп, 
Өкүрөң күлүк өзү экен, 
Өткөрө байлап жиберип, 
Эти арыган кези экен. 
Кошойдун аты чоң Сары, 
Бешинчи болуп барганы. 
Канып кандын Карасур, 
16310 Кара кыргыз түрк уулун 
Кайратына карап тур, 
Азыр келди бу дагы. 
Алтынчы болуп Акжамбаш, 
Агыштын аты барганы, 
Жетинчи болуп Жалкара 
Атемир аты барганы. 
Жалдуу кызыл, калдуу1 көк 
Акундун аты кириптир. 
Артында калган аттар көп, 
16320 Кызылат кирди сегизге, 
Кыйын болор ээсине 
Кызып байге келишке. 
Көккоёндун Жээрдеси, 
Желмаяндай жебеси, 
Тогуз болуп токтолуп, 
Топко кирди октолуп. 
Онунчу болгон Оркызыл, 
Кожоштун аты бул экен, 
Тулпарлары жүгүрүп, 
16330 Тууга келип туру экен. 
Он биринчи болгону 
Музбурчактын Буурулу, 

1 калды. Ыр тутумунда, оозеки сүйлөөдө ушул түрдө айтыла берет. Сөздүн туура үлгүсү 
«калдуу». 
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Маңгулдар сүрөп айгайлап, 
Тууга келип урунду. 
Он экинчи болгону 
Жанайдын аты Жаркызыл, 
Он үчүнчү болгону 
Акпайдын аты Наркызыл, 
Он төртүнчү болгону 
16340 Мунардын аты Булазкер, 
Он бешинчи болгону 
Баймырзанын Маскара, 
Өзүбек болуп атанган 
Баштагыдай күн кана. 
Отуз атта байге бар 
Ойротко алдай пайда бар. 
Астына чыккан Аккула, 
Отуз болуп киргени 
Мамбеттин аты Майтору, 
16350 Башынан күтүп ынтымак, 
Баашаларды жалтанткан 
Бабаңардын бар доору. 
Ынтымагы барынан 
Эсенкан корккон заарынан, 
Куюндай учуп жөнөлгөн 
Кумул-Камбыл шаарынан, 

Эски муздун орусун 
Жаарупага өткөргөн, 
Өткөргөнүн көз көргөн, 
16360 Ангилия, Бараңга 
Баарыңдын көрдү көзүңөр 
Барып уруш салганын, 
Бараңды басып алганын, 
Батылөктүн аралга, 
Кыргыздын чети Кырым - деп, 

Кырдагы түрк кылым - деп1... 
Ар малынан аралаш, 
Ак жамбыдан кылып баш 
Бай Жакып отузду алыптыр, 
16370 Байжигитке кайтарып 
Башкасынын баарысын 
Манас таштап салыптыр. 
Как ошо күн кечинде, 
Калк жыйылган кезинде 
Таратып берип байгесин, 
Далай журт көргөн пайдасын, 
Кондуруп алды Манасы 
Колуна тийген алачын, 
Көчмөк үчүн нээти бар 
16380 Оюна түшүп Таласы. 
Тамаша-күлкү, шат менен 
Байжигит тою тарады. 
Элдин баары кубанып, 
Өлүп Жапак баласы, 
Шыгай калды буралып. 
Ак ордо үйүн чечкени, 
Таратып алып тоюну, 
Алтайды көздөй бет алып 
Байжигит бай көчкөнү. 
16390 Алтындуу сандык жаркылдап, 
Кереге-уук шаркылдап, 
Жебилгеси* жер чийип, 
Жеке саны* баш жарып, 
Кыйбаты көп, арзаны аз, 
Кыз-келини кыял мас, 
Байжигит көчү жөнөлдү, 
Кызыл менен өмөлдү. 
Жеркендин койгон жеринен, 

1 деб. Сүйлөм бүтпөй, ойдон жыйынтык чыгарылбай калган. Ыр саптарынын арасына башка 
маалыматтарды да бере берүү - «лирикалык чегинүү» мүнөзүндөгү ой-пикирлерди тексттер ара-
сына киргизип айтуу Сагымбай манасчынын көп жолуккан ыгы. Бирок андай киринди маалымат-
тар да, адатта ой аягына чыгарыла айтылгандыктан башка тексттерге - эпостун өз окуяларына 
салакасын тийгизбейт, экөөнүн арасы даана жиктелип, көрүнүп турат, ой өз-өзүнчө айтылат. Бул 
жерде ошол түрдөгү киринди маалыматтын синтаксистик түзүлүшү бузулуп, натыйжада негизги 
маалыматтар менен киринди ойду тыныш белгилери аркылуу так ажыратууга мүмкүн болбой ка-
лыптыр. Балким, жазылбай калган ыр саптары бардыр, манасчынын өзүнөн кеткен мүчүлүштүк 
болушу да ыктымал. 
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Жердеген калмак элинен, 
16400 Кызыл чайын, ак майын 
Кылдырып ичип өрүлүк, 
Марал-Башы, Долонду, 
Басып өтүп Оролду, 
Аксы менен Күчөнү 
Аралап андан көчөдү. 
Алтай тоого таянып, 
Анда турсун Байжигит 
Аңыртыдан жай алып. 
Аны таштап коюңар, 
16410 Атасы Үсөн, Көкчөкөз 
Кабарынан болуңар. 
Меңдибай баштап көчүнү, 
Тоонун кары барбы? - деп, 
Жон-жонго салып көзүнү, 
Капчыгай ашып өрдөгөн, 
Катма катар тоолордон 
Башта жерин көрбөгөн, 
Анжиян - Кашкар арасы, 
Адыры калың, тоосу тик, 
16420 Ала-Жууку, Тоюндан, 
Ашып өтүп алыптыр 
Ала-Тоонун оюнан. 
Саяң-Найлак, Үч-Сууга 
Самап келген ушуга, 
Чөбү калың, жери күр, 
Бурканы өлүп бүлүнгөн, 
Чөптүн гүлү күбүлгөн 
Лаңги-Төбө жеринен 
Маңгул, калмак түңүлгөн, 
16430 Чөп жашырып кулунун, 
Сан түтүн барса баткандай 
Саяң-Жайлак булуңун, 
Ат баса албай соругуп, 
Кулун-тайы боругуп, 
Жеринен өсүп көңүлү, 
Жеке жатты Көкчөкөз. 

Нааманга бүткөн Ала-Тоо 
Арка, Кашкар арасы, 
Адам турбас жер бекен, 
16440 Лаңги-Төбө, Шуңшоону, 
Ырыстуу жердээр ушуну. 
Жазында сүтүн көлдөтүп, 
Тай байталын төлдөтүп, 
Үч миң үйлүү түтүнү, 
Меңдибайды баш кылып, 
Кыдыршаанын бүтүнү 
Жата турсун жай алып, 
Жалаң тоого таянып. 
Аны таштап салыңыз, 
16450 Арстан Манас баатырдын 
Алда эмне сөзү бар 
Кабарын угуп алыңыз. 
Барча кыргыз бүтүнү -
Жүз миң толук түтүнү, 
Наманген, Чүйдүн арасы 
Таласты көздөй күтүндү. 
Суусунун башы Суусамыр, 
Ак буйругу бул амыр, 
Аягы Абан суун1 талаасы, 
16460 Жердебей турган жер бекен 
Адам ата баласы -
Уругу кыргыз алашы, 
Ушу жерди саптап көчүптүр 
Бай Жакыптын Манасы. 
Азиреттин Кара-Тоо 
Айлана көчүп өтүптүр, 
Абалы келген шо жерге, 
Ооган менен Кыйбадан 
Анча мынча түтүнүн 
16470 Тоо таянтып өтүптүр. 
Ортодон дайра кечиптир, 
Наманген белин ашыптыр, 
Арадан Чаткал басыптыр, 
Андагы калмак качыптыр, 

1 суун. Сөздүн туура айтылыш үлгүсү - «суунун». Ыр сабынын тутумунда ыргактын таламына 
ылайык манасчы атайын кыскартып «бузуп» айткан. 
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Суусу тунук, чөбү күр*, 
Шамал чыгып, жел соксо 
Чөбүнөн учат түрлүү бүр. 
Коктусу бар, сазы бар, 
Корозу бар, казы бар, 
16480 Жылгасы бар, сазы бар, 
Жырылбаган казы бар. 
Өлкөсү жайык, сазы бар, 
Өрдөк, чүрөк, казы бар. 
Курбусунда кулжа бар, 
Кайыптын баары мында бар. 
Будурунда бугу бар, 
Көрбөгөндүн муңу бар. 
Артууда толгон аркары 
Насибине табылган 
16490 Ал кезекте кыргыздын 
Абыдан жердин дарканы*. 
Аянтсыз токой, аралы, 
Музоолоп жаткан маралы, 
Тектиринде текеси, 
Таштан чыгып кылайып 
Эчкисинин чекеси. 
Эңкейиште элиги, 
Сонун эмей нелиги. 
Терс жылгада телкиси, 
16500 Жердесе жоктур келгиси, 
Баары турат белгилүү 
Малга жайлуу белгиси. 
Ала-Тоо башы, аягы Сыр, 
Айтылса жомок узун ыр, 
Азыркысын атагы, 
Мурункусу басылбай 
Мусулман, капыр чатагы. 
Абаң суу аты - Чүй болгон, 
Ортосу Талас, башы Чүй, 
16510 Ногойдон жүз миң үй толгон. 
Кара-Буура, Күмүш-Так, 
Күркүрөлүү кең Чакмак, 

Кара кыргыз эл жатмак. 
Чанач менен Чаткалды, 
Аяк жагы Курдумга, 
Чүй боюнда жатканы, 
Андагы аты бир башка, 
Алман, Салман - эки суу, 
Аңдап көргүн көй кашка. 
16520 Чымкент менен Сайрам - деп, 
Азыркы аты мына бу. 
Кабылысай, Азарда, 
Кадимкинин сөздөрүн 
Талыкпайлык жазарга. 
Түрктүн колу жатканда 
Баарыны келди сүрүп - деп, 
Башта келди түрүк - деп, 
Түркү-Башы атагы, 
Акыр заман журтуна 
16530 Түлкү-Башы аталып, 
Ушу болду чатагы. 
Арасы Чүй, башы Көл1, 
Арбыган кыргыз биздин төл. 
Арты калды Букарда, 
Аңдап кара буларга, 
Ата жолун талашып, 
Ар түрлүү журт барсыңар 
Бөөдө болбо убара. 
Кыйбат билгин кыргызды, 
16540 Айдап кытай, маңгулун, 
Ар уруктан кыргызды 
Анжиянга тургузду. 
Алоокеден алганы, 
Ашепке жок мунусу. 
Кызылбаштан, тарсадан, 
Жөөт менен калчадан, 
Түрк уулу - деп, каралап, 
Каралашкан канчадан 
Сарт болуптур атагы, 
16550 Адабият1 жогунан 

1 көл. Ысык-Көл маанисинде. 
2 адабият. Бул жерде сөздү манасчы «тарых» маанисинде колдонгон. «Жалпы эле адабият» 

дегенди маалымат, кабар маанисинде түшүнөт. Ошон үчүн ыр сабы өз тарыхынан кабары жок бол-
гондуктан, тарыхын билбегендиктен дегенди туюнткан. 
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* МАНАС * 
Аралашып сарт болгон 
Акең кыргыз чатагы. 
Ортосу Талас, башы Көл, 
Олуя-Ата, чоң Ташкен, 
Орчун Кокон, Маргалан, 
Оро-Төбө, Самаркан, 
Аягы Ысар, Келепте, 
Башы Жазык, Жөлөктө 

' Баскан кыргыз уругу, 
16660 Башчы болуп баарына 
Баатыр Манас улугу. 
Орто Азия, Түркстан, 
Ошо күндө кыргыздын 
Оң тарабы Ындыстан, 
Ошо жердин баарысын 
Орун кылып, жай алып, 
Улуу атагы Тыян-Шан 
Ала-Тоого таянып, 
Алтай тоодон бөлүнүп, 
16570 Арасы Текес, Жылдызды, 
Ар тарапка тараган 
Аңдап көр арбын кыргызды. 
Өлтүрүп жаң-жуң Тулусту, 
Жерин атап Талас - деп, 
Кырк уруу келген кыргыздан 
Он бири жердеп турушту. 
Алты ай таман өткөн соң 
Аңдап көрүп аларсыз 
Айган деген жумушту. 
16580 Коргонун коло тоо кылып, 
Арыгын темир ноо кылып, 
Албан түрлүү жиндинин 
Жасылтып жинин, соо кылып, 
Таласка келип токтолуп, 
Тартышаар душман жок болуп, 
Кара-Буура токтолуп, 
Калчашар душман жок болуп, 
Сурчадан күлүк байлашып, 
Суусамыр чыга жайлашып, 
16590 Тамаша үлпөт башташып, 
Тартышарга душман жок, 
19-1198 

Талааны самап наздашып. 
Эртелеп эли баар алып, 
Жазгысын Чүйгө жаздашып, 
Күздөтүп Кочкор, Жумгалды, 
Күтүшүп ногой жыргалды, 
Аяк-башы кыргыздын 
Алты айлык жолго жыйналды. 
Бастан барып баатырың 
Бараңдын четин каратып, 
16600 Байкадыңар, көрдүңөр. 
Жанын кыйып Жапактын, 
Байжигит тоюн таратып, 
Орун алып Таласка, 
Кыргызды кылып каласка 
Кызмат кылып алашка, 
Кылган иши баарысы 
Кызык оюн-тамаша. 
Өткөндөрдүн кысасы 
16610 Өзгөрүлөр убагын, 
Атаңардын жомогу, 
Арбагына дуба кыл 
Алда кандай сөзү - деп, 
Атпай кыргыз уругу 
Арсар көрүп турбагын. 
Азыр келип калыптыр 
Айтуу менен билдирип 
Айганга барар убагын, 
Аңдабай коюп бу сөзүн 
16620 Арманда болуп турбагын. 
Жатындаш жакын тууганың, 
Дагы ушундан көрөрсүң 
Тууганың кылып турганын. 
Айгандан аман кайтканын, 
Ашыкпасаң айтамын 
Тууганы кылган шайтанын. 
Кеткендердин баарынын 
Кеби болгон тамаша, 
Кезегинде бир дөөлөт 
16630 Келген экен алашка. 
Уругуң Угуз балдары 
Дуба кылгын Манаска. 
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* МАНАС * 
Айтып турган Сагымбай, 
Азап тарткан бир далай. 
Жазуу жазган Ыбырай, 
Үй көрбөдүк кышы-жай. 

Башыбызда турганы 
Балшевектин заманы, 
Баатырыңдын бу сөзү 
16640 Аягы болду тамамы1. 

(2)2 МАНАС БААТЫР АЛМАМБЕТТИН АЙТКАНЫ БОЮНЧА 
КЕНЖУТ ШААРЫНДАГЫ БОЛГОН АЙГАН КАН МЕНЕН 

СОГУШКАН ЖЕТИНЧИ КАЗАТЫ 

Таласка келип турганы, 
Сандыргалуу эр Манас 
Талаага дубал урганы. 
Атасы жүргөн Алтайда, 
Төрт түлүктүү мал менен 
Көчүп жүргөн ар жайда. 
Шаарын Манас атаган, 
Кундуз-Талкан, Ысарда 
Тууганы Кошой-катаган. 
16650 Алоокени3 качырып, 
Алтайлык кыргыз канча жан, 
Алганы Нааман, Самаркан, 
Уругу кыргыз болгону 
Ушу жерден таралган, 
Азыркысы арстан эр 
Таласка келип жай алган. 
Көчмөн жүрүп көбүрөөк 
Көнбөгөн экен калаага, 
Көңүл берип сарайга 
16660 Көркөм калаа саларга. 
Коргонун коло тоо кылып, 
Арыгын темир ноо кылып, 
Байланбаган жиндини 

Бакшы* издебей, соо кылып, 
Басып турган чагында, 
Өзгө жерде баашага 
Аким4 катын таратып, 
Жазып турган чагында, 
Уруш кылган душманы 
16670 Шашып турган чагында, 
Өчмөндүүсүн алыска 
Сүрүп турган чагында, 
Өкүматы күч алып 
Жүрүп турган чагында, 
Өчмөндүүсү чыдабай 
Бүлүп турган чагында, 
Оңун-солун тең кармап, 
Орто Азия журтуну 
Билип турган чагында, 
16680 Аркы атасы Чылаба, 
Чылабадан Солобо, 
Солободон Соорондук, 
Соорондук уулу Алмамбет 
Согушта болот анда нээт, 
Бээжиндин билип аскерин 
Беттеп турган чагында, 

1 аягы болды тамамы. Ыр сабы эмне үчүндүр кашаага алынып жазылган. Андай зарылчы-
лык жок. Кыясы, катчынын каталыгы, же анын окуя аягына чыкты, бүттү дегендикти туюнткан 
шарттуу белгиси дешке болор. 

2 Теманын алды жагына кашаага алынып жазылган «эки» деген сан ушул түп нуска дептер-
ге топтолгон материалдардын катар санын, башкача айтканда, бул ушул дептердеги экинчи тема 
дегенди туюнтат экен. 

3 хлакени. Адатта «Алооке» делип аталуучу бул адам атын катчы басымдуу көпчүлүк учурда 
ушул түрдө «хлакэ» деп жазат. 

4 хким. 
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€ МАНАС » 
Түрк уулуну жек көрүп, 
Дүнүйөгө көйбөско 
Кектеп турган чагында, 
16690 Аскердин алып эсебин 
Санап турган чагында, 
Анжы-Манжы, Таңшаң, 
Бээжин журту бетине 
Карап турган чагында 
Келген экен Кенжутка, 
Жаба деген кең журтка. 
Мажусу динде калышын, 
Байкаган экен Алмамбет 
Барган жоо арзан алышын 
16700 Оюна алып ошону, 
Арзып Алмаң алысты, 
Көңүлүнө көп алды 
Көйстан чөлгө барышты. 
Башчы болдум алашка, 
Башымды коштум Манаска. 
Байкап турсам Манасты 
Кара кыргыз төлү экен, 
Кайык минген кутулгус 
Кара дайра көл экен. 
16710 Улуу куш учуп ашкысыз 
Улуу дабан бел экен, 
Улук Манас баатыры 
Урматка толук эр экен. 
Угузуп койсом кокустан 
Барбаймын, алыс дээр бекен? 
Аны ойлонуп Алмамбет, 
Улуу черүү кылууга 
Ушу күндө болгон нээт. 
Атагын уккан Айган - деп, 
Азирети Аалы1 алганда 
Аз жыл болуп мусулман, 
Абыдан жолдон тайган - деп, 
Атасынан бабасы 

Азезил анык сайган - деп, 
Алты түмөн калкы - деп, 
Атасынан бабасы 
Арамдык динден кайтпаган. 
Абалдан акыр салты - деп, 
Даңгытты Манас алганда 
1 6 7 3 0 Такаар тийбей калды - деп, 
Алтышаардан качканы 
Айган К̂Э-ККЭ. барды - деп, 
Азган менен тозгону, 
Качып барган баарысын 
Өз журтуна кошкону. 
Ушу күндө Айган кан, 
Ага барып катылар 
Ажалы жеткен кандай жан, 
Жебелүү* Кенжут жери жай, 
1 6 7 4 0 Нечен жылдан бери Ж8.ККЯ. 
Эркин жатып, эли бай. 
Капырлык дини кар деген, 
Жаралуу болгон бабасы 
Нечен жылдан бери жнкка. 
Эсен-аман бар деген, 
Уруш жакка калганда 
Жандан кечкен кар деген. 
Кебелбеген Манаска 
Кеңеш кебин салмакка, 
1 6 7 5 0 Макул көрсө баатыры 
Баштап аскер бармакка, 
Жарабаса Манаска 
Жалгыз жөнөп калмакка, 
Кыйырына келсе кадимки 
Кырк баатырын алмакка, 
Кырк баатырга жакпаса 
Кытайга жалгыз бармакка, 
Тагдыр кылса кудурет1 

Такыр чаап алмакка, 
1 6 7 6 0 Нээти жоктур эр Алмаң 

1 хзрт глы. Азирет Аалы - катары окулуу туура. Кыргыздарда бул ысым «Азиретаалы» делип 
бир айтылат жана эки сөз бир адам атын түшүндүрөт. 

2 кдрт. 

19* ^ 2 9 1 ^ 
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€ МАНАС & 
Эсен таштап салмакка1, 
Жаалданып Алмамбет 
Жан аяп жатып албаска, 
Жайын айтпай Манаска 
Бээжинге кылып тамаша, 
Жаңыдан келип алашка 
Каалабай турган кан экен, 
Кан Көкчөгө каралаш, 
Калкында жүрүп аралаш 
16770 Бууругуп калган жан экен, 
Бул Айгандын журтунда 
Мурунтан азган белгилүү 
Мырдарчылык* бар экен. 
Оюна алып, оолугуп 
Ошого2 барып келсем - деп, 
Ойрон салып жолугуп, 
Эр Алмамбет ошону 
Эсине алып ээлигип, 
Бастырмакка көңүлү 
16780 Баатыр Алмаң желигип, 
Көкчөдөй көрүп Манасты 
Көтүнөн киши барбаган, 
Көк жал Алмаң султанга* 
Көрүнгөн аман калбаган. 
Артынан киши барбаган, 
Арстан Алмаң султандын 
Асылганы аман калбаган. 
Айчылык жолдо Айганды 
Атагын угуп Алмамбет 
16790 Акылы башта калбаган, 
Абыдан ага куршугуп*, 
Аны барып Алмамбет 
Алмакка жини кайнаган. 
Жалгыз жанга сыр айтпай, 
Жаалданып Алмамбет, 

Сырынын четин кылайтпай, 
Кайраты ташып боюна, 
Айганга жалгыз барууну 
Алмамбет алып оюна3, 
16800 Арстан эр берген Сарала ат 
Алыска сапар мингени, 
Абыдан сырын билгени, 
Жайы-көйүн билиптир, 
Жаадай болгон Сарала ат 
Жараар - деп, атын миниптир, 
Айтпаса да арстан эр 
Алмаңдын сырын билиптир. 
Ар жагы бар Ындыстан4, 
Азган-тозгон барбаса, 
16810 Атасы Угуз кыргыздан 

'Ар жагынан бет алып 
Келер эмес жалгыз жан. 
Бир айлык жерде чөлү бар, 
Миң түрлүү кие чөбү бар, 
Келген жанды соо койбос 
Кесендинин көбү бар. 
Саз болгон баткак көлү бар, 
Тоосунун баары таш, жыгач, 
Арасында ал тоонун 
16820 Айбан жырткыч көбү бар. 
Казат кылып жабаага 
Кадам койгон адамга 
Казылуу кара көрү бар, 
Адамга залал кылуучу 
Каргашанын көбү бар. 
Кабылан Алмаң султандын 
Как ушуга бармакка 
Камданып алган көөнү бар, 
Кабылан Манас баатырдын 
16830 Айттырбай билип ал сырын 

1 салбаска. Сөздүн мааниси контекстке туура келбейт. Кыясы, катчыдан ката кеткен. Талап 
кылынган сөз - «салмакка». Сөздүн мындай үлгүсү жогорку саптагы уйкаштыкка келген сөзгө да 
так үндөшүп турат. Демек, манасчы айткан сөз ушул деш жөндүү. 

2 ошоо. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө да айтыла берет. 
3 ойына. Ушул ыр сабынан кийин бир сап ырдын орду бош калтырылып, көп чекит коюлган. 

Жазылбай калган ыр сабы же саптар бар өңдөнөт. 
4 хндстан. 
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* МАНАС » 
Касиетин көрүп ал! 
Күн чыгыш жагын карасаң 
Күлдү даңгыт канча жан, 
Кабылан Манас баатырдан 
Күл-күл* болгон канча кан. 
Шымал жагын карасаң 
Жеркен менен Котонду, 
Он беш жыл мурун эр Манас 
Жетип динге которду. 
16840 Кыямы Даң-Дуң тоо болгон, 
Күн батыш жагы да кыргыз 
Катаган Кошой жоо болгон, 
Айланасы Кенжуттун 
Аска бийик таш коргон, 
Алды Алмамбет эсине -
Асылган кайдан соо болгон, 
Дин ыслам*1 уулуна 
Динге кирбей жоо болгон, 
Барууга жабаа калкына 
16850 Баатыр Алмаң ойлонгон. 
Эр Алмамбет ээлигип, 
Эч адамга сыр айтпай, 
Элким өзү желигип, 
Оңдоп атын миниптир, 
Ок өтпөс тонун кийиптир, 
Оолугуп жүргөн мүнөзүн 
Оёнуң Манас билиптир. 
Кырк уруу кыргыз бегине 
«Бачым мында келсин» - деп, 
16860 Кабар кылып ийиптир. 
Баатыр Жанай, Баймырза, 
Баштагы эски кыргыздан, 
Башкарганы канча жан, 
Панустун орду Көкөкан, 
Аз болгондо он беш миң 
Арстан Манас баатырга 

Ала келди канча жан, 
Моңол уулу келгенге 
Болду ыраазы Манас кан. 
16870 Кырк чоронун баары бар, 
Кыргыл, Бакай кары бар, 
Кырк уруу кыргыз ичинен 
Өз-өзүнүн каны бар. 
Акбай, Мамбет дагы бар, 
Агыш, Кожош, Көккоён 
Алар келген чагы бар. 
Кырк миң аскер кол болуп, 
Кайнап келди көп аекер 
Кара курттан мол болуп, 
16880 Талас менен Сары-Өзөн 
Аскер менен жык толуп, 
Күлүктүн баарын байлатып, 
Күрөөкө тондор жайнатып, 
Буудандын баарын байлатып, 
Буулумдун баарын жайнатып, 
Желмаянды чөгөрүп, 
Жез казанды көмкөрүп, 
Жер жайнаган аскерди 
Алмамбет санап өткөрүп, 
16890 Эсебин элдин алганы, 
Арстан Манас баатыры 
Алмамбетти алып кашына, 
Акылдашып калганы. 
«Оор черүү2 кол эмес, 
Оңой-олтоң жол эмес, 
Бир айчылык жол экен, 
Жабаанын журту мол экен, 
Жанган динден мажусу, 
Жаман журттан ол экен. 
16900 Ушуга уруш салууга, 
Насип кылса кудайым, 
Ак3 динине алууга 

«ислам» түрлөрүндө жолуга берет. Көбүнчө «ыслам» 1 ыслам. Сөз оозеки айтууда «ыслам» 
үлгүсү басымдуулук кылат. 

2 оор черцц. Сөздүн мааниси так эмес, контекстке да туура келбейт. Кийинки сапта «оңой» 
- деген сөз кайталанып жатканына карабастан, кыясы, «оңой черүү» болсо керек. Мындай үлгү 
мааниси боюнча да контексттин талабына жооп берет. 

3 хк. 
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^ МАНАС » 
Нээтим турат эр Алмам, 
Эркин жалган дүйнөдөн 
Өлүм кетпейт эч жандан. 
Аманат жан чыкканча 
Арбак урган капырга, 
Ыйманы* жок жакырга 
Амандык бербей урушуп, 
16910 Акырып майдан турушуп, 
Акыры алсак - деп, ойлойм 
Ач бөрүдөй жулушуп, 
Эгемден ажал жеткен соң, 
Эркиң колдон кеткен соң 
Не болорду ким билет, 
Кара жан тирүү турганда 
Капырга калба салмактык 
Мусулманга чоң милдет. 
Аттанып сапар кылсак - дейм, 
16920 Ак ислам дини үчүн, 
Алда Таала бир үчүн 
Алыска сапар жол басып, 
Аттансакпы - деп, ойлойм 
Ачмакка көңүл кир үчүн». 
Ал сөздү айтып эр Манас, 
Аттан десе дегдеген 
Арбагы бийик көп алаш, 
Чогултуп алып аскерин 
Жоопко алган эр Манас, 
16930 Жоо дегенде сүйүнгөн 
Жүрөгү бөлөк көп алаш, 
Кайратына карк толуп, 
Айбатына нак толуп, 
Карчыга куштай шүйүлүп, 
Казат десе сүйүнүп, 
Капырларга кезенип 
Кабагы таштай түйүлүп, 
Көңкү* кыргыз баарысы 
Көкөтөй баштап карысы 
16940 Жебедеги жабаага 
Жетсек дешип калышты, 
Көңүлүндө куш* көрүп 
Көрбөгөн жолго барышты. 

Үйдө жатып не көрдүк, 
Үстүн-астын жер көрдүк, 
Үрпөңдөшүп урушкан 
Катын-бала, эл көрдүк. 
Андан артык не көрдүк, 
Кара терек, тал көрдүк, 
16950 Кайып көрдүк, мал көрдүк, 
Кара башы апаппак 
Кайыгып калган чал көрдүк, 
Кадыр Алда буюрган 
Канча түрдүү дан көрдүк, 
Кайып болгон дүйнөдөн 
Канча түрлүү жан көрдүк. 
Биз да ошонун бирибиз, 
Өлүм анык билиңиз, 

' Майдан түзөп, сап тартып, 
16960 Барсак жоого бет алып, 
Баш тартпастан кирип биз 
Көкөтөй баштап карысы, 
Көп ташкендик баарысы 
Он беш миң аскер кол менен 
Ой-Кайыңды жол менен 
Алар азыр келиптир. 
Аларды көрүп эр Манас 
Ар тарапка кыргызга 
Айтып кабар бериптир. 
16970 Алмамбетке кеп айтып, 
Аттансакпы, койсокпу? 
Сиз билиңиз - деп, айтып, 
Кеңешти баатыр салганы. 
Алардан мурун бармакка 
Кезенип турган Алмамбет 
Макул болду, баатыр - деп, 
Бармакты кабыл алганы. 
Эл барбаса, мен барып, 
Эринбеген мен карып, 
16980 Эмгекке башым мен салып, 
Аяры арбын эл деген, 
Адам уулу жеңбеген, 
Кыяры* кыйын эл деген, 
Кылымдын баары жеңбеген, 
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€ МАНАС » 
Аярын алек кылууга, 
Алым келсе кырууга, 
Кыярын кыргын кылууга, 
Кыялым эле мурунтан 
Жабаага бирди кылууга. 
16990 Алмамбет айтып токтолду, 
Ажыбай менен Чалыбай, 
Ал экөөнө эр Манас 
Аскериңер кайда? - деп, 
Атырылып октолду, 
Аскер башчы кырк баатыр 
Азыркысын жоктолду. 
Анда Ажыбай кеп сүйлөйт: 
«Ачууланба1, баатыр - деп, 
Ачууң, баатыр, мойнумда, 
17000 Аз болгондо жүз миң кол 
Азыр менин койнумда. 
Колдон комсоо коёт - деп, 
Коржоңдойсуң оюңда, 
Нече жүз миң кол болсо 
Азыр - деп2 ойлойм оюмда». 
Ал сөздү аитып Ажякөң 
Эшикке чыгып алыптыр, 
«Ылдам колду жыйгын!» - деп, 
Элге кабар салыптыр. 
17010 Ээ дегенче элүү миң 
Аскер келип калыптыр. 
Аш кайнамда Ажы бий 
Арстан Манас үстүнө 
Аста басып барыптыр. 
«Койчу, төрө, бүркөлбөй, 
Коржоңдошуң мыкты - деп, 
Койнумдагы көп аскер 
Койдой чуулап чыкты - деп, 
Элүү миң аскер элиңиз, 
17020 Немесин койбой айдатып 

Энди астыңа келдик биз, 
Нени айтасыз баатыр сиз. 
Урунуучу тооң кайда? 
Урушуучу жооң кайда? 
Ашып өтөр тооң кайда? 
Атышуучу жооң кайда? 
Айтып бер - деп, мындайда?» 
Ажыбай сурап салганы, 
Алмамбеттен сура - деп, 
17030 Арстан сүйлөп калганы. 
Баруучу жолуң кай жол? - деп, 
Элиңиз келди жыйылып, 
Элүү миң аскер, көп кол - деп, 
Алмамбетке сөз салды, 
Ээ - дегенче элүү миң 
Аскер3 келди дегенге 
Камданган - деп, качантан 
Эр Алмамбет таң калды. 
Айбалта, кылыч эшегип, 
17040 Алмамбет, Манас кеңешип, 
Жыйырма беш миңин каңтарып 
Элин көздөй салганы, 
Жыйырма беш миңи калганы. 
Кебе* курсак чалдарды, 
Кейпи жаман балдарды, 
Кол, аягы майыбын 
Барып багып алгын - деп, 
Бала-чака зайыбың 
Жыйырма беш миңин кетирип, 
17050 Көкөтөйүн баш кылып, 
Эски Ташкен журтунан 
Он беш миңин келтирип, 
Эсеби кырк миң кол болду, 
Жүргөнү Желкек жол болду, 
Ашып өтүп Ала-Бел, 
Атпай* кыргыз баатыр эл, 

1 ачулан. Катчыдан жаңылыштык кеткен. Сөздүн талап кылынган туура үлгүсү - «ачууланба». 
2 деб. Сөз эки жолу жазылган. Андай зарылчылык талап кылынбайт. Катчыдан кеткен каталык. 
3 гскр. Жазылуу «аскер» делип окулат. Бул маанидеги сөздү катчы буга чейин дайым өз 

үлгүсүндө - «аскер» түрүндө жазчу эле. Эмне максат, же себеп менен бул жердеги чийилүүнүн 
формасы өзгөртүлгөнү белгисиз. 
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^ МАНАС » 
Желкек менен күңгүрөп, 
Жер көчкөндөй дүңгүрөп, 
Артылып Ала-Белинен, 
17060 Азыгына мал алып 
Суусамырдын элинен, 
Көкөтөйдү кан кылып, 
Үлкөн черүү кол менен, 
Көктү-жердин ортосун 
Көз айныган чаң кылып, 
Кара-Кочкор жол менен, 
Кара кыргыз кол менен, 
Тыян-Шан, Ала-Тоо менен, 
Урушмак жабаа жоо менен, 
17070 Кечип өтүп Суңшоону, 
Лаңги-Төбө башынан 
Ашып өтүп Сын-Тоону, 
Кашкарга түштү кабары. 
Саяңга келген абаңды 
Жакшы бекен жериң? - деп, 
Жайын сурап калганы. 
Жарады, балам, жерим - деп, 
Жардысы жок, бай болуп 
Жарыгыдай элим - деп, 
17080 Жуушанын жери курусун, 
Жуураган* жерге келдим - деп, 
Үсөн бай айтып үзүр кеп, 
Карууң келсе балдарым, 
Калың кол менен Манасты 
Түштөндүрүп түшүр - деп, 
Көзкаман айтып салганы. 
Акымбек уулу Меңдибай 
Короолошум ошо - деп, 
Чакырып кабар салганы. 
17090 Адамга тынчтык алдырып, 
Ат откоруп чалдырып, 
Аскер калды токтолуп. 
А дегенче болбоду 
Акымбектин Меңдибай 
Азыр келди жайма-жай, 

1 хрмтды. 

Салам берип салганы, 
Аскердин келип жанына, 
Эр Көкөтөй канына, 
Андан кийин көрүштү 
17100 Баатырлардын баарына, 
Кыргыл, Бакай карыга. 
Ала-Тоого келгени 
Үч миң үйлүү киши экен, 
Кол сыйламак мурунтан 
Үлкөндөрдүн иши экен. 
Үч жүз байтал жыйыптыр, 
Урматты1 мыктап кылыптыр. 
Төрт аягы тегизден, 
Чөйчөгү чукур семизден 
17110 Үч жүз байтал бээни 
Аскерге союш* бергени, 
Абакеси бай Үсөн 
Манаска басып келгени, 
Ага-иниңден ала бар^ 
Айланайын дегени. 
Барар болсо камдансын, 
Байкоосуз жатып калбасын. 
Айтып аны эр Манас, 
Ат өргүтсүн бүгүн - деп, 
17120 Аскерге айтып андай кеп. 
Көчүп түштү көп аскер 
Көк-Аргындын оюна. 
Көк-Башаттын боюна, 
Казаттын чыккан жолуна, 
Калың аскер өкүмү 
Кан Алмамбет колунда. 
Аттын баарын өргүтүп, 
Адамдын баарын сергитип, 
Агалдай менен Чагалдай, 
17130 Аксакалы Көкчөкөз 
Бармакчы болгон үчөөнү, 
Үлкөн черүү кол көрүп 
Үйдөгүлөр күчөдү, 
Үч жүз киши кошулуп, 
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€ МАНАС 
Умтулуп жолго озунуп, 
Кол кайкалап жүргөндө 
Торугарттын бели тозулуп, 
Топосу көккө созулуп, 
Чакмактын ичи чабылып 
17140 Кан Манас аскер келет - деп, 
Жаткан экен жол тосуп 
Кашкар журту камынып, 
Кызыл чайын, ак нанын 
Кылып алып дасторкон, 
Коону менен дарбызын, 
Алча, жийде, алмурут 
Кошуп алып баарысын, 
Тыш жагында кыргызды 
Алоокеге өткөндө 
17150 Сакчы кылып тургузду, 
Уругу анын жетиген 
Он сегиз жылдан бер жакка 
Улуу журт болуп жетилген. 
Азырети султан - деп, 
Амыр кылса тутам - деп, 
Абазбай анын баштыгы -
Ушу күнкү жакшысы, 
Кызматын кылып жүгүрүп, 
Кыргызын көрүп сүйүнүп, 
17160 Баштап алып баатырды » 
Кашкарга кирип акыры, 
Кашкарга кирип бакалап*, 
Кас буудандын* баарысын 
Кайра баштан такалап, 
Семизинен арытып, 
Сейиндейин* жаратып, 
Төрт туяктын баарысын 
Темир менен чарытып, 
Кашкардан чыгып калың кол, 
17170 Калкылдап жүргөн жери ошол, 
Обого чаңы созулуп, 
Орчун Кашкар журтунан 

Он миң аскер кошулуп, 
Сегиз миңи кыргыздан, 
Эки миңи эскиден, 
Элин Алмаң тескеген. 
Шаардан чыгып шатырап, 
Таш басышып качырап, 
Басып өтүп Жаңазарды, 
17180 Алмамбет акыл ойлоду, 
Атка жаман болот - деп, 
Намундун санын бойлоду. 
Тоо таянып жатышып, 
Тозоттон* кийик атышып, 
Алты күнү жатышып, 
Адырдан аркар атышып, 
Аңгемеге батышып, 
Курбудан кулжа уулашып, 
Кутурушуп чуулашып, 
17190 Опол, Кебез оюнда, 
Орчун Намун боюнда, 
Сары-Колдун аяк сайында, 
Жергендин жеткен жайында, 
Баштап жүрүп эр Кошой 
Башында алган Жергенди, 
Манас келет дегени 
Коюнан союш айдатып, 
Азууларын аркайтып 
Атынан ылоок байлатып, 
17200 Ар түрлүү мөмө-жемишин 
Аскерге төгүп жайнатып, 
Эки күн өргүп эр Алмаң, 
Жаткан жайы Каргалык, 
Кызмат кылып көп калык1, 
Андан көчүп жөнөлдү, 
Алты миң аскер кошулуп, 
Асманга чаңы созулуп, 
Көз учунда мунарык, 
Көз жетпеген тунарык, 
17210 Оң тарабы тоо болгон, 

1 калк. Ыр тутумунда оозеки сүйлөөдө ыргактын жана уйкаштыктын таламына ылайык «ка-
лык» түрүндө айтылат. 
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^ МАНАС » 
Күн чыгышка бет алып, 
Учу узарып жоголгон, 
Тоо түгөнүп, уч болуп, 
Жол түгөнүп, түз болуп, 
Суу түгөнүп, чөл болуп, 
Тоо түгөнүп, бел болуп, 
Аскерге барган адамдын 
Айланып башы тел болуп, 
Баатыр селде чалынып, 
17220 Бар кудайга жалынып, 
Кар кылба - деп, капырга 
Канча түрлүү аяттан 
Жаттап окуп акылга, 
Кор кылба - деп, душманга, 
Койбой көңүл бушманга, 
Жарагын белге чалынып, 
Жаратканга жалынып, 
Шаймерденге сыйынып, 
Тартынбас жоодон тыйылып, 
17230 Күмөндүн басып калаасын, 
Котондун басып талаасын, 
Баштап алып Алмамбет 
Күлдү кыргыз баласын, 
Санжыга жетти кадамы, 
Жайнап жаткан Котондун 
Жалпы адамы барганы. 
Арбын айдап союшту, 
Ачыгын барган аскерлер 
Аш-тамакка тоюшту. 
17240 Төрт күнү орун алышып, 
Ар жагы чөл биябан, 
Төөлөргө азык салышып, 
Оң тарабы күн батыш, 
Абалкы өткөн түрктө 
Аларда жок тим жатыш, 
Сайылып келген жанупка 

Даң-Дуң тоонун учу бар, 
Барган жери башкача, 
Тамашада ушу бар. 
17250 Чыңыроо* тартып жезнайдан, 
Чыбыраган кең сайдан, 
Сурнай* тартып жезнайдан, 
Суу акпаган кең сайдан, 
Кан Алмамбет баштаган, 
Кара кыргыз төл экен, 
Калк турбаган жер экен, 
Карга учпаган чөл экен, 
Оргул-оргул кумдар бар, 
Жантагы жалпак дөбөдөй, 
17260 Ор коёндор1 мында бар2... 
Кумунда кулан бышкырып, 
Чөлүндө жылан ышкырып, 
Булар барган күз күнү, 
Жайында жандар жолукса 
Өлтүрө турган сызгырып. 
Бөкөнү койдой бөлүнүп, 
Куланы кумда төгүлүп, 
Көргөндүн көөнү сөгүлүп, 
Жаңгел* токой чери бар, 
17270 Байкабаган бенденин 
Барса-келбес жери бар. 
Аюу, жолборс, кесеңде, 
Албан түрлүү шери бар. 
Жолборс жолун бууган жер, 
Аюулары уюктап, 
Алтымыштан тууган жер, 
Адамжаба3, төө кийик 
Анын баары турган жер. 
Бил, кериктин баары бар, 
17280 Миспилдирик*, алаткак* 
Баарысы өскөн чагы бар, 
Бир тоорактан* бөлүнгөн 

1 ор коён - чоң коён маанисинде. 
2 бар. Ойдо үзүлүү бар, сүйлөм бүтпөй калган. Кыясы, ор коёндун, өлчөмүн, көрүнүшүн сы-

паттап бул же тигил көрүнүшкө салыштырган бир же эки сап ыр жазылбай калган өңдөнөт. 
3 Адамжаба - жапайы адам маанисинде го. 
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Миң бутагы дагы бар. 
Биз көрбөгөн жандардын 
Бирөө эмес, баары бар, 
Жабырбаян дагы бар. 
Казылык* деген кушу бар, 
Канаттары жапжалгыз, 
Уксаң сонун ушу бар. 
17290 Кумурскасы чычкандай, 
Арстары бар түйүлсө 
Асманды көздөй учкандай. 
Мүйүздүү жылкы аты бар, 
Адамды көрсө соо койбос 
Өзүнүн кылган анты бар, 
Же өлтүрбөй, ж6 өлбөй, 
Соо кетпеген каркыбар*. 
Ак чатырдай куусу бар, 
Акпаган кара суусу бар, 
17300 Ача балык ушу бар -
Денеси бирөө, башы экөө, 
Бир башы бар балыктай, 
Бир башы бар адамдай, 
Алда Таала кудурет 
Жан жараткан ар кандай, 
Адам башы адамча 
Айта берсе сүкүттү 
Адамдар айран калгандай, 
Ал сүкүтүн уккан жан 
17310 Акылынан тангандай, 
Күн ысыгын карасаң 
Абанын оту жангандай. 
Тамаша кылып көлүнөн, 
Он бир күнү жол жүрүп 
Жаанын жазы чөлүнөн, 
Түштүк жактан көрүндү 
Кенжут тоонун төбөсү, 
Кетте черүү баштаган 
Эр Алмамбет төрөсү. 
17320 Ажая суунун бетине 
Аскери конуп калыптыр, 
Бейкарар* адам бастырбай 
Жолду тосуп алыптыр. 

Кара суунун жээгинде 
Камышы кара темирдей, 
Караан-бараан кэрүнүп, 
Калкынан киши да билбей, 
Кетте черүү жайнатып, 
Кезиккен жандын баарысын 
17330 Кетирбестен байлатып, 
Келип калса кезигип 
Кербендин шорун кайнатып, 
Качканыңды өлтүрөмүн - деп, 
Канжар бычак кайратып, 
Баштап Алмаң бар колду, 
Чыңоолду чыңдап койдуруп, 
Чыйырына түшкөн кишини 
Чымын жандан тойдуруп, 
Кароолду катуу койдуруп, 
17340 Каяша кылган капырды 
Канын төгүп сойдуруп, 
Карап турган кай бирөөн 
Кара жандан тойдуруп, 
Тумандаган көп аскер 
Түндө жолго салыптыр, 
Түштүктөн* ж я . к ы н бир жерге 
Эртеңки шашке маалда* 
Эр Алмаң баштап барыптыр. 
Эки суунун куюлуш, 
17350 Эки сеңир урунуш, 
Өзөнү токой чер экен, 
Өзөнүнөн бөлөгү 
Эгин айдоо жер экен, 
Башкарганы бу колду 
Баатыр Алмаң эр экен. 
Кара селдей кол келсе 
Качып бириң ыкпа - деп, 
Кабактын басып кырына 
Жалгызың да чыкпа - деп, 
17360 Караганың көрүнбөй, 
Алмадай башың ашыргын, 
Арбайтпай боюң жашыргын, 
Же болбосо көпчүлүк 
Жата бергин жайланып, 
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Жан аманат, колдо - деп, 
Жаратканга жалбарып. 
Мен атыма минейин, 
Бет алып жолго кирейин, 
Жебенин шаары жапжакын, 
17370 Жетип ага барайын, 
Жер өлчөөсүн1 карайын, 
Адамы болсо кармайын, 
Аяры арбын эл деген, 
Арманда болуп калбайын, 
Аярын көрсөм тутармын, 
Акими калса кезигип 
Аял кылбай жутармын. 
Бери жагында калаасы, 
Калаасына карк толгон 
17380 Жебелүүнүн талаасы. 
Ар жагы туюк таш коргон, 
Ар качан уруш көргөндө 
Качып Кенжут шаарына 
Баштатадан маш болгон. 
Азиретаалы келиптир 
Казат кылып ушунда, 
Качып кирген шаарына 
Алдыра турган тушунда. 
Камас деген кан экен, 
17390 Калкы Сейли заманда 
Канча түркүн жан экен, 
Айланасы туюк таш, 
Жалгыз жолу бар экен2. 
Өтсөм жалгыз жолунан, 
Өчтөшкөн тирүү кала албай 
Алмамбеттин колунан, 
Бакалап акыр барайын, 
Бар болжолун карайын, 

Бөлөктөн табар жол барбы, 
17400 Жасалуу аскер кол барбы, 
Жалтанбай чыгып салышар 
Жарагы толук зор барбы, 
Ээлигип чыгар эр барбы, 
Баргандын башы соо калбас 
Барса-келбес жер барбы, 
Кайың барбы, тал барбы, 
Калың аскер ач жатпай 
Союп жээр мал барбы, 
Артып алар дан барбы, 
17410 Айтышып кайрат кылам - деп, 
Астымдан тосор жан барбы, 
Аңдап көрүп келейин 
Кенжутта жабаа заңгарды. 
Ёалбан барбы, эр барбы, 
Баш көтөрбөй магдырап 
Бекерчилик иш менен 
Бекер жаткан эл барбы 
Байкап көрүп келейин, 
Мына ушундай экен - деп, 
17420 Баарыңа жообун берейин. 
Асили кытай зили бар, 
Айтыша келсе тили бар, 
Жүрүшө келсе жолу бар, 
Сүйрөлмө, чампа кытайча 
Кийише келсе тону бар, 
Кытайча жарак кийинип, 
Жаратканым колдо - деп, 
Бир кудайга сыйынып, 
Жарагын белге чалынып, 
17430 Шаймерденге жалынып, 
Азиретаалы шерлердин, 
Шейит кечкен эрлердин 

1 бөлчебсн. Жазылуудан маани чыкпайт. Катчыдан ката кеткен. Контексттеги талап кылын-
ган туура сөз - «өлчөөсүн». 

2 экен. Ушул ыр сабынан тартып, 8 сап барактын (115-бет) четтериндеги ачык жерлерге те-
герете жазылган. Кыясы, жазылбай калып, кийин такталса керек. Кол тамга катчынын өзүнүкү. 
Ушул барактан кийин беш барак кесилип салынган, кесилгенден калган дүмүрчөктөрдө жазуу 
бар экени байкалат, демек, мурда жазылгандар жарабай калып, кийин кайра жазуу иши болгон 
өңдөнөт. 
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Арбагына жалынып, 
Алты карыш куржунга 
Ок-дарыны салынып, 
Сарала ат менен алкылдап, 
Сарынжы* тону жаркылдап, 
Сандыргалуу Алмамбет 
Сайдан чыгып закымдап, 
17440 Сансып жаткан жебенин 
Калаасына жакындап, 
Карарып жаткан багы* бар, 
Калдайып жаткан тамы бар, 
Дүңкүйүп жаткан багы бар, 
Түнөрүп жаткан шаары бар, 
Кулак уккан, каз көргөн, 
Не сонундун баары бар, 
Асабасы желбиреп, 
Арбын аскер дагы бар, 
17450 Керней* үнү бапылдап, 
Сурнай үнү такылдап, 
Чоор, кыяк* ызылдап, 
Чымылдык*, жезнай тызылдап, 
Алыстан угуп Алмамбет, 
Арбак ургур кандай? - деп, 
Боз сеңирден жакалап, 
Карап турду Алмамбет 
Калаанын сыртын бакалап. 
Аны таштап салыңар, 
17460 Айгандан болгон аңгеме 
Кабарын угуп алыңар. 
Айган деген кан экен, 
Ар жак менен бер жагы 
Алты түмөн жан экен, 
Төгөрөктөн кабардар 
Төрт аяры бар экен: 
Биринин аты - Калыя, 
Биринин аты - Жетүштүк, 
Биринин аты - Чабыра, 
17470 Биринин аты - Мардуба, 

Мардуба деген чал экен, 
Мардубанын мингени 
Бир Көкбайтал мал экен, 
Арам өлгөн Көкбайтал 
Ар өнөрү бар экен. 
Жел кайыптан бүтүптүр, 
Аярлык менен Мардуба 
Алган экен башында, 
Кырк жылдан бери күтүптүр 
17480 Желкайыптан жалгашып 
Туугандык жалы дагы бар, 
Жети айчылык жол басса 
Жети күнчө көрбөгөн 
Буудандык жайы дагы бар. 
Таза аркардай сыягы, 
Какыраган таш басып 
Кырк күн тамам жүрсө да 
Жоюлбаган туягы. 
Жети батман дан жесе 
17490 Жем экен - деп, тоюнбас, 
Жетимиш күндүк жол басса 
Жер экен - деп, оюбас, 
Кыр аркасы кызарып, 
Кырк күн минсе жоорубас. 
Атагы бар байтал - деп, 
Ашыр сынчы сынаган 
Айбандан бүткөн шайтан - деп. 
Аярдын пири Азезил, 
Азезил устат акенин 
17500 Адам уулу анык бил. 
Аскер келди мында - деп, 
Азат боюң чыңда - деп, 
Бекер жатып Мардуба1 

Бейопалык* кылба - деп, 
Кулагына жетиптир, 
Ал Мардуба аярга 
Шыбыр этип кетиптир. 
Кайда экенин биле албай, 

1 мардана. Бул адам аты Мардуба делет. Кыясы, катчы ката кетирген. 
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Каарданып Мардуба, 
17510 Калкты аралап, буларга: 
«Алыска чыгып аттанып 
Келгендерден барсыңбы? 
Аскадан кийик уулаган 
Мергендерден барсыңбы? 
Алыска чыгып, жол басып, 
Көргөндөрдөн барсыңбы? 
Атышып, уруш коогага 
Көнгөндөрдөн барсыңбы? 
Атышып, арстан душманды 
17520 Көмгөндөрдөн барсыңбы? 
Кайгы-капа салуучу 
Катуу багыт жоо келет, 
Кар ойногон тоо келет, 
Кабардарың барсыңбы?» 
Ушуну айтып акырын, 
Уюган жабаа шаарына 
Айгай салды бакырып, 
Уккусу келбей жабалык 
Кулактарын жапырып, 
17530 Азыр бизде жыргалдык, 
Аяр болбой курсун - деп, 
Каттамалуу тообуз бар, 
Кайдан биздин жообуз бар, 
Капыр менен мусулман 
Катылбасак мурунтан, 
Жатат Айган каныбыз, 
Жашы менен карыбыз 
Жамандыктан тыйылып, 
Лаайлама сыйынып, 
17540 Жан сактап жаткан жаныбыз, 
Жаман жоро угузат, 
Азыркысын бу күндө 
Алтынайга той түшүп, 
Кубанычта Айган каныбыз. 
Бу сөздү айтып салышып, 
Чылмардан*, дутар* чалышып, 
Арабан - дапты* кагышып, 
Ала-була байрагын 
Найзага байлап алышып, 

17550 Акыл кетип, аз болуп, 
Аяк-башы жыйылып 
Ала дөңгүл мас болуп, 
Ар жагы Кенжут бар экен, 
Даңсоо деген бай экен, 
Аз болгондо алтыны 
Алтымыш төөлүк бар экен, 
Өзү элүү бир жашында, 
Айгандын Алтынайына 
Ашык экен башында. 
17560 Он сегизде Алтынай, 
Оолжуйт экен капырай! 
Кара көзү сурмалуу, 
Кара чачы бурмалуу, 
Кара кашы осмолуу, 
Караанын көргөн адамдын 
Кайгыда көөнү козголуу. 
Мисте мурун, калем каш, 
Өтүгүнүн такасы 
Көк зумурут* асыл таш. 
17570 Нурлуу жүзү балкыган, 
Көз байланган күүгүмдө 
Көрсө жүзү жаркыган. 
Колу кобул* күмүштөй, 
Тизилген тиши күрүчтөй, 
Ааламда жок жан өңдүү, 
Актыгы күзгү кар өңдүү, 
Бетиндеги кызылы 
Карга тамган кан өңдүү, 
Тал чыбыктай буралып, 
17580 Таң аткандай нурланып. 
Алтынайдын тою үчүн 
Алты жүз доңуз сойдуруп, 
Аяк-башы куралып 
Алтымыш миң кол болуп, 
Жебелүүнүн калаага 
Жер жайнаган кол толуп, 
Арак-шарап алышып, 
Ар түрлүү оюн салышып, 
Жаткан экен көпчүлүк, 
17590 Мардубанын башына 
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Бүгүн түштү көп түлүк. 
Кыздан кыйла жыйышып, 
Он тогуз миң кыз жыйып, 
Оюн-күлкү кылышып, 
Отуз түркүк ордого 
Ошончолук көпчүлүк 
Орун алып сыйышып. 
Мажусу дин баарысы, 
Басып жүрөт тоюнда 
17600 Бапаңдаган карысы. 
Калыя калган Кенжутта, 
Келбеген экен бу журтка. 
Чабыра менен Жетүштүк 
Чарасыз ичип аракты, 
Акылынан таныптыр. 
Чалынбай шайман жаракты, 
Кускандан эси кетиптир, 
Өз ажалын биле албай 
Өлүмгө жуук жетиптир, 
17610 Өзгөдөн арга жок болуп, 
Өзү турба токтолуп, 
Балакетти билиптир, 
Башкача аяр Мардуба 
Байталына миниптир, 
Айтор, кооптуу душманы 
Наамандын эли туштагы, 
Манастын уккан атагын, 
Башта келип талкалап 
Даңгытка салган чатагын. 
17620 Баскан жагы Баргана, 
Жай алганы Самаркан, 
Кара кыргыз уулунан 
Калк чочуган Манастан. 
Катылса ошо катылат, 
Баатырлык менен батынат. 
Башкадан келер жоо да жок, 
Ат жетээр жерде адам жок, 
Барансоз бар, иңгилиз, 
Басаар бизге кадам жок, 

. 17630 Кырк жылы кытай камаган, 
Кыргын таап биздерден 

Кыймылдар шайы калбаган. 
Атка минип алайын, 
Наамандын жонун чалайын, 
Келмек болду бир душман, 
Жол карайын ар туштан. 
Казатка келген жаны ким, 
Калк башкарар каны ким, 
Эңшере саяр эри ким, 
17640 Не түрлүү журт, эли ким, 
Баатыры барбы баштаган, 
Туусу барбы аштаган, 
Кайраттуусу бар бекен 
Казатка жанын карыштаган? 
Аныгын билип алайын, 
Аңгеме кылып эл жатыр, 
Айганга кабар салайын, 
Айтканымды укпады, 
Адамдар кебим тутпады, 
17650 Аярдын бири чыкпады, 
Ант ургурдун баарысы 
Арак ичип алышты, 
Ачуу тамак, аш ичип, 
Акылынан танышты. 
Аны ойлонуп Мардуба 
Төө караган чал болуп, 
Төрт аяктын жаманы 
Төбөдөн тийген жан болуп, 
Кийген тону кементай, 
17660 Жыртылып сан-сан, сан болуп, 
Көк отого бөркүнү*, 
Көрүнөө бузуп көркүнү, 
Апсун окуп алыптыр, 
Бөркүнө бир дем салыптыр, 
Жети жылы жоголуп 
Жерде калган немедей, 
Башына адам салгысыз 
Курмушу куур тебетей, 
Мардуба көзүн жаштатып, 
17670 Астындагы Көкбайтал 
Арыктыгы жетишкен, 
Ага дагы дем салып 
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€ МАНАС 
Жүрбөй калчу баштанып, 
Илкий минип байталын, 
Издегени мусулман 
Мардубадай шайтаның, 
Даң-дуң жагын бет алып, 
Адырлуусун аралап, 
Аккан сууну бааналап, 
17680 Тоонун түшкөн учунан 
Токойлуу Тоорак сууеунан 
Мардуба жолго салыптыр, 
Эки сеңир урунуш, 
Эки суунун куюлуш 
Сеңирден чыга калыптыр. 
Эки жагы бийик кыр, 
Эми көзгө көрүндү 
Белги берген баягы сыр. 
Кара башыл кызыл туу 
17690 Кыдырата сайылган, 
Кырдан санап караса 
Кырк асаба жайылган, 
Төрт миң чатыр курулуп, 
Чатырлардын баарысы 
Сексен түрлүү кубулуп, 
Бир кишидей кыңк этпей, 
Миңдеп жаткан көп аскер 
Бири чеки былк этпей. 
Колду көрүп алыптыр, 
17700 Коркуу кирген жүрөккө, 
Кооптуу болуп калыптыр, 
Башы катып алыптыр, 
Бастыра албай калыптыр. 
Улуу кырдын астында, 
Бер кашаттын үстүндө 
Курбуда атын жетелеп, 
Куба жүлүн Бозуул 
Байтору деген аты бар, 
Болжосо аяр заты бар, 
17710 Баатырдын аты Аккула, 
Кабыргалуу көк Кула, 
Казанат күлүк Аккула, 
Омурткалуу оң Кула, 

Ойротто жок чоң Кула, 
Маңдайында багы бар, 
Тумшугунун үстүндө 
Ноктонун кескен агы бар, 
Кулагында шамы бар, 
Куюндан бүткөн жаныбар, 
17720 Кереге жалдуу, кең соору 
Келишимдүү жаныбар, 
Үртүктү кабат жаптырган, 
Үкүнүн жүнүн тактырган, 
Кумдуу жерден оонатып, 
Кудуктуу жерден сугарып, 
Түктөтүп арпа жем алып, 
Курбуга жаңы чыгарып, 
Сиңдирмек үчүн жемини 
Ары-бери жетелеп, 
17730 Аккуланы жебелеп, 
Жүргөн экен Бозжигит. 
Жүдөгөн бир чал келгени, 
Лаайлама коома - деп, 
Кытайча салам бергени. 
Жаалданып Бозуул 
«Таш оозуңа!» - дегени. 
Көрүндү Бозуул көзүнө, 
Чалдын келди ачуусу 
Ал Бозуулдун сөзүнө. 
17740 Чал тырчыды кебине, 
Чапа кармап калууга 
Бозуулдун келбейт эбине. 
Аярлыгын билиптир, 
Ат жетелеп Бозуул 
Алтын айчык ай балта 
Бүлдүргөсүн көргөзбөй 
Ач билекке илиптир. 
Жакындаса чабууга 
17750 Чалдын эбин табууга 
Камданып Бозуул калыптыр, 
Калабалуу Мардуба 
Аяр чалыш жигит - деп, 
А да билип алыптыр. 
Чал Мардуба кеп сурайт, 
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* МАНАС » 
Жакындабай көп сурайт, 
Жайын уксам - деп, сурайт: 
«Найзасын албарс миздеген 
Алыстан душман издеген, 
Акбараң мылтык түздөгөн, 
17760 Азар түмөн кол келсе 
Атышкан душман түтпөгөн 
Аскери баштуу мунуң ким? 
Кыйгактуу найза миздеген, 
Кылымдан кытай издеген, 
Кыргындын ишин иштеген, 
Кылымдан көрсө мажусу 
Динге байлап тиздеген, 
Кыйшыктан жигит күтпөгөн, 
17770 Кырылышса кылым журт 
Кыргынына түтпөгөн 
Кылымдын каны мунуң ким? 
Алтындуу калкан ойноткон, 
Атышкан жоосун сойлоткон 
Айбаты катуу мунуң ким? 
Күмүштүү калкан ойноткон, 
Күрөшкөн жоосун сойлоткон 
Күрпөңдүү каның мунуң ким? 
Күрөөкө, соот, кыягы, 
17780 Үстүнө темир кийинген, 
Үрүстөмдөй сыягы, 
Жамынганы сууга акпас 
Жабырбаян териси, 
Жанчышкан жоонун бөрүсү 
Жаткан колуң кимдики? 
Дайрага түшсө батпаган, 
Дабырты жерге жатпаган, 
Акса сууга батпаган, 
Арбагы жерге жатпаган, 
17790 Ай-ааламдын баарысы 
Айбатына батпаган, 
Аскеринин баарысы 
Арамдан даам татпаган, 
Урушуп душман жеңбеген, 
Узакка сапар жүрүүгө 
Уйкудан кечип дегдеген, 
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Атышын душман жеңбеген, 
Алыска сапар жүрүүгө 
Арзы кылып дегдеген 
17800 Аскериңдин башы ким? 
Калдайган кара талаада 
Казылган кара топурак, 
Жол баштаган мунуң ким? 
Кара башыл туу алып 
Кол баштаган мунуң ким? 
Эңкейиш сары талаада 
Эшилген кызыл топурак, 
Жол баштаган мунуң ким? 
Эгиз туусун көтөрүп 
17810 Кол баштаган мунуң ким? 
Кыйгактуу найза, көк түпөк 
Жарак алган мунуң ким? 
Кырылыштан баш тартпай 
Калба салган мунуң ким? 
Аскери күчтүү, шаймандуу, 
Атышкандан жадабас 
Ал-кубаты дармандуу, 
Өчмөндүүсү жок болуп, 
Өлүп болуп армандуу 
17820 Өкүмөт ээси мунуң ким? 
Үйдөй болгон кула атты -
Урматы артык бул атты 
Үпчүндөгөн мунуң ким? 
Тоодой болгон кула атты -
Толук тулпар бул атты 
Топчулаган мунуң ким? 
Көк темирдей туягы, 
Туу аркардай сыягы, 
Ач маралдай шыйрагы, 
17830 Ак кайыптай сыягы, 
Балтыры бала белиндей, 
Басканы сырттын желиндей, 
Бакбаягы баладай, 
Бастырып чоюн куйгандай, 
Кулагында кубулуп 
Шамы күйүп тургандай, 
Алты ай минсе арыбас, 
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€ МАНАС 
Алтымыш асый болгончо 
Азуун чалып карыбас, 
17840 Жаадай ичи тартылган, 
Жол кулактан артылган, 
Жардай болгон чоң кула ат 
Биле турган кишиң ким? 
Жалпы журтун башкарып 
Биле турган мунуң ким? 
Сан душманга жалтанбай 
Кире турган мунуң ким? 
Душман тоноп, кандуу тон 
Кие турган мунуң ким? 
17850 Миң кишиге бир өзү 
Тие турган мунуң ким? 
Ыштанына душманы 
Сие турган мунуң ким? 
Миңди көрсө шашпаган, 
Миң душмандан бир өзү 
Көп экен - деп, качпаган 
Билими артык мунуң ким? 
Издегени өлүмү, 
Илими артык мунуң ким? 
17860 Санды көрсө шашпаган, 
Сан душмандан бир өзү 
Жалгызмын - деп, качпаган, 
Самаганы өлүмү, 
Салтанатын, борумун 
Сапарына баштаган, 
Сан кишини башкарып, 
Бир кишидей учтаган, 
Аскер камап, душманы 
Ар канча салса кыйындык 
17870 Акылы баштан учпаган 
Аскердин ээси мунуң ким? 
Туулгалуу баатыр, туулуу бий 
Тутуп жүргөн мунуң ким? 
Суу ордуна кызыл кан 
Жутуп жүргөн мунуң ким? 
Ойногонун оңдурбай 
Утуп жүргөн мунуң ким? 
Орчун шаар ойрондоп, 

Бузуп жүргөн мунуң ким? 
17880 Барча дүйнө чалгынын 
Чалып жүргөн мунуң ким? 
Басташканын баштатан 
Алып жүргөн мунуң ким? 
Баш денеден бөлүнүп, 
Каны суудай төгүлүп 
Калып жүргөн мунуң ким? 
Мажусу диндин баарысын 
Башка динге которуп 
Салып жүргөн мунуң ким?» 
17890 Жөнүн сурайт аксакал, 
Сөзү болду көп макал. 
Атагын сурайт аксакал, 
Айтканы болду көп макал. 
Манас - деп, укса окустан, 
Баянын айтса кокустан 
Аярлыгы ал чалдын 
Абыдан түпкө жеткендей, 
Ачып көздү-жумганча 
Айганга кирип кеткендей. 
17900 Айтып кабар салгандай, 
Азар түмөн кол жыйып, 
Азырланып калгандай. 
Аңдап Бозуул кеп айтат: 
«Бери келгин, акебай, 
Айтып берем сөздү жай, 
Жамандык канга кылууга 
Азыр жоктур биздин шай. 
Камоо көрүп душмандан1 

Каңгып жүргөн адамбыз, 
17910 Караңгыдан жол таппай 
Капилет келген көп жанбыз, 
Кандай түрүн сурайсыз, 
Жакын келгин элиме, 
Жайын айтып берейин 
Салсаң кулак кебиме». 
Жакын келсе тутсам - деп, 
Чалдын башын жутсам - деп, 

1 душмандын. Катчыдан ката кеткен. Сөздүн талап кылынган туура үлгүсү - «душмандан» 
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* МАНАС * 
Айкалыша калсам - деп, 
Айбалта, кылыч салсам - деп, 
17920 Акыл ойлойт Бозуул. 
Аяр малгун*1 куу чалды 
Амалдап кармап алсам - деп. 
Жакындабай алыстап, 
Астындагы Көкбайтал 
Тулпарлыгы билинип, 
Туягы жерге илинип, 
Чуркоого турат арыштап, 
Кашына барат Бозуул 
Аманат жанын карыштап. 
17930 Аяр чал жана сүйлөдү: 
«Айтып бер, акетайым - деп, 
Аскер жүргөн кайсы журт 
Ата-тегин, жайын?» - деп. 
Бозуулдан сурап жайыны, 
Унчукпай койсо көп сурап 
Кетирди кекеп шайыны. 
Кадалып куу чал калганы, 
Карагүчкө Бозуул 
Тетири сөзүн салганы: 
17940 «Найзасын албарс миздеген, 
Алыстан душман издеген, 
Ак бараң мылтык түздөгөн, 
Азар түмөн кол келсе 
Атышка душман түтпөгөн 
Аскери баштуу мен өзүм! 
Кыйгактуу найза миздеген, 
Кылымдан кытай издеген 
Кыргындын ишин иштеген, 
Кылымдан жүрсө мажусу 
17950 Динге байлап тиздеген, 
Кыйшыктан жигит күтпөгөн, 
Кырылышса кылым журт 
Кыргынына түтпөгөн 
Кылымдын каны мен өзүм! 
Алтындуу калкан ойноткон, 
Атышкан жоосун сойлоткон 

1 млгон. 

Айбаты катуу мен өзүм! 
Күмүштүү калкан ойноткон, 
Күрөшкөн жоосун сойлоткон 
17960 Күрпөңдүү каны мен өзүм! 
Күрөөкө, соот, кыягы, 
Үстүнө темир кийинген 
Үрүстөмдөй сыягы, 
Жамынганы сууга акпас 
Жабыр баян териси, 
Жанчышкан жоонун бөрүсү 
Жаткан кол менин өзүмкү! 
Дайрага түшсө батпаган, 
Дабырты жерге жатпаган, 
17970 Акса сууга батпаган, 
Арбагы жерге жатпаган, 
Ай-ааламдын баарысы 
Айбатына батпаган, 
Аскеринин баарысы 
Арамдан даам татпаган, 
Урушуп душман жеңбеген, 
Узакка сапар жүрүүгө 
Уйкудан кечип дегдеген, 
Атышып душман жеңбеген, 
17980 Алыска сапар жүрүүгө 
Арзы кылып дегдеген 
Аскери башы мен өзүм! 
Калдайган кара талаада 
Казылган кара топурак, 
Жол баштаган мен өзүм! 
Кара башыл туу алып, 
Кол баштаган мен өзүм, 
Эңкейиш сары талаада. 
Эшилген кызыл топурак, 
17990 Жол баштаган мен өзүм, 
Эгиз туусун көтөрүп, 
Кол баштаган мен өзүм! 
Кыйгактуу найза, көк түпөк 
Жарак алган мен өзүм! 
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Кырылыштан баш тартпай 
Калба салган мен өзүм! 
Аскери көчтөй шаймандуу, 
Атышкандан жадабас 
Ал - кубаты дармандуу, 
18000 Өчмөндүсү жок болуп, 
Өлүп болуп армандуу 
Өкүмөт ээси мен өзүм! 
Үйдөй болгон кула атты 
Урматы артык бул атты 
Үпчүлөгөн мен өзүм! 
Тоодой болгон кула атты, 
Толук тулпар бул атты 
Топчулаган мен өзүм! 
Көк темирдей туягы, 
18010 Туу аркардай сыягы, 
Ач маралдай шыйрагы, 
Ак кайыптай сыягы, 
Балтыры бала белиндей, 
Басканы сырттын желиндей, 
Бакбаягы баладай, 
Бастырып чоюн куйгандай, 
Кулагында кубулуп 
Шамы күйүп тургандай, 
Алты айга минсе арыбас, 
18020 Алтымыш асый болгончо 
Азуун чалып карыбас, 
Жаадай ичи тартылган, 
Жал кулактан артылган 
Жардай болгон чоң кула ат 
Мине турган мен өзүм! 
Жалпы журтун башкарып 
Биле турган мен өзүм, 
Сан душманга жалтанбай 
Кире турган мен өзүм! 
18030 Душман тоноп, кандуу тон, 
Кие турган мен өзүм, 
Миң кишиге бир өзү 
Тие турган мен өзүм, 
Ыштанына душманы 
Сие турган мен өзүм! 

Миңди көрсө шашпаган, 
Миң душмандан бир өзү 
Көп экен - деп, качпаган 
Билими артык мен өзүм, 
18040 Издегени өлүмү, 
Илими артык мен өзүм! 
Санды көрсө шашпаган, 
Сан душмандан бир өзү 
Жалгызмын - деп, качпаган, 
Самаганы өлүмү, 
Салтанатын, борумун 
Сапарына баштаган, 
Сан кишини башкарып 
Бир кишидей учтаган, 
18050 Аскер камап, душманы 
Ар канча салса кыйындык 
Акылы баштан учпаган 
Аскердин ээси мен өзүм! 
Туулгалуу баатыр, туулуу бий 
Тутуп жүргөн мен өзүм, 
Суу ордуна кызыл кан 
Жутуп жүргөн мен өзүм, 
Ойногонун оңдурбай 
Утуп жүргөн мен өзүм, 
18060 Орчун шаар ойрондоп 
Бузуп жүргөн мен өзүм! 
Барча дүйнө чалгынын 
Чалып жүргөн мен өзүм, 
Басташканын баштатан 
Алып жүргөн мен өзүм, 
Баш денеден бөлүнүп, 
Каны суудай төгүлүп 
Калып жүргөн мен өзүм, 
Мажусу диндин баарысын 
18070 Башка динге которуп 
Салып жүргөн мен өзүм!» 
Октой кула ат жетелеп, 
Орчун колду жекелеп, 
Окторулган жигиттин 
Оң айтпасын билгени, 
Чийчи манад укша* - деп, 
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Ындыларча тилдеди. 
Аминиңе шоодай - деп, 
Калмакча ооз тилдеди. 
18080 «Жөн айтпайсың сөзүңдү, 
Шылдыңдайсың өзүмдү. 
Келеке кылдың кебими, 
Лаайламалуум бар, 
Тайдырар - деп, эбиңди. 
Жашыма келбей жайрагын, 
Жакшылык көрбөй байлангын. 
Кырчыныңда кыйрагын, 
Кыз-катының чырылдап, 
Кызматыңа ыйласын1, 
18090 Жалгандан көрбө жакшылык, 
Жайың айт - деп, канчалык 
Жаныңда жүрүп таңшыдык. 
Ойроттон көрбө оңчулук, 
Айтпасаң да билинди 
Чантуулардан окшойсуң, 
Жайыңды көрүп доңшудук*. 
Этектүү тондон кийбегин, 
Эриниң ашка тийбесин! 
Айтпасаң айтпа жайыңды, 
18100 Кетирермин шайыңды, 
Башын кесип байыңды, 
Сызгырармын майыңды, 
Сыздатармын баарыңды!» 
Каргап-шилеп капыр чал, 
Катып калган Көкбайтал 
Камчы салды санына, 
Качмак болду канына, 
Чал жөнөдү шаарына, 
Кетерин билип Бозуул 
18110 Келди абыдан каарына. 
Жаадан болгон Кула атты 
Жандай түшүп Бозуул 
Жайдак ыргып мингени, 
Жалмаңдаган капыр чал 
Качып жолго киргени. 

Жаман чалдын куу байтал 
Жаа огундай кыркырап, 
Баатырдын аты Аккула 
Басып туяк тийгенде 
18120 Баладай таштар быркырап, 
Айбалта алып колуна, 
Азыр түштү Бозуул 
Аяр чалдын соңуна. 
Артыкча аяр чал экен, 
Астындагы Көкбайтал 
Кууса аркарды куткарбас 
Кудай урган мал экен, 
Куюндай учуп калыптыр, 
Кула ат менен Бозуул 
18130 Артынан түшүп алыптыр. 
Баатырыңдын чоң Кула 
Тар колтуктан суу чыгып, 
Таноосунан буу чыгып, 
Төрт туяктан чуу чыгып, 
Көкбайтал минген Мардуба 
Көбүнө кеткен закымдап, 
Көбүк чыгып соорудан, 
Көшүүн күлүк чоң Кула ат 
Көтүнөн жетти жакындап. 
18140 Даңкандары тарсылдап, 
Бурма болот суулугу 
Көмөкөйдө карсылдап, 
Куушуп жолго салыптыр, 
Капкасына жарым таш 
Жакын кирип барыптыр. 
Эрте барып эр Алмаң 
Кара-Сууну жакалап, 
Калың жаңгел бакалап, 
Калаага күндүз кире албай, 
18150 Кантип барып киришин 
Карап турган биле албай, 
Капырлардын четинен 
Кармап гана тил албай. 
Көз байлана кирмекке, 

1 ыйлагын. Сөздүн контексттин таламына жооп берүүчү туура үлгүсү - «ыйласын». 
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Көй-жайын көрүп билмекке 
Жолго жакын жеринен 
Карап турган Алмамбет, 
Жолборстоюн чамынып 
Марап турган Алмамбет, 
18160 Ичин тартып, илбирстей 
Жарап турган Алмамбет, 
Жолукпай жалгыз-жарым жан 
Жадап турган Алмамбет. 
Аккуланын даңканы 
Алда кайдан Алмаңдын 
Кулагына барганы, 
Уга салып Алмамбет 
Жол жакка көзүн салганы, 
Көкбайтал менен Мардуба 
18170 Көрүнүп көзгө калганы. 
Айбалтасы колунда, 
Аксакал чалдын соңунда 
Аккула менен аргытып, 
Аштоосундай1 каргытып, 
Желмаяндай чоң Кула ат 
Жетпей келет байталга -
Желдей учкан шайтанга. 
Бозуулду карап кылчаңдап 
Артына көзүн салыптыр, 
18180 Алмамбет менен иши жок 
Аңдай албай калыптыр. 
Арстандай Алмамбет 
Кылчаңдап келе жатканда 
Кыйкырып чыгып, Алмамбет 
Кырына найза салыптыр. 
Найзанын учу мылгыды, 
Теңир урган Мардуба 
Тебетейдей ыргыды. 
Жерге түштү аяр чал 
18190 Тебетейдей айланып, 
Көкбайталдын чылбыры 

Билегине байланып. 
Эртең эмес, кечинде -
Намаз дигер*, намаз шам 
Күндүн батар кезинде 
Мардуба чалды кармады, 
Баатыр Алма султаның 
Карагын кылган ойнуна -
Салды кылыч мойнуна. 
18200 Дарбыздай башын кулатып, 
Дене боюн сулатып. 
Аккула менен Бозуул 
Азыр жетип алыптыр, 
Кармагын иттин башын - деп, 
Кан Алмаң айтып салыптыр. 
Болтоңдотуп Бозуул 
Башты кармап туруптур, 
Тебиреп туруп ордунан 
Денесин кудай уруптур. 
18210 Башы жок качты денеси, 
Башсыз аяр дебеспи. 
Алмамбет туруп алыптыр. 
Башын тешип ууртунан, 
Бар кудайым сактаган 
Баатырларды ушундан, 
Жаадай болгон Сарала ат 
Канжыгага байлады. 
Немесин койбой шыпырып 
Тоноп тонуп алганы, 
18220 Сарала атка өңөртүп, 
Бозуулду жолго салганы. 
Аярлыгы ашкере, 
Эски жыгач тез* болуп 
Тартайып капыр калганы. 
Башы болду ашкабак, 
Баштагынын сөздөрүн 
Байкап угуп тыңдап бак, 
Жаны бөлөк куш экен, 

1 аштасындай. Аштоо - мал кирбесин үчүн туура жыгач коюп тосулган тосмо - короонун 
эшиги, же коргон түрүндөгү жай. Ыр сабынын мааниси жолдогу аң-дөн, ж.б. тоскоолдуктардан 
аштоодон секирткендей секиртип бара жатат дегенди туюнтат. 
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Жаман аяр ушу экен. 
18230 Алган бойдон Бозуул 
Аскерге жетип барганы, 
Адамдар көрүп, ал ишке 
Айран азыр калганы. 
Табылганча жаны - деп, 
Сак болгула баарың - деп, 
Кынаптап атты миниңер, 
Кыйындап тонду кийиңер, 
Кыргын болор урушуп, 
Өрт күйгөндөй бир уруш 
18240 Өлүмдөн анык билиңер. 
Бозуул айтып салыптыр, 
Аскердин баары дүркүрөп, 
Атактуу баатыр баарысы 
Арстандай күркүрөп, 
Найзанын баарын учташып, 
Албарстын баарын курчташып 
Ат токунуп оңдонуп, 
Арстандай комдонуп, 
Кан Алмамбет султандан 
18250 Кабар кандай болот - деп, 
Кароолду катуу коюшуп, 
Капырга уруш кылсак - деп 
Кайраты ашык көй кашка 
Кара жандан тоюшуп, 
Чыңоолду чыңдап коюшуп, 
Чыкса экен - деп, урушу 
Чыргалаган көй баатыр 
Чымын жандан тоюшуп, 
Дөңгөч болгон аярды 
18260 Чыркыратып сөөгүн, 
Отко жагып коюшуп, 
Жыты алыска барыптыр, 
Жыга деген куш экен, 
Мардуба жаны ушу экен, 
Жытына келип калыптыр, 

1 шгр. 
2 мардудды. Кыясы, катчыдан ката кеткен. 

айтуучу «мардуддун» түрүндө айтканын катчы 
алган өңдөнөт. 

Тооракка коно калганда 
Байкап туруп эр Мажик 
Башына кылтак салыптыр. 
Кармаганда колуна 
18270 Кыйкырыгы чыгыптыр, 
Кызталактын доошун 
Кырк жарым таш угуптур. 
Аны көрүп Ажыбай 
Атаңдын көрү капыр - деп, 
Алмадай башын жулуптур. 
Тоо көчкөндөй күңгүрөп, 
Жер көчкөндөй дүңгүрөп, 
Чакыр-чукур чаң болду, 
Аяр кайдан өлдү - деп, 
18280 Жабаанын калкы таң болду. 
Өлтүрүп, жанын тынышып, 
Өткүр аскер көй баатыр 
Алдага шүгүр1 кылышып, 
Он эки миңи аттанып, 
Калааны көздөй бет алып, 
Бозуул баштап жолуну, 
Аткарып арбын колуну, 
Камыштуу кара суусу бар, 
Калабалуу Мардуддун2 

18290 Кармалган жери ушу бар, 
Капкасы жакын ар жакта, 
Кара сууну бойлошуп, 
Кандай кабар болот - деп, 
Ар бир акыл ойлошуп, 
Кыйгактуу найза зыңкыйтып, 
Кыраандардын баарысы 
Капкасын карап кымпыйып, 
Калааны көздөй ынтылып, 
Качан кабар келер - деп, 
18300 Капаланып ынтыгып, 
Карап турсун бир кезек, 
Кан Алмамбет баатырдан 

вдубанын делиш ыргакка туура келбегендиктен 
а угуп, же башка себеп менен жаңылыш чийип 
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Кабар чыксын тил безеп. 
Аскерди таштап салыңыз, 
Арстан баатыр Алмамбет 
Алда кандай сөзү бар, 
Кабарын угуп алыңыз. 
Чалдын аты Куу байтал, 
Чарчабай турган бу байтал, 
Баса минип астына, 
18310 Чалдын кийген куур тон 
Баса кийип үстүнө, 
Көк отого диңсесин 
Көркүн бузуп дем салып, 
Куургучтай тебетей 
Чалдын кийип бөркүнү, 
Как Мардуба чал кылып 
Алмамбет оңдоп көркүнү, 
Калаага кирген кечинде, 
Караңгы кирген кезинде, 
18320 Капырга кастык эсинде. 
Көчөдөн көрдү көпчүлүк, 
Жабаадан көрдү көп түлүк, 
Айгандын шаары тышта экен, 
Даңсорунун шаары ар жакта, 
Келенкур, Кенжут ичте экен. 
Алты төө алтын жүктөтүп, 
Торгун, тубар, далымбоо 
Токсон төөлүк бүктөтүп, 
Отуз төө жамбы арттырып, 
18330 Он эки жүз наамачы* 
Керней, сурнай тарттырып, 

Дап, чилмардан кактырып, 
Шатыра деген бир өнөр 
Он бир кишээ1 чаптырып, 
Барабан* согуп күңгүрлөп, 
Дутар согуп дүңгүрлөп, 
Далитоо*, комуз, кыягы, 
Карап турса дажаалдан 
Эч кем эмес сыягы. 
Сызгы*, тасма*, жез найы, 
18340 Кулак тунат сурнайы, 
Куп көрдү Алмаң мындайды. 
Отуз кошмо чоору бар, 
Ойлоп турсаң капырлар 
Ошого ылайык доору бар. 
Арак-шарап ашы бар, 
Айганга ж э . к ы н убазир*2 

Талабын деген башы бар. 
Аралап кирди колуна 
18350 Арстан Алма султаның. 
Кызык көрдү бу заңын -
Кызын азиз тутканын. 
Он миң күмүш, жүз алтын 
Чачуу чачты жолуна, 
Мардуукелең3 чал болуп, 
Алмамбет түштү соңуна. 
Кишиде корук жок болуп, 
Көңүл түшүп, көз тийген4 

Бирөө да калбай токтолуп, 
19360 Атактуу сулуу кыз-келин 
Калбай баары келсин - деп, 

1 кишээ. Бул жерде сөздүн бурмаланып жазылган үлгүсү эмес, манасчы өзү «кишиге» деген 
сөздү ыргактын таламына жараша өзгөртүп, ушул түрдө айткан. 

2 убазир. Саптын аягындагы ушул сөздөн кийин катчы сызыкча аркылуу бөлүп «озири» деген 
сөз жазган. Ал сөз «убазир» дегендин түшүндүрмөсү катарындагы милдетти аткарат. 

3 мардццкелең. Сөз Мардуба жөнүндө бара жатат. Бул жерде сөздүн Мардуба түрүндө айтылы-
шы ыргакка тоскоолдук кылгандыктан манасчы ысымды атайын өзгөртүп айткан, же өзү унутуп 
калып жаңылыштык кетирген. 

4 тийген. Ушул ыр сабынан тартып беш сап барактын сол жак чекесиндеги ачык жерге (136-
бет) бирине бирин улай удаа жазылган. Кол тамга катчынын өзүнүкү. Бирок жазылган сыянын өңү 
башка. Кыясы, тактоо кийинчерээк жүргүзүлгөн өңдөнөт. Ыр саптарынын мазмунуна караганда 
катчы атайын максат менен кошконго окшобойт. Кыясы, жазылгандарды окутуп укканда манасчы 
өзү киргизген тактоо болсо керек. 
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Калк ичине жоктолуп, 
Кичи менен чоңуна 
Төшөгүн тубар салдырып, 
Төрт жүз түркүк ордого 
Сегиз жүз чырак жандырып, 
Түнү болду нак түштөй, 
Таламандын чак түштөй, 
Азыр даяр төгүлүп 
18370 Албан түрлүү жемиши, 
Ал тоюна жыйылган 
Жабаа калкы тегизи, 
Канчалыгы союлган 
Какайлардын семизи. 
Катарында чал болуп, 
Карап турат Алмамбет 
Капырларга таң болуп. 
Даңгүш аттуу буту бар, 
Бабаңардын жомогу 
18380 Байкап сөзүн тутуңар, 
Сары алтындан куйдуруп, 
Сүрөт кылган куту бар, 
Эрини жакут, инжи тиш, 
Не десең болот ушул иш, 
Көзү көөкар, лагыл*1 мурун, 
Көркү адамга окшогон, 
Колу жубар копшолгон, 
Көкүрөктө тешик бар 
Көп азезил токтолгон, 
18390 Аят окуп Алмамбет, 
Аралаша киргенде 
Шайтан качып жок болгон. 
Олтургузган жеринен 
Ошо буту жыгылды, 
Ою терең Алтынай 
Оозуна жүрөк тыгылды. 
Атам берди чалга - деп, 
Арбын дүйнө малга - деп, 
Акыры мага не болду, 
18400 Тойдо көрмөк мен элем 

1 лгыл. 

МАНАС 
Тополоңдуу калба - деп, 
Бут жыгылды, белги - деп, 
Мырдарчылык бир жумуш -
Бузукчулук келди - деп, 
Келген менен не кылат 
Мынчалык арбын элди - деп, 
Айтпайын азыр, сыр кылып, 
Аңдайын аскер элди - деп, 
Алтынай ойлоп туруптур. 
18410 Көпчүлүккө талабын 
Чабырага неткен? - деп, 
Жетүштүк кайда кеткен? - деп, 
Келбеген экен Калия, 
Кеп айтып турат элине: 
«Бар жыйылган эл - деди, 
Мардуба бери кел! - деди. 
Мардуба болгон Алмамбет 
Басып ж э . к ы б барганы, 
Кементайын үксөйтүп, 
18420 Келе жатыр Мардуба. 
Катындар көзүн салыптыр. 
Байкуш, кандай адам!? - деп, 
Башта көрбөй жүргөндөр 
Каткырыгы баш жарып, 
Катуу күлүп калыптыр. 
Келиндер көзүн салыптыр, 
Кейпин көрүп Мардуба 
Келиндин баары кеп айтып, 
Кетпей ушу жалгандан 
18430 Не жүрөт экен? - деп, айтып, 
Көп ичинде көркүн көр, 
Башына кийген бөркүн көр, 
Кементайын-тонун - деп, 
Ушунчанын ичинде 
Ушул экен сонун - деп, 
Каткырыгы баш жарып 
Кыздар күлүп калыптыр, 
Кызык баатыр Алмамбет 
Мардуба болуп алыптыр. 
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18440 Жомок сөзү - макалы, 
Терисинен кыртыштап 
Союп алган Алмамбет 
Мардубанын сакалын. 
Жабыштырган ээгине, 
Жалгыз Алмаң кирип жүр 
Жабаанын сансыз элине, 
Аңдап кулак салыңар 
Арстан Алмаң кебине. 
Кыз-келиндин кашында, 
18450 Төрөсү экен Талабын, 
Чыккан төрдүн башына. 
Чылк жибекке чырмалган, 
Жыгылчудай ыргалган, 
Алтын айчык жыгалар* 
Чекесинде кырдалган, 
Жыты жыпар бураган, 
Гүл жүздөнгөн сулуулар 
Күлдү баары куралган, 
Ашкере жүзүн көргөндөр 
18460 Ашык болуп куураган. 
Чачы сумбул*, бою тал, 
Сөзү ширин, шекер бал, 
Сурмалуу көзү коюлган, 
Суу тасмадай чоюлган 
Атактуу сулуу кыздардан 
Алты жүзү туруптур, 
Алмамбет келе жатканда 
Аларды кудай уруптур, 
Кайсы бири кайрылып 
18470 Артына мойнун буруптур. 
Сүйлөөдөн тили байланып, 
Бир канчасы жипкирип, 
Жүрөктөрү айланып, 
Мардубасы курусун, 
Адамдын экен ити - деп, 
Жандап өтсө биздерге 
Жабылат экен бити - деп, 
Талабындын жумушун, 
Жаратпады кыз-келин 
18480 Мардуба - деп, чакырып, 

Жакындатып турушун. 
Капкага жаңы кирерде 
Кармай калып Алмамбет 
Короз-тооктон бирди алган, 
Байлап эки канатын, 
Байка Алмаңдын адатын, 
Найза өтпөгөн калдагай* 
Алаасына салыптыр, 
Талабын чакырган кезде 
18490 Алмамбет ж е к ы н барыптыр. 
Алмамбет кысып коюптур 
Чатындагы корозду, 
Кысылганда бакырып, 
Тоок салды обозду. 
Тоок унчукту каркылдап, 
Дооштоду көтүнөн 
Обсургандай баркылдап, 
Жийиркенип кыз-келин 
Көбү күлдү шакылдап. 
18500 Аземденген көй сулуу 
Алтын тон кийген жаркылдап, 
Алысташып туш-тушка 
Алар качты шартылдап. 
Аны көрүп Талабын 
Мардуба болбой кургун - деп, 
Баспай токтоп тургун - деп, 
Ачууланды баркылдап. 
Чабыра менен Жетүштүк 
Чапчаң кабар бергин - деп, 
18510 Алып азыр келгин - деп. 
Шарап ичип шалдайып, 
Арак ичип алдырап, 
Үзөлөктүн* түбүндө 
Жатат эле жалдырап, 
Көрдүм эле кечинде, 
Күн батар жакын кезинде. 
Алыс-жуукту билүүчү 
Аярлар келбей калганы, 
Азыр мында алып кел, 
18520 Аңдатайын мен аны. 
Кыйын ишти билүүчү 
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Кыярлар келбей калганы, 
Кызыталакты алып кел, 
Кызматка турам салганы. 
Чыгып Алмаң эшикке, 
Жардам тилеп Теңирден 
Чылбыры чынжыр темирден 
Ооздугун кемирген 
Көкбайталды мингени, 
18530 Үзөлөктү бет алып 
Алакең жолго киргени. 
Үзөлөк деген бийик там, 
Үзөлөктүн астында, 
Үшү кеткен канча жан. 
Мунарадай коңкойгон, 
Бийик экен зоңкойгон, 
Арак-шарап ичкенден 
Баш көтөрбөй мас болуп, 
Бир жүз адам тоңкойгон. 
18540 Кайсынысы Жетүштүк 
Кайсынысы Чабыра, 
Алмамбет көзү жете албай 
Сулап жаткан капырга 
Кылыч салды бириндеп, 
Кызыл кан акты зирилдеп. 
Баарына кылыч салганы, 
Баш денеден бөлүнүп, 
Баары да өлүп калганы, 
Чыкты жаны коркурап, 
18550 Акты каны шоркурап. 
Чабыра менен Жетүштүк 
Аярлар өлүп тек жатпай, 
Баш денеси бөлүнүп, 
Баары качып баратыр 
Базарын көздөй жөнөлүп. 
Экөөнүн башын кармады, 
Эринин тешип байлады. 
Экөөнүн сөөгүн алганы, 
Дөңгөч арткан немедей 
18560 Көкбайталга арта салганы. 
Артынып аяр өлүгүн, 
Мардубанын Көкбайтал 

Баса минип көлүгүн, 
Алмамбет барды дарбаза, 
Дарбаза болду каргаша. 
Жыбырап жылдыз толгондо, 
Куптан маал болгондо 
Жан кирбейт - деп, коргонго 
Бекиткен экен эшигин, 
18570 Капка баккан корбашы 
Барып калып Алмамбет 
Куп жедирди кешигин. 
Корбашысы чоң киши, 
Күзөтчүсү он киши. 
Бадышалык сарай бар, 
Капкасынын жанында, 
Бакылдашып отурган 
Чырак жагып тамына. 
Камындырбай кан Алмаң 
18580 Эшигин алып коюптур, 
Күзөткө турган онунан 
Немесин койбой союптур. 
Бадышалык балтадан 
Балбандар чапчу барскандан 
Дарбазанын кулпусун 
Ыргыта чаап салыптыр. 
Капкасын ачып алганы, 
Кабылан Алма султаның 
Калың колго барганы, 
18590 Карап турган көй баатыр 
Аскер кубаныч алганы, 
Кечтен бери Алмамбет 
Аярдан үчөөн жутту - деп, 
Аскерлер айран калганы. 
Аярдын сөөгүн алыңар, 
Арбын колго барыңар, 
Качырып кокус жибербе, 
Аңдып күтүп турсаңар 
Нак ушул эки өлүктө 
18600 Аңгеменин баары бар. 
Кары-куру чалдардан, 
Кайраты жок балдардан 
Сексен киши алсын - деп, 
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Селдей каптап көп аскер 
Сепилди көздөй барсын - деп, 
Капкага каршы турсун - деп, 
Кайгайлап капыр каптаса 
Жалтанбай жарак урсун - деп, 
Он бир киши жөнөтүп, 
18610 Орчун колдун баарысын 
Капканы көздөй өмөлтүп. 
Манаска кетти он бири, 
Баатырларды байкаса 
Баарынын чыгып ич кири. 
Бай Көкөтөй колунан, 
Барган экен аскерге 
Баймырзанын тобунан 
Эбей, Абай - эки аяр, 
Тоноп кийимин кийгизип, 
18620 Жетүштүк менен Чабыра 
Ал экөөн кылды дапдаяр. 
Экөөнө үч ооздон 
Алты ооз сөзүн үйрөтүп, 
Ордого кирер жеримде 
Оолжуп калгын мас болуп, 
Алып кирем сүйрөтүп, 
Кирген жерге калыңар, 
Мас болгон болуп алыңар, 
Кылайып доош чыкпаңар, 
18630 Кыйкырып жатса укпаңар, 
Өлгөндөн бетер жатыңар, 
Өнөрдүн даамын татыңар. 
Ушуну айтып Алмамбет 
Ээрчитип экөөн алганы, 
Көп сөз айтып Алакең 
Көңүлүнө салганы. 
Чабыранын кийимин 
Эбей кийип алганы, 
Жетүштүктүн кийимин 
18640 Абай кийип барганы. 
Аттарын байлап бурушка, 
Аңдап көргүн калайык 
Алакең кылган жумушка, 
Эр көңүлү түтөрбү 

Энди бекер турушка. 
Түркүгү төрт жүз кең сарай, 
Дүмөгү болгон бир далай, 
Үстүн-астын деген сөз 
Алмамбет койгон үйрөтүп, 
18650 Эбей менен Абайды 
Чабыра, Жетүштүгүң - деп, 
Алып кирди сүйрөтүп. 
Аярлык түгүл ал экөө 
Акылынан таныптыр, 
Алек болор жерине 
Аз-аз эле калыптыр. 
Ары тышка чыгар! - деп, 
Талабын буйруп салыптыр. 
Кайра сүйрөп Алмамбет 
18660 Капканын койду оозуна, 
Капилет болбой экөөңөр 
Карап тур - деп, ушунда. 
Кай маал болсо мейлине, 
Калаба салам элине, 
Нак ошондо кулак сал, 
Байкап менин кебиме. 
Баабедин!* - деп, бакырам, 
Баш тартпаймын капырдан, 
Мажусу диндер түк билбейт 
18670 Баабедин! - деген кебимди, 
Капкадан кирип куюлуп 
Калың кол кылсын келүүнү. 
Көңкү аскердин баарысы, 
Көкөтөй баштык карысы, 
Манас баштык кырк баатыр, 
Кырк миң аскер кошууну 
Кыйкырып кирсин таптакыр. 
Ал экөөнө үйрөтүп, 
Ордонун оозгу үйүнө 
18680 Азыр койду Алмамбет 
Арстандай күүлөнтүп, 
Келди Алмамбет ордого, 
Кең сарайдан коргонго 
Кементайын үксөйтүп, 
Башында бөркүн түксөйтүп, 
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Сакалын жана сүксөйтүп. 
Он тогуз миң кыз экен, 
Алты жүзүң артыкча 
Ашкере чыккан уз экен. 
18690 Алардан артык көрүнгөн, 
Аркардай шаңы бөлүнгөн, 
Толгон айдай түрлөнгөн, 
Тоостой мойну буралган 
Токсону артык көрүнөт 
Кыздардын арка жагында 
Кыргоолдой мойну* кылайып, 
Кыл айдары* булайып, 
Кылайып күлбөй муңайып 
Төрт жүз келин көрүнөт, 
18700 Караламан катындар 
Аралашкан эркекке, 
Алты жүзү бөлүнөт. 
Кырк миң экен киргени, 
Аз болгондо алты үйдү 
Былк эттирбей билгени. 
Тейтей, доотай, шишейди* 
Дегдаарларын шыкады. 
Чыйтай, дорго, баңбаңды, 
Ордого жыйган ошол күн 
18710 Жебе шаар бар жанды. 
Кыз-келин кырка туруптур. 
Кырк миң келген кары-жаш 
Жабаалыктын адамын 
Жалпысын арбак уруптур, 
Калмактардын заңы экен 
Курдан токмок буруптур, 
Бет-бетинен ырдаган, 
Бери болсо бул аскер 
Беш жүз киши туруптур. 
18720 Калмактары кайлашып, 
Жабааны кудай уруптур, 
Жаанда жок көй сулуу 
Жайнап карап туруптур. 

Сулуулардын көздөрү 
Шамдай жанып күйүптүр, 
Шадана* бото* курлардан 
Чабууга токмок түйүптүр, 
Ырдап барган адамдар 
Тандап кыздан сүйүптүр. 
18730 Мынчалыктын баарысы 
Мырдарлыктан өткөнү, 
Буралып ырдап кай бирөө 
Көзү түшкөн сулууну 
Көп астында өпкөнү, 
Мындан артык болобу 
Диникардын* көпкөнү. 
Эшикке ж з . к ы н бир жерде 
Эр Алмаң карап турганы, 
Эчтеме калбай көпчүлүк 
18740 Эки-үчтөн кайта ырдады. 
Кара сакал, ак сакал 
Капырлар айтып көп макал, 
Жан калбады ырдабай, 
Алмамбеттин турушун 
Даңсоо көрүп мурунтан, 
Мардуба бекер турат - деп, 
Баян кылып куруткан, 
Немене үчүн бу кылбайт 
Элдин кылган жумушун? 
18750 Бу сөздү айтып салганы, 
Көчөлүк күйөө жолдошу, 
Мардуба бекер калды - деп, 
Көп ынтызар болду ошо. 
Мардуба аяр ырдасын, 
Барча журт аны тыңдасын, 
Ырын ырдап алсын - деп, 
Кан кызы бар, бек кызы, 
Кандайыны1 кааласа 
Келип токмок салсын - деп, 
18760 Көчөгө бери өтсүн - деп, 
Көпчүлүккө ыр ырдап, 

1 кандайыны. Сөз бурмаланып жазылган эмес. Ыргакты бузбоо үчүн манасчы өзү ушул түрдө 
айткан. 
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Көсөм кыздан өпсүн - деп, 
Мардубаны баалады, 
Ырдатмакка баарысы 
Ыктыяр болуп каалады. 
Алмамбет аста кеп айтат, 
Мардуба - деп, эл айтат, 
Баатыр Алмаң ушунда 
Көпчүлүккө нени айтат: 
18770 «Жаш күнүмдөн ырдабай, 
Жандап сулуу жыргабай, 
Аярлык алып акылым, 
Кыярлык алып кылыгым, 
Апсун окуп, дем салсам 
Андай ишке макулмун. 
Минтип кылба чырды - деп, 
Бир ооз билбейм ырды - деп, 
Курмун мындай өнөрдөн 
Комуз, кыяк, ыр менен, 
18780 Кайлоо*, бейт*, өлөңдөн*. 
Он бир жашар жашымда 
Анча-мынча ыр билдим, 
Айт десеңер айтам» - деп, 
Ырдай турган жерине 
Алмамбет басып жөнөлгөн. 
Колуна алды токмокту, 
Кожураган көпчүлүк 
Үнүн басып токтолду. 
Чал Мардуба ырдады, 
18790 Чатыраган көпчүлүк 
Чалдын сөзүн тыңдады. 
Акылынан шашпады, 
А дегенде Мардуба 
Ак, кара - деп, баштады. 
«Ак акулук1 тууганы, 
Аркасынан капкара 
Бир Макулук кууганы, 
Актын алып ордуну, 
Кара басып турганы. 
18800 Караны койбой, казылтып 

1 мглук. 

Ак айлантып кууганы, 
Каранын ордун ак алып, 
Канча заман турганы. 
Кайта алам - деп, талапкер 
Карап турат бу дагы. 
Каранын турган жеринен 
Кара тоо көчүп кулады. 
Тоо жарылып жел чыкты, 
Жер жарылып, сел чыкты. 
18810 Каптаган кара сел көрдүм, 
Аралашкан ал селге 
Алтысы бар кабылан, 
Арстан, жолборс аралаш, 
Сексен төртүн шер көрдүм. 
Жаткан жаян көлдөгү 
Көлгө батпай көлбөдү, 
Аңдап турсам ал жаян 
Арстандарды көрбөдү, 
Жаянды көздөй жабылып 
18820 Арстандар жөнөдү. 
Жаян жаткан көлүндө, 
Жайы - дедим, көөнүмдө. 
Кайсынысы өлөөрүн 
Карап турдум биле албай. 
Сел каптады токойду, 
Тамырлары суурулуп, 
Жангел калың токойлор 
Сай четинде тоңкойду, 
Жердик болуп жердеген 
18830 Жетимиш төө, баары атан, 
Жерди жемире баскан чал буура 
Желини сүттүү куу инген, 
Жергесинен калбады 
Жез буйлалуу нар тайлак. 
Селге кетти тайлагы, 
Жээк-жергеде тургандан 
Жетип кармап албады». 
Алмамбет болгон Мардуба, 
Айткан ыры курсун - деп, 
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€ МАНАС 
18840 Аңдабады эл буга. 
Колуна алып токмогун, 
Айтканда билип Алтынай 
Ал ырынын сокмогун, 
Билген ырым ушу - деп, 
Катардан калбай мен дагы 
Кайлап* койгон тушум - деп, 
Токмогун алып имерип, 
Дуудунун кызы Диларам 
Алмамбет көзүн жиберип, 
18850 Алмамбет токмок салганы, 
Аярлык жерге кирсин - деп, 
Диларам ойлой калганы. 
Көкүрөгү кирилдеп, 
Көзү-башы ириңдеп. 
Жыгылчудай баштанып, 
Эки көзү жаштанып, 
Кементай менен үксөйүп, 
Тебетейи үрпөйүп, 
Бит куюлуп боюнан, 
18860 Муун башы шылкылдап, 
Апсун кетпей оюнан 
Чаткаякта тоогу бар, 
Кысып койсо кыкылдап, 
Кыз-келиндин баарысы 
Кыйла күлүп шыңкылдап, 
Диларам буга турбады, 
Турууга моюн сунбады. 
Жыртылып кийим тарп болуп, 
Жыйылган бити карк толуп, 
18870 Апсун менен Алмамбет 
Кийим жүнүн бит кылып, 
Карыган чал болуп Мардуба, 
Кан Алмамбет султаның 
Калмактын баарын ит кылып, 
Кыйыктанып кыз келди, 
Кыз бетини кызганды. 
Талабын анда кеп айтып, 
Тургуз кызды - деп, айтып, 
«Калкка тийген байдасы, 
18880 Канчага тийген айласы, 

Көздөп жүргөн көсөмүң, 
Чал Мардуба көсөлүң, 
Аярлар аңдып турбаса 
Көрөр элең чын өлүм, 
Кыйыктанбай тур - дегин, 
Айтканын угуп алганы, 
Айганым аттуу жеңеси 
Азыр кызга барганы: 
«Айланайын, тургун» - деп, 
18890 Асылып-катып калганы, 
Турнадай мойнун койкойтуп, 
Туруп келди Диларам, 
Алмамбет напси салганы, 
Алкымдан соруп калганы. 
Диларам көзүн жаштады, 
Өпкө, колко, өңгөчү 
Үзүлүп кете таштады. 
Ыраңында кан калбай, 
Диларамда жян калбай, 
18900 Кыз жыгылды сүрүнөн, 
Кыңк этерге шайы жок 
Кыраан эрдин түрүнөн. 
Аярлык кылып алды - деп, 
Кыйыктанат менден - деп, 
Апсун окуп салды - деп, 
Тил айтарга шайы жок 

( 

Диларам талып калды - деп, 
Муну ойлонуп токтолду, 
Төрдө турган төрө Алмаң 
18910 Эр Манасты жоктоду. 
Алда Таала нур берген 
Ажары артык түсүнө, 
Алтын такта үстүндө. 
Кара көзү коюлган, 
Караган адам тоюнган, 
Кара кашы чийилген, 
Кармаса бели ийилген, 
Аппак тиши берметтей, 
Айткан кеби шипширин 
18920 Азели шекер-шербеттей, 
Кирпиги колдон сайгандай, 
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€ МАНАС 
Бетинде бар кызылы 
Калыптап кандан жайгандай, 
Ичин тартып илмейип, 
Көк ашык көркөм тайгандай, 
Оң колунун шоошагы 
Зымга тарткан күмүштөй, 
Баары тиши жаркырайт 
Майга бышкан күрүчтөй 
18930 Карды көр да, этин көр, 
Кар үстүнө кан куюп, 
Канды көр да, бетин көр, 
Кырмызы көйнөк, дамбалы, 
Кылымга тиер жаңжалы. 
Кыз Алтынай астыртан 
Алмаңа көзүн салганы, 
Алмамбет турган анда ойлоп: 
Кыраан эр келип калбады, 
Келсе Манас окустан, 
18940 Кезигип калсак кокустан, 
Ойлонбос эле өлүмүн 
Ордо толгон доңуздан. 
Адам өлчөөр кыз эмес 
Айгандын кызы Алтынай, 
Агер Манас бир көрсө 
Аламын - деп, асылып, 
Как ушу жерде кол салып, 
Калар беле капырай. 
Эсине алып ал кепти, 
18950 Эр Алмамбет туруптур, 
Кызыл гүлдөй жайнаган 
Кызды кудай уруптур. 
Ал токтолуп калыптыр, 
«Дагы ырда - деп, Мардуба», 
Талабын айтып салыптыр. 
Даңсоого турган сүйөнүп, 
Алтынай турду сүйлөнүп, 
Талабына кашкайып 
Алтынай көзүн салыптыр, 
18960 Алтын гүлдүү дейилде 
Башынан жулуп алыптыр, 
«Алаарым, Даңсоо, сенсиңби, 

Алтынай жарым дейсиңби, 
Айлантып акыл билбеген 
Айбандан жаман кемсиңби?! 
Дуудусуңбу, Талабын, 
Суурулган түптөн дарагың. 
Мардубам - деп, балкыйсың, 
Көзүңдү салып карагын, 
18970 Акылыңды алган арагың, 
Ачып көзүң карагын. 
Эсирик алган эсиңди, 
Келтирди сенин кезиңди, 
Баштатадан ойлонбой 
Байкабай башың кесилди. 
Башыңар аман-соо калбай 
Баш калабы чырынан, 
Байкап баарың билбедиң 
Мардубаңдын сырынан, 
18980 Айбан да билер айтканда, 
Ак, кара деген ырынан. 
Даки Жунус тушунда 
Жабаалыктын баарысы 
Мусулман болгон ушунда. 
Адамдан бери карата 
Бирде дини мажусу, 
Бирдей болбой баарысы, 
Бирде болуп ысылам, 
Минтип келген көп заман. 
18990 Ак дегени ысылам, 
Аңдатмакка сөз кылам, 
Аман-эсен калбадым 
Ар канча болсом мен мындан. 
Кара деши мажусу 
Карап туруп билбедиң 
Калың жабаа баарысы 
Кигит менен жабаасың, 
Кирди саа чоң душман, 
Таба албайсың дабаасын. 
19000 Шаңкай, шыга, калчасың, 
Калмак, калча аралаш 
Өлчөөңдү билчү канчасың, 
Мардубанын ырынан 
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€ МАНАС » 
Байкап бири тутар - деп, 
Баятадан чарчадым. 
Билбедиңер бириңер, 
Кара нерсе дегени 
Мажусу кара диниңер, 
Динди айтты - деп, билиңер, 
19010 Элүү миң, кырк миң кишиден 
Билбедиңер бириңер, 
Арак-шарап, аселден 
Айыкпаган жиниңер, 
Азыр айыгат билиңер! 
Тоо кулады деген сөз 
Тозулдуңар баарың - деп, 
Союлар улук каның - деп, 
Тоо жарылып, жел чыккан 
Желдей учуп сөз кетип 
19020 Жер жарылып, сел чыккан -
Аскер чыгып мусулман 
Алмак үчүн талкалап, 
Талап кылып ушундан 
Арбын черүү келгени. 
Айтып жатса билбедиң, 
Кыянга аккан жолборсу 
Кыраан Манас жолдошу. 
Алтоо - деди, кабылан, 
Ар тарапка чамынган. 
19030 Аксакалы Көкөтөй, 
Айдаркандын Көкчөсү, 
Катагандын Кошою, 
Кара ЖЭ.8.К 1 Үрбүсү, 
Элемандын Төштүгү, 
Эштектерден Жамгырчы, 
Айтканын кылган алты кан, 
Айтып жатса ыр кылып 
Аңдабадың мынча жан, 
Баатырлары сексен төрт, 
19040 Бастырган жагы кызыл өрт, 
Кыркы жолборс, кыркы шер, 
Кылымды бузган баары да эр. 

Аңдабай туруп душманды 
Кетирдиңер аянды, 
Келген селдин ичинен 
Көрдүм - деди, жаянды, 
Кырк арстан жүгүрсө 
Жаян кайдан жай алды. 
Жаян сенин Айганың, 
19050 Жалпы баарың билбедиң 
Шайтан анык сайганын, 
Тактыдан каның тайганын. 
Каптаган кыян жан келди, 
Аз болсо алты сан келди, 
Алмак үчүн Айганды 
Азар түмөн жан келди. 
Айткан ыры сел - деди, 
Силер аны билбесең 
Сел каптаган эл - деди. 
19060 Карып кылып баарыңды, 
Каптады аскер шаарыңды, 
Калайык аны билбейсиң, 
Калбага башың чарылды. 
Мардуба болгон Алмамбет, 
Балакет чукул табылды. 
Жетүштүк менен Чабыра 
Жеткен экен ажалы, 
Азыркы турган Мардубаң 
Арстан Манас кыргыздын 
19070 Алмамбет деген дажаалы. 
Мардубаңды сойгондур, 
Башка жанын соо койбой 
Баянын таап койгондур. 
Жетүштүк менен Чабыра 
Үзөлөктөн өлгөндүр, 
Денинен башын бөлгөндүр, 
Өлүгү туруп качкан соң 
Аярлыгын көргөндүр, 
Узатпай кармап алгандыр, 
19080 Үсөлөктө мастарды 
Узунунан салгандыр, 

1 Кар жаак. Катчыдан ката кеткен. Талап кылынган сөз - «кара жаак». 
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* МАНАС » 
Ал экөөнүн өлүгүн 
Узатпай кармап алгандыр. 
Мардубанын Көкбайтал, 
Малда бар андай көп байтал, 
Мардубанын байталы, 
Байтал сүрөт шайтаны, 
Чабыра менен Жетүштүк 
Эрининен тешкендир, 
19090 Тудум чачын эшкендир, 
Артынып аяр өлүгүн, 
Алмамбет минип жүргөндүр 
Мардубанын көлүгүн, 
Аркан байлап белине, 
Аярлардын өлүгүн 
Алмамбет берип келгендир. 
Алда качан элине, 
Мардуба - деп, жыргайсың 
Аярлык кылып Алмамбет 
19100 Алдап айткан кебине. 
Куш дөөлөтүм толдум - деп, 
Аташтым арстан Манаска, 
Лаайлаха иллалла 
Нак мусулман болдум - деп1... 
Кыз сүйлөдү кыйланы, 
Коркуп кетти Талабын, 
Көөдөнгө жүрөк сыйбады. 
Мардубамын мен - деди, 
Бабыраба, Алтынай, 
19110 Байкап сүйлө, сен - деди. 
Ал сөздү айтып Алмамбет, 
«А баабедин!» - дегени. 
Абай менен Эбейге 
Аскерге ылдам айткын - деп, 
Айтып кабар бергени. 
Алтынай анда кеп айтты: 
Ант урган жабаа, кигиттик 
Аярды билбей киргиздик. 
Жетүштүк менен Чабыра, 

19120 Жеткирип айтам баарыңа, 
Сүйрөтүп кирдиң дарбаза, 
Анык аяр ошо экөө 
Кара жанга каргаша, 
Калайык алса тилимди 
Как ошо үчөөн кармаса. 
Бу сөздү айтып салыптыр, 
Эбак барып элине 
Эбей кабар бериптир, 
Эр Манасы баш болуп 
19130 Эгей-Шыгай көй баатыр 
Ордого кирип келиптир. 
Баштап Бөгүш алыптыр, 
Кирип келип эшиктен 
Бир оосуруп салыптыр, 

' Кандай адам, бу ким? - деп, 
Капырлар чуулап калыптыр. 
Акыл кетип, аз болуп, 
Алдырады баарысы 
Ала деңгил мас болуп. 
19140 Оосуруп ойрон салыптыр, 
Ошоңгуча болбоду 
Манас кирип калыптыр. 
Кырк миң аскер кол барып, 
Төрт жүз түркүк ордону, 
Ордонун чыкты ойрону, 
Кыз-келиндин үстүнө 
Кырк миңи кирип алыптыр, 
Кыз алуучу Даңсоону 
Кыргыл чал кылыч салыптыр. 
19150 Алтынайдын акылын 
Алмамбет көрүп алыптыр. 
Эң алдында эр Манас, 
Кыз Алтынай сулууну 
Кыраан эр кармап алыптыр, 
Кызыгып калган Алмамбет 
Баатыр сурайм соогат - деп, 
Кыйкырып айтып калыптыр. 

1 деб. Ой үзүлүп, сүйлөм калган. Жазылбай калган ыр саптары болуу мүмкүн. Балким, манас-
чы өзү жаңылып, ушул түрдө айтуусу да мүмкүн. 
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* МАНАС » 
Кылчайбастан кыраан эр 
Эшикти көздөй жөнөлдү. 
19160 Артынан кошо чыгаарда 
Талабын жетип калганы, 
Алмамбетти кармады. 
Айтканыңа турайын, 
Акка моюн сунайын. 
Кыйбагын - деп, жанымды, 
Төкпөгүн - деп, канымды 
Алмамбетке Талабын 
Азыр келип жабышты. 
Кырк миң экен кыз-келин, 
19170 Кара кыргыз аскери 
Бирден кармап алышты, 
Кылыч, мылтык бар жарак, 
Кыраан эрлер тик карап, 
Шилиден өтүп көздөрү, 
Келме шаадат* сөздөрү, 
Жалаң кылыч колунда, 
Жан тура албай жолуна, 
Мылтыгында огу бар, 
Милтесинде чогу бар, 
Кара кыргыз жигити 
19180 Каптап кирген ордого, 
Түркүгү төрт жүз коргонго 
Келгенден келме келтирип, 
Келме айтпаймын дегендин 
Кесип башын өлтүрүп, 
Күлгөн эле көп капыр, 
Күлкүлөрү ый болуп, 
Күңгүрөндү таптакыр. 
Капырлар мурун кубанды, 
19190 Капилеттен жоо басып, 
Каны качып, кубарды. 
Таң болгондо ишине, 
Таш ордонун ичинде 
Желдет алды эшигин, 
Жедирди минтип кешигин. 

Капкасын тозуп калк алып, 
Качып чыгар жери жок, 
Камоодо баары калганы. 
Келме айткын! - деп кыйкырып, 
19200 Ажыбай айгай салганы. 
Ыраңдары бузулган, 
Камоодо калган канча жан, 
Коркуу түшкөн оюна, 
Калтырак кирди боюна. 
Эсебин элдин алыптыр, 
Эки бара, бир киши1 

Калмактан тийбей калыптыр. 
Камоодо калган калкыңыз, 
Караса көбү катын-кыз. 
19210 Алмамбет салды айгайды, 
Алдыратты далайды. 
Алты жүз ашык сулуу кыз, 
Бирден-бирден кармалып, 
Олжо болду мунуңуз. 
Жабаа кигит элиңиз, 
Далайы түштү келин-кыз. 
Балалуусун кайткын - деп, 
Балам бар - деп, айткын - деп, 
Күбө менен сурашып, 
19220 Үйдө калган балам - деп, 
Күлдү баары чуулашып. 
Ырас кылып чыгарып, 
Бойдогунун баарысы 
Актап калды чырмалып, 
Кырк миң экен кыз-келин, 
Отуз төрт миңи калыптыр, 
Ошо барган кыргыздар 
Олжо кылып алыптыр. 
Кара кыргыз аскери 
19230 Караңгы таңда барыптыр, 
Капкалуу кандын ордосун 
Камап алар калыптыр. 
Айган да түштү колуна, 

1 эки бара бир киши, Ыр сабынын мааниси белгисиз. Балким, катчыдан ката кеткендир. Жал-
пы контекстке карап болжол айтууга да мүмкүн эмес. 
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€ МАНАС 
Аңдагын сөздүн соңуна. 
Кигит, набаа журтунун 
Кишиси арбын ушунун, 
Булуң, койнот*, коосу бар, 
Баселек майда тоосу бар, 
Жылгасында чаты бар, 
19240 Чылпылдаган сазы бар, 
Казып алган кудугу 
Кээ жерде үч болгон, 
Кээ бир жерде жүз болгон, 
Кээ бир жерде миң болгон, 
Кээ бир жерде бир болгон. 
Кудукка карап жай алган, 
Бир кудукка миң үйү 
Сууга карап таянган, 
Кара камгак чөп болгон, 
19250 Капыр эшек көп болгон, 
Качыры бар аттан чоң, 
Кара кыргыз уулунун 
Ал кезекте иштери оң. 
Атка минип аламан, 
Аламандан олжо алып 
Аралап жабаа калаадан. 
Каз, өрдөгүн учуруп, 
Капылет калган барбы - деп, 
Бирин бири чакырып, 
19260 Кайдасың? - деп, умтулуп, 
Эсепсиз арбын көп экен 
Каман менен доңузу, 
Капыр журту билбеди 
Кандай заман болушун. 
Добуштап ээсин табышып, 
Доңузун бөлө чабышып, 
Кылычын сынап алышып, 
Кыргыздардын аскери 
Каткырып күлүп калышып, 
19270 Каманын чаап белинен, 
Кайнаган жабаа элинен, 
Көрүнгөнүн куткарбай 
Жаянын жазы жеринен, 
Кара шаар кыштагы 

Капкадан оолак тыштагы, 
Отун алган малай бар, 
Отор малда далай бар, 
Кара малда малчы бар, 
Кара эгинин сугарган. 
19280 Качты далай жалчылар. 
Кенжут экен атагы, 
Жолунун жаман чатагы, 
Айланасы таштан тоо, 
Ала албайт экен аны жоо, 
Ташынын баары бийик зоо, 
Жалгыз аттын жолу бар, 
Кенжут шаарын бийлеген 
Мадыроон деген зору бар. 
Мадыроонду бет алып 
19290 Малда турган малчысы, 
Бакчадагы жалчысы 
Баары качып алыптыр, 
Төрт күн болгон кеткени, 
Калия деген аяры 
Мадыроонго жеткени 
Эки күн өтүп алыптыр, 
Мардуба колго түшкөндө 
Балаа болуп калды - деп, 
Ибилис кабар барыптыр, 
19300 Калияга келтирип 
Кебин айтып салыптыр. 
Айганды баштап алганын 
Аяр анык билиптир, 
Кейип жобоп Калия 
Мадыроон кандын үстүнө 
Барган бойдон кириптир. 
Чамчоо дуу-ду Мадыроон 
Жаткан экен бейкапар, 
Арактан бөлөк ашы жок, 
19310 Какандан бөлөк көшү ок, 
Азыркысын Мадыроон 
Ачылуучу көзү жок, 
Айткан сөздү абайлап 
Аңдап сураар кези жок. 
Оюна албайт эч катар, 
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Эрте-кечти тек жатар. 
Нөкөрү сексен кызы бар, 
Өзгөчө сулуу узу бар. 
Мадыроонду кудай - деп, 
19320 Келжиреген ушулар. 
Таш-топурак оозуна, 
Жарлыгынан жанбастан 
Даяр турган ушунда. 
Зумуруддан тактада, 
Сурмамапил* бактада, 
Жумган көзү ачылбай, 
Сунган буту тартылбай, 
Канча бааша, канча кан 
Салтанаты бу күндө 
19330 Мадыроондон артылбай, 
Дүйнөдө жалгыз өзүм - деп, 
Дүрри көөкар* сөзүм - деп, 
Кигиттен болгон уругу, 
Кенжуттуктун улугу, 
Кигит өзү калча экен, 
Оюнда жабаа калмагы 
Ойлоп турсак канча экен. 
Арасы түштүк жер экен, 
Кенжутка кире турган жол 
19340 Жабайыр деген бел экен, 
Кенжут толгон жайнаган 
Кетелик, кигит эл экен. 
Шаңкайдан бар канчасы, 
Уругу нуспур калчасы. 
Тегерете туюк тоо, 
Тепсебеген аны жоо. 
Таш бүтүптүр коргондой, 
Ортосунда чуңкуру 
Кол менен жасап койгондой. 
19350 Күн батыш жагы Сапан-Кел, 
Ортосу кыйын ысык чөл, 
Шашкелик жагы Сапандын 
Дөбөттүн жолу төрт бөлөк, 
Башкы жолу мына ушу. 
Баянгер деген чөлү бар, 
Башка түрлүү чөбү бар, 

Арбыны чөптүн сана экен, 
Адыры жок талаа экен. 
Андан жүрсө өйдөлөп 
19360 Ымалайдын учу бар, 
Канаттуу карга учпаган 
Ыраак чөлдөр ушулар. 
Кыш болгондо муздачу 
Алачык үйдүн ордунан 
Быткыл-быткыл суусу бар, 
Күн чыгышы жагында 
Өрдөш кара коосу бар, 
Шымалында кенжуттун 
Даңдуңдун улуу тоосу бар. 
19370 Коктунун башы созулган, 
Жабайырдын жолуна 
Учу келип кошулган. 
Айланасы үч айлык 
Адам өтөр жери жок, 
Астынан көсөп чыгууга 
Таш экен баары, эби жок. 
Ар түрлүү таштын кени бар 
Алтын, күмүш теги бар, 
Мадыроонго караган 
19380 Алты түмөн эли бар. 
Кенжут жаккы ичинде 
Алма, алмурут, алча бар, 
Атын билбес жыгачтан 
Ар түрлүүдөн канча бар. 
Бир миң беш жүз жыл болгон 
Чоюндан куйган коргон бар, 
Ал коргондун ичинде 
Үйдөй кара таш жасап, 
Сүрөт кылып койгон бар. 
19390 Түрлүү кие, жемиш бар, 
Дүнүйөгө бүткөнү 
Телегейи тегиз бар. 
Жаанда жалгыз менмин! - деп, 
Жанган кызыл өрт келсе 
Жамандык көрбөйт элим - деп, 
Жаткан экен Мадыроон. 
Калия келип калганы, 
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Келди сага кезек - деп, 
Кебин айтып салганы. 
19400 Нөөкөрү бар сексен кыз, 
Өнөрүнө караңыз, 
Айдай сулуу баарысы, 
Кыркына бир катылар 
Кыйын экен арысы. 
Күндө кыркын кылуучу, 
Кырк кылганда тынчычу 
Түндө кыркын кылуучу, 
Кырк кылганда тынуучу, 
Аз минутка токтосо 
19410 Аманат жаны чыгуучу. 
Арбын жеп алып дарысын, 
Аябай жутуп баарысын, 
Акылы кетип аз болуп, 
Жаткан экен Мадыроон 
Алсырап акыр мас болуп. 
Калия келип кеп айтты, 
Кеттиң жалган дүйнөдөн, 
Кесириң урду - деп, айтты. 
Албаган шаары калбаган, 
19420 Ай-ааламды жалмаган, 
Асман-жердин ээсине 
Наалыш кылып жалбарган, 
Кара кыргыз уругу, 
Кабылан Манас улугу 
Баашалар өлгөн бас келбей, 
Баштап алып жол жүрсө 
Аскери арбын, аз келбей, 
Катыла албай кан өлгөн, 
Каарына чыдабай 
19430 Кан Дүбүрө дагы өлгөн, 
Будаңчаң менен Ороңгу 
Каканга качып жөнөлгөн 
Келди Манас баатыр - деп, 
Кетти менден акыл - деп, 
Кебиң болсо айткын - деп, 
Келип турду Калия. 
Кеп айтуучу кези жок, 
Кеткен акыл-эси жок, 

Акылдан танып алдырап, 
19440 Ачкан көзү жалдырап, 
Дары түшүп муунуна, 
Жаткан экен алдырап, 
Калия кебин билбеди, 
Келжиребей бадирек, 
Кет нары! - деп, тилдеди, 
Айтканын азыр угуптур, 
Кылайын ушул итке - деп, 
Калия бир аз туруптур, 
Апсун окуп, дем салып, 
19450 Бир байсадан топурак, 
Мадыроондун башына 
Топурак чачып уруптур. 
Кулагы бүтүп таш болду, 
Э&и көзү жаш болду, 
Көзү көрбөй, көр болуп, 
Кулагы укпай, кер болуп, 
Козголбой жатып калганы, 
Айтуудан тили байланды, 
Ажал жакка айланды. 
19460 Айланбаса неткени, 
Аспабынын учунан 
Дарынын күчү жеткени, 
Чарт үзүлүп кеткени. 
Башы үзүлүп, кан чыкты, 
Бакырып жатып жети күн 
Мадыроондон жан чыкты. 
Апсун окуп, дем салып, 
Алиги келген Калия 
Топурак чачып башына, 
19470 Токтолбостон кашына, 
Көшөкөр деген балбаны, 
Ар жагында үч күндүк, 
Ага кетип калганы. 
Алар антип турганда 
Алтоон алып аярдан 
Дагалактын Бөгүшү, 
Даңгыттардын Көйүшү, 
Атиланын Матуштук 
Алпындардын Сүлөтү 
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19480 Кара кыргыз Абайы, 
Казактардын Эбейи 
Аярдан алтоо чыгыптыр, 
Жамиранын жонунан 
Далайын уруп жыгыптыр, 
Аркасынан кол алып, 
Кенжутка карай жол алып, 
Сырттан Сыргак, эр Чубак, 
Баш кылып Бакай, Кыргылды, 
Баштап алып кыргызды 
19490 Кенжутту көздөй бет алып 
Кете турсун баатырлар, 
Баштагы өткөн бабаңар 
Нечен түрлүү кеби бар. 
Ары сулуу, ары аяр, 
Ар кызматка куп даяр, 
Акылы артык, сабырлуу, 
Адамга кылбас жабырды, 
Кыйноо тартпай, кыз туруп, 
Ислам динге бой сунуп, 
19500 Ырас - деп, кудай барлыгы 
Ыйман айткан озунуп, 
Арстан Манас кашында 
Ак жибектей созулуп, 
Алтынай болуп алганы, 
Айган каны тутулуп, 
Алтынайдын атасы 
Колго түшүп калганы, 
Мусулмандык динге айтса 
Динди кабыл албады. 
19510 Башын кескин ары - деп, 
Бакай буйруп салганы. 
Желдет алып жетелеп, 
Өлтүргөнү калганы, 
Атасынын өлөөрүн 
Алтынай биле салганы 
Өлтүртпөскө атасын 
Өткүр Манас баатырдан 
Өтүнүп сурап калганы. 
Кыргыздансың уругуң, 
19520 Кылымды баскан улугум, 

Кырк күндүк дайра деңизсиң, 
Кылайган ылай кириң жок, 
Жакут* таштан тунугум, 
Жан кыйбасаң экен - деп, 
Жалынып сурап турумун. 
Атам үчүн наалыймын, 
Таалайым үчүн тарыймын, 
Азирети султансың, 
Айбатыңдан тааныймын. 
19530 Бергемин сизге денимди, 
Бенденин алы ченемдүү. 
Акимдик кылдың кан төгүп, 
Коркуттуң душман кол сөгүп, 
Жүз миңди сойдуң бир күндө 
Жүргөнүң тамам дүрбөөндө, 
Жүргөнү барбы кошулуп, 
Өлтүргөндөр кетиптир 
Өксүгөн бойдон тозулуп, 
Биз да тирүү, сиз тирүү, 
19540 Менин атам Айган кан 
Көп өлгөндүн бу бири, 
Өлдү деңиз, коюңуз, 
Өчөшкөн болсоң атама 
Өз колуң менен союңуз. 
Айтсам алаар тилимди -
Ак ыслам динини. 
Башкасы динге баш койсо 
Бадышасы тура албас. 
Баарысын кырып ийүүгө 
19550 Башкадан аскер кура албас. 
Калктын баары дин тапса, 
Каны карап тура албас, 
Калкты кырып ийүүгө 
Кайтадан аскер кура албас. 
Ой эмессиң, дөбөсүң, 
Ойротту баскан төрөсүң, 
Атам үчүн зарланып 
Наалысам жаман көрбөгүн, 
Ажарым менен көркүмдү 
19560 Атам үчүн зарп кылдым, 
Атакемден айрылсам 
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Аныктыр менин өлөөрүм, 
Атам өлүп, мен тирүү, 
Акыреттин күнүндө 
Атамды кыйын көрөөрүм. 
Баласы айтат атам - деп, 
Атам демек кандай кеп? 
Атасы айтат ботом - деп, 
Ботом деген кыйын кеп! 
19570 Көрө элек жатып көзүңдү, 
Келе электе өзүңдү 
Атадым кара башымды, 
Атам үчүн тилегим, 
Ырайым кылсаң жашымды. 
Жарыңмын*, чоруңмун*, 
Таман коёр жолуңмун, 
Даарат кылсаң колуңмун, 
Тагын айткын жообуңдун. 
Жер өлүккө орундур, 
19580 Көрүп туруп өзүңдү 
Көмүлсө менин атакем 
Жеткен ажал шорумдур!» 
Бул сөздү айтып такылдып, 
Муңканып ыйлап шакылдап, 
Алтынай түштү арага. 
Көз жашынан эр Бакай: 
«Бээжинге чейин алса да 
Берчи» - деди, балага. 
Башка келген балаага, 
19590 Баласы түшүп арага, 
Кулагынын учунан 
Жарлыгың жалган болот - деп, 
Кестирип салды садага. 
Оң кулактын учунан, 
Ойдуруп алып ушундан, 
Алтынай сурап алганы, 
Атасы тирүү калганы. 
Аз болгондо алты айлык, 
Ар жагы алты жылдык - деп, 
19600 Азапка өкүм кылдык - деп, 
Алтымыш кулач зынданы, 
Зынданга өкүм кылганы. 

Алтынай тамак ташып жүр, 
Атасына дин айтып, 
Талып ыйлап жашып жүр. 
Алтынай көрүп алдырап, 
Атасы жатыр зынданда 
Касырет чегип жалдырап. 
Ар күнүндө алты убак 
19610 Алтынай кирип Айганга 
Билгенин айтып жудайын, 
Бирлигин айтып кудайдын, 
Байгамбардын барлыгын, 
Бериште күтүп кылат - деп, 
Бербердигер* жарлыгын. 
Тартпай, ата, динге кир 
Дүнүйөнүн тарлыгын, 
Акыреттин карлыгын. 
Айган жаткан зынданга, 
19620 Акимдер өкүм кылганда, 
Тогуз күнгө толгондо, 
Какшап ыйлап Алтынай 
Кашында күндө болгондо, 
Алтынай балам, бак - деди, 
Эки эмчектин ортосун -
Төшүмдү муштап как - деди. 
Атасынын өзүнө, 
Айран болуп сөзүнө, 
Атасына багыптыр, 
19630 Муштап-муштап, Алтынай, 
Көкүрөгүн кагыптыр, 
Атасынын көөдөсү, 
Алтынай аны көргөнү, 
Күңүрт болуп күңгүрөп, 
Үн чыкпады дүңгүрөп, 
Кум жабышкан тилиме, 
Кулпу салган дилиме, 
Арга жок аны чыгарар. 
Лаат-манат, Көкөгө 
19640 Ынанылып турулган, 
Жүрөккө кулпу урулган. 
Ырас айтсам кулунум, 
Чыкмагы кыйын анын - деп, 
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Башында уккан баанини* - деп, 
Баани илимдин өнөрү, 
Ал дилимден чыкканча 
Атаңдын бардыр өлөрү. 
Ал сөздү угуп Алтынай 
Арстан эрге жөнөдү. 
19650 Алты аярын баш кылып, 
Чубак, Сыргак, эр Бакай 
Кете турсун Кенжутка, 
Кетте дүрбөөн чоң балаа 
Түшө турсун бу журтка. 
Айган жатты зынданга, 
Адам чыгар жери жок 
Алда буйрук кылганга. 
Атасы үчүн айланып, 
Алтынай жүрөт ал жерде 
19660 Жипсиз болуп байланып. 
Ашык экен акылы, 
Адамзаттын биринен 
Кем эместей акыры. 
Сулуулугун, сымбатын 
Адам өлчөп билгисиз 
Арзан менен кымбатын. 
Мойну короз, бою тал, 
Сөзү ширин шекер, бал, 
Суксур моюн, кыйган каш, 
19670 Султан сөөк, сумбул чач, 
Кекиртектен көрүнгөн 
Кара мейиз жуткан аш, 
Ашык болуп а Манас. 
Анын аракетинде 
Ашык оту жагылып, 
Ан үчүн акыл жаңылып, 
Антип жатты баатыры, 
Алтынайды алсам - деп, 
Алмамбеттин акылы, 
19680 Алардан азыр амандыр 
Алтынай кыздын капыры. 
Ордодон чыкты бу Манас, 
Ойротту баскан куу Манас, 
Коросон* кошкон уу Манас, 

Созулганы мунардай, 
Солкулдашы чынардай, 
Сонун сулуу Алтынай 
Сол колунан жетелеп, 
Ордодон алып чыкканы, 
19690 Сонун көрүп мен аны 
Соогат десем укпады. 
Дуу-дунун кызы Диларам 
Кыргылчал кармап алыптыр, 
Аралап жүрүп кыздарды 
Алмамбет куру калыптыр. 
Алтынайды берсин - деп, 
Алакен деген кишисин 
Алмамбет араа салыптыр. 
Атасына дин айтып 
19700 Алтынай кетип калыптыр, 
Алгамын Алтынайды - деп, 
Арстан ар айтып салыптыр. 
Аны менен Алакен: 
«Алып койгон катынын, 
Арага мени салганың, 
Кайтар берсе дейсиңби, 
Кайда, Алмамбет, акылың?» 
Бу сөздү айтып Алакен 
Бузук сүйлөп барганы. 
19710 Мында Алмамбет муңайып, 
Бу кандай? - деп, калганы. 
Дуу-дунун кызы Диларам, 
Алсамбы - деп, Алмамбет 
Ага дагы кетти нээт. 
Кыргылчал мурда тутуптур, 
Алты жүз эле сулуу кыз, 
Тутулган экен кыргызга, 
Баарысын кылган Алмамбет 
Жете албаптыр бир кызга. 
19720 Түркүгү төрт жүз кең сарай, 
Бир кыштакка тең сарай, 
Кырдагы Угуз балдары 
Тырп чыгарбай алганы. 
Кырк миң эле кыз-катын, 
Кылалык сөздүн кыскасын, 
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€ МАНАС № 
Төрт миңи тарап кетиптир, 
Төрөсү барда кыргыздар 
Талабына жетиптир, 
Ошо сарай ичинде, 
19730 Ойрон болду баарысы 
Оюн кылган кечинде. 
Кыйын ишке токтолгон, 
Аяр аңдып Алмамбет 
Кызматта жүрүп жок болгон. 
Ордодон туткан ургаачы 
Отуз алты миң болгон, 
Айганды чапты деген сөз 
Ойротко маалым дүң болгон, 
Ошо чактан ушу чак 
19740 Олжо алган мындай 

ким болгон. 
Олжодон куру калдым - деп, 
Ойлонбостон тим болгон, 
Оюн сарай ичинде, 
Ойрон кылган Алмамбет 
Дүйшөмбү түн кечинде. 
Келип калды Меңдибай 
Кенжутту жүздөй бармакка 
Кан Алмамбет ойлонуп 
Камданып жаткан тушунда, 
19750 Меңдибай деген көк сакал, 
Меңдибайча деген сөз 
Көтүндө калган көп макал, 
Аттанып келип кошунан 
Алмамбетти көрүптүр, 
Айтканына көнүптүр, 
Кошунда алган катын жок, 
Кошоматка калганда. 
Ал өңдөнгөн капыр жок, 
«Жабааны жалгыз чаптың - деп, 
19760 Жан куткарбай алыштын 
Жайын кайдан таптың? - деп, 
Калмакты жалгыз чаптың - деп, 
Каргаша көрбөй жоо алыш 
Кааданы кайдан таптың? - деп, 
Аярсың да, баатырсың, 

Саясың да, акылсың, 
Алган катын-жарың жок, 
Аңкайып кандай жатырсың? 
Кыжылдаган жабааны 
19770 Кыйыры менен тургуздуң, 
Кыла берсең кул ойлойт 
Кызматты билбес кыргызың, 
Жеке кыргыз - деп, жүрсөң 
Жерде калаар жылдызың. 
Алган экен Манасың 
Айган шаанын баласын. 
Алмамбет берсин дептир - деп, 
Ар түрлүү айтты Манас кеп. 
Кылбай койсун Алмамбет 
19780 Кыргызыма пайда - деп. 
Кыйырынан азган кытайга 
Кыз сулуусу кайда? - деп, 
Катышпасын калкыма, 
Катышкандын баарысы 
Тартат экен алкына. 
Каңгып жүргөн калмактан 
Калкым көрбөйт пайда - деп, 
Калжыраган каңгайга 
Катындан жакшы кайда - деп, 
19790 Канкоруң айтты мындай кеп. 
Аркаңды тийгиз мага - деп, 
Ажалдан бөлөк өзүңө 
Адамдан жоктур дабаа - деп, 
Айланайын сага» - деп, 
Кошоматын кошо айтып, 
Айтар сөзүн созо айтып, 
Меңдибай кетти кошуна, 
Бекер айтып жок сөздү, 
Ойрон болсун Меңдибай 
19800 Оозунун кара бошуна. 
Алмамбеттен кетиптир, 
Көкчөкөзгө жетиптир. 
Көкчөкөзгө кеп айтып, 
Көр сокурум жаттыңбы, 
Көңкү журт алган олжодон 
Көп дүнүйө таптыңбы? 
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€ МАНАС 
Көрө турган көзүң жок, 
Көкүрөктө эсиң жок, 
Тууганым - деп, Манасты 
19810 Тунуп калаар кезиң жок, 
Сени карап турганда 
Ичим жалын, тышым чок. 
Алмамбет менен Манастан 
Ала-Тоодой алтынды 
Азыр алып жатса да 
Сага жалгыз чака жок. 
Намуруддай кан болсо, 
Азыр турган дүнүйө 
Баары карып жан болсо 
19820 Артпайт сага жакшылык. 
Манас - деп, жүрсөң башынан 
Жакшылыктан какшыдык. 
Кай кошто турат эки кыз, 
Камбылдардын кошунда 
Кара көздүү, кан жүздүү 
Катар турат жети кыз. 
Айры жүрөт, нар жүрөт, 
Алган олжо, баарында 
19830 Алтын, күмүш зар жүрөт, 
Алып жүрөт, баарында 
Албан түрлүү мал жүрөт, 
Жегени шекер, бал жүрөт, 
Керткени казы, жал жүрөт, 
Биздин кошто карасам, 
Кетте куржун дан жүрөт, 
Артканын аңдап ар коштун 
Меңдибай мендей чал жүрөт. 
Баркын билбес туугандын 
Башын жутуп койбоспу 
19840 Баатырсынып тургандын. 
Кадырын билбес туугандын, 
Калаба сүйгөн ургандын 
Кандай жакшы болбойбу 
Канын төгүп турганым, 
Катылбайсың канкорго 
Какайды жеген урганым. 
Тоготпогон тууганың, 

Тууганыңдын өкүмүн 
Тосуп, күтүп турганың, 
19850 Тосо албайсың канкорду 
Доңузду жеген урганым. 
Жедиң суурду жериңде, 
Жергеге кирсең болбойбу 
Жеткен соң кыргыз элиңе, 
Жерге кирген канкордун 
Кесип башын албаймбы 
Келе калса эбиңе. 
Туюктап жүрөт далайды, 
19860 Душмандан кылат малайды, 
Душмандан жаман тууганың, 
Тууганым бар белдүү - деп, 
Ушунун да көзүн карайбы, 
Келе калса кезине 
Кесип башын албайбы». 
Кайрап-күүлөп Меңдибай 
Көкчөкөзгө айтты далайды: 
«Сулатып койсо канкорду, 
Сурагы жетип болобу 
Журт бузуучу анткорду. 
19870 Ачалбарс менен сулатып, 
Найза тийсе кулатып, 
Асманга түтүн булатып, 
Же Алмабаш менен сулатып, 
Артындагы калганын 
Айгайлатып чуулатып, 
Акылынан тандырып, 
Ары-бери чубатып, 
Абыке менен Көбөшү 
Алыска качып жөнөсө 
19880 Карадөң уулу Жарманас, 
Карындашы Кардыгач, 
Кардыгачын алыптыр, 
Карасы жок күйөргө 
Канкор немен жанагы 
Жайдан оңуп калыптыр, 
Бышаңдап ыйлап бышаар жок, 
Күрмөлүп ыйлап күйөөр жок, 
Күмүрөй болсо бу канкор 
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Тирүүлүгүн сүйөөр жок. 
19890 Жакыптан тууп Чыйырды 
Жалгыз уул, жалгыз кыз, 
Кызын алган Жарманас, 
Кызыталак канкоруң 
Кылайтып бирөөн жалгабас, 
Душман көрөр тууганын, 
Тушунда көрүп жүрөбүз 
Душмандарын туугандан 
Жакын көрүп турганын, 
Талап кылбай кандыктан 
19900 Тарбыгын жеген урганым». 
Меңдибай айтып бу сөздү 
Мээнет баскан куу сөздү, 
Жатып кошко тынч алды, 
Жанжаккы сөздү тыңшады. 
Таң атканда Меңдибай 
Дагы аттанды жайма-жай. 
Кыргылдын келди кошуна, 
Дуу-дунун кызы Диларам 
Очогунун башында, 
19910 Кыргылчалдын кашында, 
Төкмө кара чачтуудан 
Он алты, он беш жаштуудан 
Төрт кыз кармап алыптыр, 
Баары олтурган ушунда 
Напси агытып кол суккан 
Бу кыздардан өлөт - деп, 
Алты жүз сулуу кыз түшкөн 
Ата улуулап бөлөт - деп, 
Кыздарга Кыргыл үйрөтүп, 
19920 Бычак берди колго - деп, 
Жигиттерге айттырып 
Ургаачы* жупту болбо - деп, 
Кесир болот жолго - деп, 
Эр жигитин какмалап, 
Шок шайтандуу немесин 
Соо жүргүн - деп, акмалап, 
Аскердеги кыргызда 
Алты жүз сулуу колунда, 
Ошолордун баарысы 

19930 Аларда жок арамдык, 
Ак шарият жолунда, 
Жамы ургаачы, келин-кыз, 
Жайнаган кыргыз элиңиз, 
Отуз алты миң экен, 
Ошончону көтөргөн 
Оёну Манас бил экен, 
Жоого кыйын түр экен, 
Кырк баатырдын баарысы 
Кырк жолборстун сүрү экен, 
19940 Аяк-башы аскердин 
Жыйылганда бөлмөккө 
Жесиринин* баарысын 
Баптап багып жүр экен. 
Бөлөктөр бөлүп алгандай, 
Меңдибай менен Көкчөкөз 
Экөө эле куру калгандай, 
Эми да бар башыңда 
Эл мүнөзү ар кандай, 
Кыргылга келди Меңдибай: 
19950 «Кырааным Кыргыл, 

жаттыңбы, 
Кыздардан олжо таптыңбы, 
Кызыктын даамын таттыңбы? 
Алмамбет жатыр акырып, 
Ак ала сакал ал иттен 
Алып кызды коём - деп, 
Ачууланып бакырып». 
Айтпаган сөздү ага айтып, 
Кыргылдан кетти тим кайтып, 
Алтындуу сарай коргондо 
19960 Айгандын капкалуу ордодо 
Арстан Манас баатыры 
Анда жаткан акыры, 
Алсам тиер бекен - деп, 
Алтынайда акылы. 
Ашык болуп артыкча, 
Кызыгыптыр кыйлача, 
Кыз Алтынай боруму 
Кыздардан артык бир канча. 
Арстан Манас кайгырат 
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19970 Алтынайдын дартына, 
Алтынай жүрөт тыным жок 
Атасынын артында. 
Айган жатыр зынданда, 
Адам уулу көнбөйбү 
Алда тагдыр кылганга. 
Алым1 жүрөт таарынып 
Алтынайдан калганга, 
Диларам жүрөт сабылып 
Атасын союп салганга. 
19980 Кыргылчал калды кытыйып 
Кызды Алмамбет алам - деп, 
Кыйын айтып калганга, 
Бекер сөзгө ишенип 
Меңдибай бузуп барганга. 
Аттан түшүп Меңдибай 
Айтты салам баатырга, 
Ар жерге салган Меңдибай 
Адамды заман акырга: 
«Түндө болсоң айымсың, 
19990 Дүйнөдө батаар жайымсың, 
Күндүз тиер күнүмсүң, 
Ачылган жубар күлүмсүң, 
Кара кыргыз баласын 
Катарга салып жүрүпсүң, 
Канга ылайык бир сулуу , 
Колуңда алып жүрүсүң, 
Берет Манас, алам - деп, 
Бербеске белин байласа 
Бээжинге кетип калам - деп, 
20000 Кан кызын берсе алам - деп, 
Кан кызын канкор бербесе 
Карап турбай кыргызга, 
Каканга кетип калам - деп, 
Каардансам канкорду 
Капилеттен соем - деп, 
Калмагың айтып жатыр - деп, 
Капилет сойлоп бир күнү 
Кашайтпагын баатыр» - деп, 

Меңдибай муну сөздөдү, 
20010 Каар түсүн бир салып, 
Кабылан Манас баатыры 
Меңдибайга көздөдү: 
«Мээнет баскан Меңдибай, 
Бекерден айтып сөздү жай, 
Адатың сенин курусун, 
Айтканыңды ит уксун, 
Арбытпагын жумушуң, 
Албан түрлүү азапка 
Аскерди салган турусуң». 
20020 Аны айтып эр Манас 
Ачууланып салганы, 
Аттанып алып Меңдибай 
Алмамбетке барганы. 
Адашкан соң өз элден 
Арылбай өтөт экен го 
Азамат эрдин арманы, 
Аны айткан бойдон Меңдибай 
Аскерине барганы. 
Атка минсе акжолтой, 
20030 Атышкан жоодо сан колдой, 
Жортуп жүрсө акжолтой, 
Жоо качырса сан колдой, 
Коштогону Коёнбоз, 
Акыры башын кеспесе 
Адамга жаман ойлонбос, 
Төшөнгөнү баяндос, 
Абакеси эр Бакай 
Ашыгыштан кеп угуп, 
Алмамбет кетти Кенжутка 
20040 Азандан мурун - деп, угуп, 
Сундуруп найза тартпаган, 
Сумсайып жоодон кайтпаган, 
Өлүмдөн бетин бурбаган, 
Өчүгүшкөн душмандан 
Өч албай токтоп турбаган 
Кайдасың, Сыргак баатыр? - деп, 
Калба салып Кенжутка 

1 Алым. Алмамбет маанисинде. 
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Алмамбет кеткен акыр - деп, 
Акбалта уулу каякта 
20050 Болот болсо чакыр - деп, 
Бакырып Бакай жөнөлүп, 
Баатырлардын баарысы 
Айдоосу менен Бакайдын 
Кенжутка кеткен өмөлүп, 
Алмамбет кетип калды - деп, 
Жабайыр бели жаман - деп, 
Жалгыз аттын жолу экен, 
Жанды койбос аман - деп, 
Ашыгып жөнөп алыптыр, 
20060 Бендеден укпай бир кеңеш 
Байкабар бойдон кошунда 
Алмамбет азыр калыптыр. 
Бакайдын сөзү - деп, айтып, 
Башкача бузуп кеп айтып, 
Бетеге мерген барыптыр. 
Ал Бетеге мергени 
Алты качыр ат түшкөн 
Абакеңе келгени, 
Азыр олжо бөлүнбөйт, 
20070 Абакең ага бербеди, 
Аларсың кийин дегени. 
Бакай сени сөктү - деп, 
Бузуп айтып келгени. 
Булардан угуп Алмамбет 
Бузулуп көңүл дегдеди, 
Бу дүнүйө жалгандан 
Муңканып өттүм мен - деди. 
Бербердигер кудурет 
Өкүм кылсаң дүйнөгө 
20080 Өзүңдөн бөлөк ким билет, 
Жараткансың кул кылып, 
Жалгыздыгым саа милдет. 
Баашалыгым-кандыгым, 
Баска түшпөй жарлыгым, 
Капыр да болсо кытайга 
Калкына түшкөн тарлыгым. 
Минтип калаар мен белем, 
Билимим артык эр элем, 

Бир баашадан кем белем?! 
20090 Бадыша элем башында, 
Ойротту билген жан элем 
Он жети жашар жашымда, 
Бирлигиң издеп бүлүнүп, 
Минтип чыктым башында. 
Кадыр Алда барсың! - деп, 
Калба салып Каканга 
Качып чыктым жашымда, 
Буйруган экен кудурет 
Мусулмандын бир катар 
20100 Боорлору ташына. 
Кылбаганым кылгандай 
Кыстарылып жалаага, 
Кыргыз менен казакка 
Ёызматым кетип талаага, 
Элим жоктон элирип 
Эл кимимден келдимби, 
Эгем Таала колдой көр, 
Элдиретип энемди, 
Элким Алда билесиң 
20110 Бирлигиңе жалынып, 
Минтип мында келгенди. 
Алдыратып атамды 
Адам таппай келдимби. 
Ак Таала сенин барлыгың, 
Акыры колдо дедимби. 
Кытайга жакын түрк экен, 
Кылымды баскан дүңкү экен, 
Байкап турсам барча 
Бар кудаанын мүлкү экен. 
20120 Берен калсын Бээжин шаар, 
Бери урган кытай дини кар*. 
Каран калсын Какан шаар, 
Кайнаган кытай дини кар*, 
Барлыгына кудаанын 
Баш күнүнөн ынанбас, 
Ибилисти пир* кылып, 
Издегени кылык-наз. 
Аргам жоктон чыккамын, 
Анжы-Манжы, Туңшага 
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20130 Алеңгир салып мыктадым. 
Айтканым кетип талаага, 
Ата-энемден чыккамын. 
Акыреттин камы үчүн 
Айдаркан уулу Көкчөгө 
Асылыштым, ыктадым. 
Алаштын баары жыйылып 
Жалаасына жыкканы, 
Жаратканым сен сактап, 
Жаным тирүү чыкканы. 
20140 Манасты болду тапканым, 
Баашалык тузун таткамын, 
Бар кудаа сенин ысмыңды 
Баштан аяк жаттадым, 
Башымды салдым Манаска, 
Башын кайдан аттадым. 
Көкчөдөн көрдүм өлүмдү, 
Манастан бөлдүм көөнүмдү, 
Кайда барсам каңгырап, 
Жалгыздыгым көрүндү. 
20150 Элимде жок эл киммин, 
Элимден чыгаар кезимде 
Эр Көкчөдөн желпиндим. 
Калкымда жок каранмын, 
Каңгырып жүргөн адаммын, 
Кара жаным куткарып 
Качып чыгып Көкчөдөн, 
Кан Манас - деп, баргамын. 
Манастан көрдүм байданы, 
Барган жерим оң болбой, 
20160 Башымдан бакты тайганы, 
Айткан тилди бир укпай 
Атамды шайтан сайганы. 
Эмгегим жолдон тайганы, 
Эскерип сөзүм бир укпай, 
Энемди шайтан сайганы, 

Элким жүрүп элимден 
Эгемдин башка салганы. 
Карманарга карам жок 
Кадырлап күтөр адам жок, 
20170 Кадыр Алдам колдогун 
Өзүңдөн бөлөк баанам жок. 
Бул дүнүйө жалгандан, 
Жана ойлодум Каабаны*1 

Жалгандан көөнүм калгандан, 
Кутулбай бенде мээнеттен 
Кудайым башка салгандан, 
Куп сынды шагым бу күндө 
Кудай дешкен кырк баатыр 
Курчалышкан зардалдан, 
20180 Кетким келди Мекеге2, 
Кечтим ушул жалгандан. 
Тагдырым бүткөн аламтан, 
Таабим*3 кайтты Манастан, 
Түрк уулунун намысын 
Түңүлөйүн талаштан. 
Акырет камын кылайын, 
Намысына талашпай, 
Арабияга кетейин 
Адаштарга карашпай. 
20190 Айгандын журтун алууга 
Мен болдум - деп, себепкер, 
Өкүнүч менен Алмамбет 
Өз жанына жай издеп. 
Өзүң жалгыз зулжалал 
Өзүң бол - деп, маа медер, 
Алмамбет болду кетмекчи, 
Азыр он үч күн болгон, 
Жалпы кара кыргыздан 
Жакшылык кабар жетпептир, 
20200 Күндөн күнгө эр Алмаң 
Чегинип4 элден четтептир. 

1 кгбени. 
2 мкеге. 
3 таабим. Көңүл, каалөо маанисин туюнткан «табит» деген сөздүн өзгөртүлүп айтылышы. 

Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө да айтыла берет. 
4 четинеб. Жазылуудан маани чыкпайт. Кыясы, катчыдан ката кеткен. Контекстке караганда 

бул жерге «чегинип» туура келет. 
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Көөкөргө куйса каны бир, 
Көкүрөктө жаны бир, 
Өрүшкө жайса малы бир, 
Өнөргө кирсе баары бир, 
Өзгөчө ж з . к ы н Алмамбет 
Алыстады Манастан, 
Эч жакшылык көрбөдүм 
Эмгек кылып алаштан, 
20210 Кадырына бир алып 
Карап койбой таштады, 
Кадыр Алда кудай аа 
Карайлатып өзүмдү 
Кандай көйгө баштады. 
Кенжуттун жолу Кедири, 
Шымал жагы тетири, 
Жабайыр ою мол эле, 
Жаман баткак жол эле, 
Кыш күнүндө жол болгон, 
20220 Жаз күнүндө баргандын 
Жаны аман болбогон, 
Дөбөт деп жолго салбайын, 
Чөөлүгүп чөлгө калбайын, 
Кейүүнү кечип алайын, 
Кедири жолго салайын, 
Алтайдан келген Тыян-Шан 
Аралап өтүп салкындап, 
Ат аябай шартылдап, 
Түгөнгөн тоонун учунан, 
20230 Кундуз, Талкан тушунан, 
Ырастын тоосун кыдырып, 
Банычтын башын сыдырып, 
Туманыч бар, Карача, 
Туура Урумга карата 
Тоолуу жолго салайын, 
Создугуп чөлгө кирем - деп, 
Тозокко тирүү калбайын. 
Муну ойлонуп Алмамбет, 
Муздап алып андан нээт, 
20240 Буйругу ушул актын - деп, 
Алда! - деп, жүрдү Алмамбет 
Аманат жандын камын жеп. 

Алмамбет кирди Тал-Шанга, 
Акылын айтпай бир жанга. 
Кете турсун Алмамбет 
Алыска сапар алып нээт, 
Алдам өзүң колдо! - дейт. 
Аны таштап коюңуз, 
Жабаадагы аскердин 
20250 Кабарынан болуңуз. 
Ардалык жолго салды - деп, 
Ашыгып үркүн кубалап 
Алмамбет кетип калды - деп, 
Абасы Бакай жол жүрүп, 
Кырк миң аскер кол жүрүп, 
Алты аярды кошчу алып, 
Айлакерди башчы алып, 
Чубак, Сыргак баарысы, 
Кыргыл чал баштык карысы, 
20260 Ардалыктын адамы 
Ар тоого чыга качышып, 
Ак күмүшүн оордоп, 
Жабайырдын оюна 
Дүнүйөсүн чачышып, 
Үркүнү качып, там калган, 
Калмак менен кигиттик 
Качып үркүп сандалган. 
Жабайыр жолу таш экен, 
Дагалактын Бөгүшү 
20270 Баш күнүнөн маш экен, 
Жалгыз аттын жолу экен, 
Тар кыясы ол экен, 
Кигиттик дини кар экен, 
Үч таш жер жолу бар экен, 
Алмамбет жалгыз кеткен - деп, 
Аркасынан жетсем - деп, 
Алиги таштуу кыядан 
Абакең Бакай тепеңдеп, 
Аярды салып астына, 
20280 Аскерин салып артына, 
Жабайырдын белине, 
Жаңыдан чыгып алыптыр, 
Алиги кеткен Калия, 
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деп, 

Аярдын кара дартына 
Үч күндүк жерге бир күндө 
Көшөңгөргө барыптыр, 
Таазим*1 кылып балбаны, 
Калыяны көргөндө 
Көз алдына барганы, 
20290 Келишиңиз кандай? -
Кебин сурап калганы. 
«Келдим сага өзүм - деп, 
Кеп айтсам арбын сөзүм - деп, 
Аттанып кепти сурагын, 
Ашыгып келип турамын, 
Аркы уругу түрктөн, 
Арзандык менен Көшөңгөр 
Кутулбайбыз - деп, турам 
Азыркы болгон түлүктөн. 
20300 Адам уулу жеңбеген, 
Кара кыргыз тукуму 
Казат десе дегдеген, 
Капилет дүйнө жалган жай 
Кайратынан тербелген. 
Найзасын албарс аштаган, 
Атышып жоодон шашпаган, 
Ар тарапка аттанса 
Аскерин арбын баштаган, 
Ураанын ногой чакырган, 
20310 Урушкан жоосун сап кылган, 
Ай-ааламдын баарысы 
Амирине чатылган, 
Алты шаар уйгурун 
Алып болуп сап кылган, 
Айткан сөзүн так кылган, 
Алданын аты ак келме2 

Көңүлүнө жат кылган, 
Көрүнгөн жоону сап кылган, 
Атасы Жакып, эр Манас, 

20320 Наркы уругу көп алаш 
Аланча түпкү бабасы, 
Атышкан менен душмандын 
Асылы келбейт дабаасы, 
Ушу күндө келиптир 
Кара кыргыз төрөсү -
Кан Жакыптын баласы, 
Кара башыл адамдын 
Кабылан туулган Манасы. 
Алып болуп Айганды, 
20330 Алдыратып ар жанды, 
Ысламдын салып динине, 
Сыйынтып Алда бирине, 
Алакандай Кенжутка 
Аскер алып кол келди, 
Алптан ашык атоочу 
Албан түрлүү зор келди, 
Ачылып чыгар жериң жок 
Айланаң темир тор келди. 
Мадыроон болгон улугуң, 
20340 Мажусу болгон уругуң, 
Байкасаң бүгүн курудуң, 
Мадыроонуң өлгөндүр, 
Баянын айтып турумун. 
Чабышып чагың келе албас 
Чабышкан менен кыргыздан 
Жаның тирүү тек3 калбас. 
Атышып алың келе албас, 
Атышкан менен кыргыздан 
Аман жаның эч калбас. 
20350 Алсаң тилди Көшөңгөр 
Айтканыңа макул - деп, 
Ар не десе көнө бер. 
Карап кыргыз жата албас, 
Кайтып кетер жерине, 
Калың түрк элине, 

тгзым. 
* клме. 
3 те. Жазылгандан маани чыкпайт. Кыясы, катчыдан ката кеткен. Контекст боюнча бул 

жерде «тек», «да», «эч» деген сөздөрдүн бири турушу жөндүү эле. «Эч» төмөнкү сапта бар. Ошого 
караганда бул жерде «тек» делсе керек. 
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Кандай дейсиң, Көшөңгөр, 
Как шу айткан кебиме?» 
Бу сөздү айтып салганы. 
Айткан сөзгө аярдын 
20360 Ачуусу келип калганы. 
Энең сени тууганбы, 
Эркекпи - деп, турганбы, 
Кайратыңдан кайтканың, 
Эркек туруп Калыя, 
Катын кебин айтканың, 
Болбөгон кепти мен уксам 
Мойнума минер шайтаным, 
Качып келип түрктөн 
Каргаша кепти айтканың, 
20370 Лаат-манат* көкөдөн* 
Ыраспы динден кайтканың? 
Көшөңгөр муну сүйлөдү, 
Көсөлдөр боюн күүлөдү, 
Көбүрүп жаман сүйлөдү. 
Аярсың - деди, Калия, 
Айран болдум кебиңе, 
Кетирейин саныңды, 
Чындап айтып турсуңбу, 
Чыгарайын жаныңды, 
20380 Качырайын каныңды, 
Мени жеңчү мээнетиң 
Арзан кайдан табылды?!» 
Ал сөздү айтып Көшөңгөр, 
Ал күчүнө ишенер, 
Миң алты жүз батман таш, 
Балбан таш кылып көтөрүп 
Жол боюна таштаган, 
Жолу катсын Көшөңгөр 
Чоң дүмөккө баш салган1... 
20390 Айтар кебим айттым - деп, 

Аскериме кайттым - деп, 
Атына минди Калыя. 
Айылдап балдар кетиптир 
Жабайырдын белине, 
Токтолбостон Көшөңгөр 
Жар чакыртты элине. 
Айылдап кеткен адамы 
Аңдабастан барганы. 
Аскерибиз экен - деп, 
20400 Алакташып барыптыр, 
Аңдып турган мусулман 
Аларды кармап алыптыр. 
Чалгынчы ага барар - деп, 
Жабайыр жолун алар - деп, 
Туура жолун байласа 
Душман өтпөй калар - деп, 
Туташып душман күчөсө 
Бизге кабар салар - деп, 
Буудашын аттуу баатыры 
20410 Муну да алып акыры, 
Токсон миң болуп кошууну, 
Токтотпостон ошону, 
Ашыгып атка миниптир, 
Жабайыр жолун бет алып 
Жайнап жолго кириптир, 
Мадыроон кандын ордого 
Бакай баштап кырк миңи 
Чабуул коюп кириптир. 
Басып жүргөн капырга 
20420 Куйрукка найза жанчылып, 
Айбатынан аскердин 
Алтоо2 коркуп жан чыгып, 
Найза тийген жеринен 
Шоркурап кызыл кан чыгып, 
Күңгүрөнүп унчугуп, 

1 салган. Ушул ыр сабынан кийин окуя үзүлүп калган. Болгондо да бир-эки сап эле эмес. Кыя-
сы, манасчыдан кеткен мүчүлүштүк. Эгер катчы жаңылса, бир нече эле ыр саптын айланасындагы 
маани болмок, бул жерде ага караганда алда канча көп узак окуя жетпей калганы даана байкалып 
турат. 

2 алтау. Кайсыл алтоо, алар кимдер экени белгисиз. Кыясы, жогору жактагы окуя үзүлүүнүн 
натыйжасында пайда болгон карама-каршылык өңдөнөт. 
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Күлдү кара кыргыздан 
Ногой кандап чуу чыгып, 
Аламан коюп калганы 
Барган жерде баатырлар 
20430 Мадыроондун калаага, 
Калаалык калды балаага, 
Мал-булун таштап баарысы 
Качып чыкты талаага. 
Сексен кыз түштү колуна, 
Каарданып эр Көкчө 
Качкандын түштү сонуна, 
Кайгы түштү бу күндө 
Капырлардын тобуна, 
Аңдап турсаң бир кезде 
20440 Кыйкам, Шаңкай колуна 
Баары калча кигити, 
Бапылдатып кернейин 
Токсон миң аскер жигити 
Төмөндөн келип турганы, 
Дүкөнүн майдан курганы. 
Жабайыр жолун эр Бакай 
Мурун келип алганы, 
Аскерин көрүп капырдын 
Адамдар арбын келсин - деп, 
20450 Айтып кабар салганы. 
Капырлардын Көшөңгөр 
Көтөргөнү көк найза, 
Көчүрөр тоону бир сайса, 
Масбула деген аты бар, 
Башкача мунун заты бар: 
Тик бою бар тогуз кез, 
Чуркашы учкан куштан тез, 
Баш-куйругу он беш кез, 
Адам болжоор мал эмес, 
20460 Каңылжаары каңкайып, 
Соорусу кара дөбөдөй 
Токуганда даңкайып. 
Урушууга шайланып, 
Үстү жагы карк алтын 
Үзүктөй калкан байланып, 
Болот калкан, боосу жез, 
2 1 * 

Астындагы атынын 
Мурун менен кулагы 
Аралыгы эки кез. 
20470 Карыпчысы* темирден, 
Каруу-жарак көк болот, 
Кармашар жоого теминген, 
Саадагы өгүз белиндей, 
Астындагы Масбула 
Зардабы сырттын желиндей, 
Жүз батман кылыч байланып, 
Жаалына жан турбай, 
Жай булуттай айланып, 
Лайламалуу - деди, 
20480 Анык өлдүң кыргыздар, 
Жатар жериң бу - деди. 
Сегиз жүз батман күрсү алып, 
Сезбестей болуп түр салып, 
Келди майдан жерине, 
Кутургандай көздөнүп, 
Кубат болуп элине, 
Кулак салгын кара журт 
Мурункуңдун кебине. 
«Мага келсин өлөм - деп, 
20490 Баатыр менен балбаны, 
Майданга келген ким болсо 
Баарынын чыгар далдалы!» 
Бу сөздү айтып акырып, 
Буурканып бакырып, 
Кел майданга, тез кир - деп, 
Кезенип турду чакырып. 
Ал майданга ат коюп, 
Барар киши жок болуп, 
Баатырлар баары токтолуп, 
20500 Аяк-башын аскердин 
Айгай салып акырып, 
Абасы Бакай бакырып, 
Алмамбет! - деп, чакырып, 
Айгай салды оң-солго, 
Алмамбет жок бул колдо. 
Башчысы Манас теги жок, 
Майданга кирген Көшөңгөр 
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Балбан окшойт эби жок, 
Азыркысын өлүмдөн 
20510 Баш тартар түрү теги жок. 
Күркүрөөсү күн болуп, 
Дили кара түн болуп, 
Сары аюунун түгүндөй 
Жүзүнүн баары жүн болуп, 
Ажыдаардай чамынып, 
Айбаттанып каркырап, 
Жаалданып караса 
Жалыны көздө шаркырап, 
Капырды кудай урганы, 
20520 Каар менен турганы, 
Кара чымын, куш өңдүү 
Карап койбойт буларды. 
Көздө жанган оту бар, 
Көк күрөөкө сооту бар, 
Көк ала байрак найза алып, 
Көкказык аты суйсалып, 
Баатыр Сыргак шаңданып, 
Барамын - деп, камданып, 
Ат оңдонуп токунуп, 
20530 Арыстан Сыргак озунуп, 
Даярданып алыптыр, 
Алың келбес капырга, 
Арстан Сыргак, койгун - деп, 
Абасы тыйып салыптыр. 
Ушу жерден Сыргакты 
Урушуна жибербей, 
Ушалап кетер кокустан, 
Оюлба - деп, окустан, 
Абасы тыйып салыптыр! 
20540 Аскерден чыгып бөлүнүп, 
Айбаты катуу көрүнүп, 
Акбалтанын Чубагы 
Найза кармап колуна, 
Майдандын түшүп жолуна, 
Кара бойго жарашып, 
Карыпчы, соот, кыягы, 
Кайраттанып кан Чубак 
Каармандай сыягы, 

Айгай салып акырып, 
20550 Абасы Бакай бакырып, 
Ай, бадырек, токто - деп 
Алдырсам да, алсам да 
Ант ургурга барсам - деп 
Абасы Бакай айтат кеп. 
Арбак урган капырга 
Мен барайын, балдар - деп 
Чабалдык кылып окустан, 
Чаптырып ийип кокустан 
Жаман болоор бекен - деп, 
20560 Аяп турду балдарды. 
Тыя албай жатса аларды 
Кыйкырган бойдон Кыргылчал 
Аскерден чыга калганы. 
Арбак урсун сени- деп, 
Астына барсаң келбейсиң 
Аманат жаның теги - деп, 
Алың билбей ат коюш 
Ар кезде келбейт эби - деп, 
Асылышып Кыргылга 
20570 Абасы Бакай турганы, 
Аскерде жүрүп аяшып 
Аңдап көрсөң буларды. 
Анда Кыргыл кеп айтып, 
Ачууланып бек айтып, 
Кыргызды кудай урарбы, 
Кызыталак Көшөңгөр 
Кырданып алып кыйкырып, 
Майданга кирип турарбы. 
Баатырдан талап сураарбы, 
20580 Анан бара албай кыргыз 

турарбы, 
Токтолуп буга калганы. 
Топтон чыгып жөнөлдү 
Дагалак Бөгүш балбаны. 
Ары балбан, ары аяр, 
Астынан чыкты куп даяр. 
Күркүрөгөн капырдын 
Күнүн каран кылууга, 
Күймөлтпөй жанын кыюуга, 
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Күчөнгөнүн тыюуга 
20590 Дагалактын Бөгүшү, 
Арт жагынан камданды 
Даңгыттардын Көйүшү, 
Кыйла болду майдандан 
Көшөңгүрдү көрүшү. 
Беленденди бери жактан 
Атыланын Матүштүк, 
Андыжандын Сулети. 
Күркүрөп Бөгүш барганы, 
Күчү менен Көшөңшөр 
20600 Бөгүшкө күрсү салганы. 
Күрсү урарда эр Бөгүш 
Окуп апсун салыптыр, 
Күрсүсү ылдый чабылбай 
Көтөрүлүп калыптыр. 
Таштап күрсү колунан, 
Бөгүш чыгып жолунан, 
Атка камчы салыптыр, 
Найзаны колго алыптыр, 
Келип найза саларда 
20610 Үч Бөгүш болуп калыптыр. 
Кайсынысын саярын 
Көшөңгөр билбей калыптыр. 
Акмак экен ушул эл 
Аяры кирген майданга, 
Урушпаймын ар кезек 
Ушу өңдөнгөн айбанга. 
Аскерине кирермин, 
Алды каткан кыргызды 
Астын-үстүн заманын 
20620 Азыр салып иермин. 
Бул сөздү айтып салыптыр, 
Аскерине бет алып 
Кайра тартып калыптыр. 
Бөгүш балбан айкырып, 
Бек айбат ачуу үн менен 
Бетбагым, бери токтол! - деп, 
Найза салды качырып. 
Бөгүш найза салганы, 
Тоо сайгандай токтотуп 

20630 Көшөңгөр тосуп калганы. 
Кагып ийип найзасын, 
Капыр кылып айласын, 
Көшөңгөр найза салганы. 
Көшөңгөрдүн найзасы 
Бөгүшкө бекем тийиптир, 
Кыр арканын четинен 
Бир эли жерин чийиптир, 
Чыпалактай кызыл кан 
Шыркырап жерге сийиптир. 
20640 Көшөңгөрдүн найзасы 
Учу кирген узарып, 
Ушу ааламдын баарысы 
Кан болуп кетти кызарып. 
Тоо дагы кан, суу да кан, 
Көтөрүп турган туу да кан, 
Аскер келген эл да кан, 
Адыр-чуңкур жер да кан. 
Аярдын иши бир башка, 
Ар нерсе келер тири башка. 
20650 Баары кызыл кан болду, 
Урушканын биле албай 
Көшөңгөр балбан дал болду 
Даңгыт Көйүш барыптыр, 
Алты кулач ала жип 
Апсун окуп салыптыр, 
Алтымыш кулач ажыдаар 
Азыр болуп калыптыр. 
Ажыдаардын айбаты 
Ала-Тоодой кайраты 
20660 Аны көрүп алганы, 
Жабаа, кигит калкынан 
Аярдан өлбөй калганы 
Төртөө экен аяры, 
Аяңдап жүрүп Алмамбет 
Үч аярды жалмады, 
Аярдан үчөөн жалмаган, 
Калыядан бөлөгү 
Эч аяры калбаган, 
Калыя келип калганы, 
20670 Алты карыш баштыкка 
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Апсун окуп салганы, 
Үстү асман, асты жер, 
Калыя деген аяр эр, 
Дүнүйө боло калганы. 
Базар болду, там болду, 
Баары кылып кесибин 
Басып жүргөн жан болду, 
Калаасына киргизип 
Карайлатты сан колду. 
20680 Кандай заман болот? - деп 
Карыя Бакай таң болду. 
Абай, Эбей барганы, 
Булар кыйын жан экен 
Мусулмандын аяры. 
Жарым кулак суусу бар, 
Апсун окуп, дем салып, 
Дарыя кылды ушулар. 
Дин мусулман балдары 
Кайрат кылып калганы, 
20690 Дарыядан капырлар 
Оолактап качып алганы, 
Орчун кол антип турганда 
Отуз миң аскер кол менен 
Оён Манас барганы. 
Майданда турган Көшөңгөр, 
Баатырыңды байкап көр, 
«Баабедин!» - деп, бакырып, 
«Манастап» ураан чакырып, 
Желегин жерге жапырып, 
20700 Жетти төрө качырып, 
Алмамбет жок аскерде, 
Арстандын ичи ачынып. 
Көтөрүп найза Көшөңгөр 
Көк жалды көздөй сунганы, 
Кыраан эр кылыч урганы, 
Колунда найза тууралды. 
Сындырды баатыр найзасын, 
Чын кетирип айласын. 
Көшөңгөр күрсү алыптыр, 
20710 Күрсү чабаар оң колун 
Кылыч менен кыраан эр 

Түшүрө чаап салыптыр. 
Сол колу менен Көшөңгөр 
Айбалтасын алыптыр, 
Аны көрүп эр Манас 
Кылыч урду белине, 
Баатыр менен беттешкен 
Барчу беле элине, 
Эки бөлүп салганы, 
20720 Эңип атын алганы. 
А дегенче аскерден 
Назарабайын баатыры 
Акырып чыга калганы. 
Акбалтанын Чубагы 
Азыр турган бу дагы, 
Назарабайын балбанга 
Эр Чубак найза урганы, 
Боордон сайган найзасы 
Аркадан чыгып турганы, 
20730 Астындагы Ала аттан 
Назарабайың кулады, 
Аны көргөн капырлар 
Айгай салып чуулады. 
Будаш деген баатыры, 
Бу да кыйын акыры, 
Аты ыраңы каралжын, 
Адам көргүс карасын, 
Каарданып айкырып, 
Кары жинин чакырып, 
20740 Шамалга желек жапырып, 
Манасты көздөй бет алып, 
Будаш келет качырып. 
Ачуу келип эр Манас 
Көз байланып күүгүмдөп, 
Ачык укпай кулагы 
Көчкөн жердей дүңгүрлөп, 
Ат коюуга капырга 
Кирген нардай кеңгирлеп, 
Баатыр минтип калыптыр, 
20750 Келе жаткан Будашка 
Оңунан чыгып эр Сыргак 
Колтукка найза салыптыр. 
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Сыргактан найза жеткени, 
Сырак этип Будаш дөө 
Аттан кулап кеткени. 
Сыргак найза салыптыр, 
Шыпырма болот, курч кылыч 
Майданда турган эр Чубак 
Башын кесип алыптыр. 
20760 Будаш өлдү баатыры, 
Кигит, Кенжут адамы 
Бойдон кетти акылы. 
Калыя аяр кеп айтат, 
Келген аскер элге айтат, 
Кеп угуңар - деп, айтат: 
«Кара кыргыз уругун, 
Кабылан Манас улугун 
Укканым отуз жыл болгон, 
Урушкан душман баарынын 
20770 Узарып мойну кыл болгон. 
Лаайлама жар болуп, 
Аңкыган арбын шаар болуп, 
Бадышасы өзүндө, 
Баатыр Манас кыргыздын 
Көрүнө элек көзүнө, 
Уятынан урушпай 
Карап турат Каканы, 
Кара кыргыз Манастан 
Катышкан аман таппады. 
20780 Ат жетпеген жерди алды, 
Ар тараптан элди алды, 
Күчү бардан билди алды, 
Күрөшкөн кайдан тим калды? 
Төгүлүп жерде жин калды, 
Жөөлөшкөндөн ким калды. 
Аяры бар алтымыш, 
Акыры буга беттешсек 
Аман болбойт калкыбыз. 
Жеткири бар жетимиш, 
20790 Карабастан кагышсак 
Жер болобуз кейпибиз. 
Ушу келген аскери, 
Уругу кыргыз көп эли 

Билдин жүгүн кийгендер, 
Бирөө миңге тийгендер, 
Жарагын темир кийгендер, 
Жалгызы санга тийгендер. 
Жүз миңге кирсе жүдөбөс 
Жүлүктөрдүн баары экен, 
20800 Он миңди көрсө ойлобос 
Оёндордун баары экен. 
Казат десе бел байлап 
Койгондордон бар экен, 
Кара жандан бир жолу 
Тойгондордон бар экен. 
Кармашканын капилет 
Сойгондордон бар экен, 
Кара темир саадак жаа 
Чойгондордон бар экен. 
20810 Көрбөгөмүн, уккамын, 
Улама кары сөзүнөн 
Укканымды туткамын, 
Түрк тукуму балаа - деп, 
Түтпөс душман ага - деп, 
Жоолашып чыгып урушсаң, 
Жоктур ага дабаа - деп, 
Уламадан уккамын, 
Укканда эсим чыккамын. 
Мадыроон экен каныңар, 
20820 Мадыроондун кылыгын 
Байкаңарчы баарыңар, 
Мен ойлондум Мадыроон 
Жок экен биттеп ары - деп, 
Жоо камап жатса бир четин 
Сексен кыз үчүн дары жеп, 
Дары жеп өлдү каныңар, 
Жапжакшы өлдү аныңар, 
Чабышып келбес алыңар, 
Талкаланып кырылбай, 
20830 Тарасаң деймин баарыңар. 
Көшөңгөр балбан баатыры 
Урушуп кырып салам - деп, 
Көжөлдү эле акыры. 
Акылынан шашыптыр, 
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Абыдан каны ташыптыр, 
Аныктап ажал басыптыр, 
Айтканыма болбоду, 
Ажал өзүн торгоду, 
Көрдүңөр баарың көз менен 
20840 Майданга турган жеринде 
Манастан өлүп оңбоду. 
Айныбаса көөнүңөр, 
Андан кийин көрдүңөр 
Назарабайын барганы, 
Калбастай болуп арманы, 
Сырнайза менен бир сайып, 
Чубак аны жалмады. 
Мунун арка жагынан 
Будашаң барды күүлөнүп, 
20850 Бузуп ийчү немедей 
Буркан-шаркан сүйлөнүп, 
Барганың аман калбады, 
Баатырлары жалмады. 
Токсон миңсиң баарыңар. 
Тозоку өлдү каныңар, 
Мадыроондун чарбагын 
Баары журт көрдү зардабын, 
Басып калды мусулман, 
Баары жесир болуптур 
20860 Баш кутулба ушундан. 
Эми урушуп көрөсүң, 
Урушкан менен ушундан 
Немең калбай өлөсүң. 
Тартуу кылып барыңды, 
Талаадан жыйып малыңды, 
Чактап көрдүң алыңды, 
Сактамак үчүн жаныңды 
20870 Колуңдагы барыңды, 
Кошуп бер кара жан үчүн 
Койнуңдагы жарыңды, 
Кошо тартуу кылыңар 

Алтын, күмүш зарыңды, 
Корголот кара жаныңды. 
Кандай ушу кебим? - деп, 
Калкынан сурайт Калыя. 
Карап турсаң буларга 
Караламан букара 
Аяшып кара жаныны, 
Кестешкен менен бул аскер 
20880 Кетиргидей саныңы. 
Кечтик - деди,- дүйнөдөн, 
Амандыгын тиледи 
Аманат кара жанынын. 
Токсон миңден тогуз миң 
Атынан алды аскердин. 
Колун алып төбөгө, 
Кошомат кылып төрөгө 
Жан соогат! - деп, чуулашып, 
Жан аманын сурашып, 
20890 Жалпы келип калганы, 
Калыя баштап аяры, 
Келип калды1 алары. 
Жалгыз адам коробой, 
Жамандыкка жолобой 
Аман турду мусулман, 
Аскерде турган канча жан2. 
Алды Кенжут журтум - деп, 
Калгандардын баарысы 
Кабар укту ушундан. 
20900 Аксакалы Бакай кан, 
Жанына сурап амандык 
Азыр келди канча жан. 
Жолотподу доңузун, 
Сыйыр, жылкы, коюнан 
Камдатып алды союшун. 
Аскер бир күн токтошуп, 
Асты-үстүнөн таппады 
Алмамбетти жоктошуп, 

1 калды. Сөз катары менен эки жолу жазылган. Бул жерде андай зарылчылык жок эле. Кыя-
сы, катчыдан жаңылыштык кеткен. 

2 жан. Ушундан тартып төрт сап ыр барактын сол жагындагы ачыкка кыйгач жазылган. Так-
тоону катчы өзү иштеген. 
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МАНАС » 
Ар кошундун баарынан 
20910 Алты-бештен топтошуп, 
Ак бараң мылтык октошуп, 
Манас баштап баарысы 
Бакайы баштап карысы 
Алган олжо көрүнбөй 
Алеңгир түшүп калышты. 
Ортосунда Кенжуттун 
Олордон бөлөк кирген жок, 
Кигит, шаңкай, калчага 
Нак мусулман кылганча 
20920 Жатмак эле канчага. 
Конуп бүгүн калганы, 
Кол тынччылык алганы, 
Жетимиш миң аскери 
Мадыроон кандын калаасын 
Басып жатып калганы, 
Тогуз жүз сулуу кыз бер - деп, 
Кыргылчал салык салганы. 
Кыңк эте албай кыжылдап 
Кигиттиктер барганы, 
20930 Топ-тобунан кармады, 
Тогуз жүз кызын алганы, 
Эртеңки күн шашкеде 
Тогуз жүз кызын даярлап, 
Алып келип калганы. 
Кырк баатырдын баарысы, 
Кыргыл, Бакай карысы 
Ыраңына жарашып, 
Кыздын баарын тандады, 
Токсонун тандап алганы, 
20940 Сегиз жүз ону калганы. 
Келип туруп Калыя 
Албадыңар - деди да. 
Ат уяты1 сатуу - деп, 
Кыз уяты1 тартуу - деп, 
Шолордон калган айтуу кеп. 

Мурун алган сексени, 
Кийин алган токсону, 
Кенжуттуктан алганы 
Жүз жетимиш окшоду. 
20950 Токсон төө күмүш арттырып, 
Соңуна калды айтылып, 
Он үч төөгө алтын арттырып, 
Арканын жибек тарттырып, 
Жүз үч болуп төөсү, 
Баштап жүргөн кыргызды 
Баатыр Манас дөөсү, 
Ашыгып Манас тез кайтты 
Алмамбет жок сүйөөсү, 
Көк жал Манас баатырга 
20960 Алмамбети жоголуп, 
Көзгө илинбей дүйнөсү 
Таш-Кыядан ташышып, 
Дабырлашып шашышып, 
Арадагы Дагарды, 
Аңдабастан аларды 
Жаяга жана барганы, 
Жаяны жыйып алганы. 
Жаадай Сарала аты бар, 
Жабырбаян тону бар 
20970 Көрдүңөрбү адам? - деп, 
Көзөл* Манас сурап кеп2 

Жабаалык менен жаядан 
Учураса кай адам 
Алтын берем бир канча 
Көргөн болсо бир адам, 
Кезиккен болсо тирүү адам. 
Султан Манас сурады, 
Көңкү жабаа баарысы 
Көрбөдүк - деп, чуулады. 
20980 Калкына кабар салганы, 
Алтымыш миң аскерин 
Азыр жыйып алганы. 

1 уясы. Кыясы, катчыдан ката кеткен. Элдеги кеңири белгилүү бул макалда «уяты» делет. 
2кеб. Ыр сабы эки колонка ыр саптарынын арасындагы ачыкка (199-бет) кыйгач жазылган. 

Тактоону катчы езү жүргүзгөн. 
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€ МАНАС » 
Ойрон болгон кырк чоро, 
Олтурсаң үйгө жык чоро 
Катаалдык кылып Алмама 
Катылганың кайсының, 
Кастык кылып Алмама 
Асылганың кайсының, 
Алмамбет көөнүн калтырып, 
20990 Аздырганың кайсының? 
Катардан кийин калам - деп, 
Калмакты кууп салам - деп, 
Кас кылганың кайсының? 
Артылган боюн Алмамдын 
Бас кылганың кайсының? 
Кырк чоросун курады, 
Баарысынан текшерип 
Кыдырата сурады. 
Манастан келген жумушка 
21000 Кыргылчал карап турабы. 
Кыргылчалы кеп айтат: 
«Кылымды кыяпаттаба 
Кылгансың өзүң - деп, айтат. 
Кызды кармап алганда, 
Эшикти көздөй салганда 
Манас - деди чыкырып, 
Уялгандан Алмамбет 
Капырлар карап турганда 
Маңдай терин шыпырып. 
21010 Укмаксан болуп кеткенсиң, 
Ушинтип түпкө жеткенсиң. 
Алакеңди жээрип 
Алтынайды дегенде 
Анда дагы неткенсиң. 
Кылаарын кылып саласың, 
Кыргыздан көрүп каласың. 
Кылчайбай турган эр эле, 
Элиңден энди эр Манас 
Андан кыраанды кайдан табасың? 
21020 Кыргылчал турду муну айтып, 
Кыраан эрди муңайтып. 
Аздырбай айыл бийлеген, 
Акылын арбын чийлеген, 

Ат жыгылып турганча. 
Алты ооздон акыл сүйлөгөн, 
Айтар чукул сөзүнө 
Адам жетпес дүйнөдөн 
Серек турду кеп айтып: 
«Сен кылгансың - деп, айтып, 
21030 Ашыкчылык тапкансың, 
Арамдан даам таткансың. 
Алмамбеттей султанды 
Алтынай кызга саткансың, 
Ачууланып кыйыктап 
Аскерге несин айтасың?!» 
Ал сөздү айтып Сереги, 
Аныгы ушул дегени, 
Аны угуп Манас селейди. 
Абасы Бакай кеп айтып, 
21040 Ачууланып бек айтып: 
Кытайдан келген бир адам 
Кыйырыңа батпай качырган, 
Кыйын болоор калганга, 
Кимдин баркын ким билет, 
Ким жүрөт ушу жалганга?! 
Калкынан азган бир адам 
Катарыңа сыйбаган, 
Калганга жаман уят го, 
Кайда да болсо бир адам 
21050 Кара жаны турат го. 
Орто Азия журтуна 
Ооп келип ушунда, 
Кериктен качып билине, 
Келсе тандап бирине 
Кара кыргыз уругу, 
Караламан киши эмес, 
Калың кытай улугу, 
Каралап келсе кыргызга 
21060 Кандайлыктан кызыктың 
Калабалуу бир кызга! 
Караламан аскерди 
Жабаага таштап салыңар, 
Эл билген эрлер темгектүү* 
Төрт бөлүнө калыңар. 
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€ МАНАС * 
Күн батыш жакка жыйырмаң бар, 
Издөөдөн боюң жыйбаңар, 
Күн чыгыш жакка жыйырмаң бар, 
Кара боюң жыйнаңар, 
Жанупка жыйырмаң чабыңар, 
21070 Канымдан кабар табыңар, 
Шымалды көздөй барыңар, 
Кербендин жолун алыңар, 
Кеттекен* жолун чалыңар, 
Жолоочу болсо бураңар, 
Жолуккандын баарынан 
Жооп катышып сураңар. 
Жортуулчу болсо көрүңөр, 
Азың эмес, көбүңөр 
Аныктап сурай көрүңөр. 
21080 Алмамбеттин кеткени 
Эки жарым күн болуп, 
Урушка кеткен экен - деп, 
Эл ойлонуп тим болуп, 
Он үч күн жаткан токтолуп, 
Чоролор менен Манастан 
Жакшы кеп жайы жок болуп, 
Меңдибайдын кызыгы 
Манас мындай деди - деп, 
Батырбас камын жеди - деп, 
21090 Бакай мындай деди - деп, 
Түрк уулунун ичине 
Жүргүзбөс камын жеди - деп, 
Кыргылчал кызып жатыр - деп. 
Кылганы сага атып - деп, 
Кыйынга калба баатыр - деп, 
Айткан экен арачы, 
Арамзаада бузардын 
Ар заманда болсо да 
Айгар сөзүн карачы. 
21100 Алмамбет Кенжут кетти - деп, 
Аңдабастан ал ишти 
Азыткы шайтан куп күчтүү, 
Абасы жүрүп калыптыр, 
Кетти Бакай дегенге 
Адамдын баары барыптыр, 

Алмамбет анда жок болуп, 
Эки күн жарым токтолуп, 
Алмамбет кеткен күнүндө, 
Таңга жакын түнүндө 
21110 Алмамбет жоого кетти - деп, 
Жаман жолу дечү эле, 
Жалгыз барса нетти - деп, 
Абасы Бакай аттанып, 
Көптөсө шайы кетти - деп, 
Ашыгып чаап алыптыр, 
Абакеңиз эр Бакай 
Кенжутту көздөй салыптыр. 
Алмамбет, Бакай кетти - деп, 
Аскеринин баарысы 
21120 Артынан жөнөп калыптыр, 
Алардын арка жагынан 
Арстаны Манас барыптыр. 
Алмамбеттин жоктугун 
Ал жерден билип калыптыр, 
Жабаага кайра салыптыр, 
Жалпы журттан таба албай, 
Ак күбө тонун күбүнүп, 
Арстандай бүгүлүп, 
Алмамбеттен түңүлүп, 
21130 Ичи жалын өрттөнүп, 
Чоролорду төрт бөлүп, 
Жортуулчу көрсөң жайлап ал, 
Жолоочу көрсөң байлап ал, 
Кен табылса казып ал, 
Кербенчи көрсөң басып ал, 
Соодагер көрсөң жолдон ал, 
Сонуну болсо колдон ал, 
Көрдүм деген жан болсо 
Көп дүйнө берип жолго сал. 
21140 Бу сөздү айтып ийгени, 
Сексен чоро бөлүнүп, 
Сегиз бет алып, 
Узун жолго салганы. 
Жануп жагы Дөбөт жол, 
Ындыстандын тарабы 
Жыйырма, чоро барганы, 
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€ МАНАС 
Алты күндүк жол басып, 
Ар түрлүү жандан кармады. 
Алардын башы Ажыбай 
21150 Биябан-Чөлдө турады, 
Былк эткен жандан сурады, 
Ар жактан келген адам бар, 
Бер жактан барган бенде бар, 
Нечен албан эл да бар, 
Кезикпеген бир жандар, 
Кырктын башы Кыргылы 
Кылымды жуткан дыңгылы 
Ындыстан менен Даңгыттын 
Ара жолун алыптыр, 
21160 Жыйырма баатыр жолдошу, 
Адамга кыйын жол тосуу, 
Эки түнү, үч күнү 
Кыргылчалдын күтүүнү, 
Жолду кармап бүтүнү, 
Жолоочу келди жол кошуп, 
Жортуулчу келди бой кошуп, 
Көргөн адам барбы? - деп, 
Көпчүлүктөн ойлошуп, 
Калаалуу жолду карматып, 
21170 Базарлуу жолду байлатып, 
Алар минтип алыптыр, 
Алтымыш төөгө жүк арткан 
Кербен келип калыптыр. 
Төөсүнүн баары ак экен, 
Жүгүнүн баары бап экен, 
Чокчо кара сакалдуу, 
Кепич кийген такалуу, 
Арасында сакалдын 
Алты-жети агы бар, 
21180 Айткан тили билинбейт, 
Алыскы журттай чагы бар, 
Аарылардай кийими бар, 
Ак төөсүнүн баары бар, 
Адамбы деп карабай, 
Айткан сөзүн аңдабай, 
Сураса жооп бербестен, 
Сурданып өтүп баратыр, 

Күн чыгардын мунардай 
Нурданып өтүп баратыр. 
21190 Кеп сурасам келбейт - деп, 
Кеңири жооп бербейт - деп, 
Өкүм өскөн дыңгылы -
Өткүр өскөн Кыргылы 
Астына кербен келгени, 
Ал, талаңар! - дегени. 
Жыйырма баатыр ат коюп, 
Ат койсо да бат коюп, 
Он төрт экен баарысы, 
Ой-бойго аны салышты, 
21200 Алтымыш ак төө жүгүнү, 
Андан бербей түгүнү, 
Тоноду тамам тонуну, 
Арбын экен боюнда 
Алып жүргөн сонуну. 
Лагыл*, жакут*, зумурут*, 
Алган жанды тундурат 
Зери забаар*, дүрү* таш, 
Инжи* деген бирөө бар, 
Кеп таштарга көөкар баш, 
21210 Чокчо кара сакалдуу 
Ыйлап турду көзү жаш. 
Ак төөлүү кербендин 
Алыс жолдон келгендин 
Аз гана сөзүн айтайын, 
Айта түшүп кайтайын, 
Ааламга тиер балаасы 
Кыргылдын кылган шайтаны. 
Намурод, Муса тушунда 
Бала болгон ушунда 
21220 Ак Таала берген тилегин, 
Азиз улук бир экен, 
Миң жыл өмүр көрсөм - деп, 
Тилек менен жүр экен, 
Азирети Ысаны 
Өз колунда өскөргөн, 
Асманга учуп кеткенин 
Аңдап карап көз көргөн, 
Ар түрлүү капыр болсо да 
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€ МАНАС № 
Аны ызатка өткөргөн. 
21230 Азирети Мусанын 
Нак өзүнөн бата алган, 
Актын атын жат алган, 
Жаал кезип жүргөндөн 
Жаангер деп атанган. 
Жаангердин баласы 
Жаандагы душмандын 
Жетер эмес дабаасы. 
Жөөт, тарса, сакалат, 
Баары да ага такалат. 
21240 Ынды, бараң, инжилис 
Булар да ызат кыларын 
Мурунтадан билдиңиз. 
Жабаа калкы, арабы, 
Шам, Мисирдин тарабы, 
Меке менен Медина 
Белгилүү болгон Жаангер 
Маданияттуу1 элине, 
Жаарупа менен Кытайга 
Жайы маалым бу жайга, 
21250 Жалынганы басылбас 
Жаратканы кудайга. 
Нескаранын колунда, 
Нече жыл жаткан орунда, 
Жаангердин баласы 
Жарык көөкар даанасы, 
Ат коюлган Билерик, 
Аламандап алганда 
Агер үйүң көрбө - деп, 
Ак тааладан тиленип. 
21660 Тилеги акка кетиптир, 
Айбан үйрүн көрбөскө, 
Адам үйүн көрбөскө 
Мындай дуба жетиштир, 
Кырктын башы Кыргылы 

Кылып салды акыры 
Кылымды жеген дыңгылы. 
Бир дуба кылып койгонун, 
Байкап билди Самани 
Манас баштап сойгонун. 
21270 Абунасыр Самани 
Аяны билди тамамы, 
Аман сакта мындан - деп, 
Ак таалага зарланды. 
Жети күнү, жети түн 
Жерден башын көтөрбөй 
Зарлык айтты бүпбүтүн. 
Калабалуу Кыргылчал 
Калды азиздин каарына, 
Казабы тийди баарына, 
21280 Катын-бала, жарына, 
Абунасыр Айкожо 
Ал күндөгү олуя 
Кабылстан шаарында. 
Алдырган жери Билерик 
Ымалайдын оюнда, 
Чөл Жазийра боюнда, 
Даңгыт элдин четинде, 
Чөл Жазийра бетинде, 
Кол көтөргөн дубаны, 
21290 Адам үйүң көрбө - деп, 
Дуба кылып жатканда 
Аралаш азыр тургандай, 
Самани көрүп турганы, 
Керемет эмей бу кандай?! 
Алты айлык жол арасы, 
Аралаштай көрүнгөн 
Авлияны2 карачы? 
Адам түгүл ал жерден 
Айнек3 салса көрүнбөйт 
21300 Аскер, тоонун карасы. 

1 мдинитди. 
2 авлияны. Олуяны катары окулат. Бирок жазылуу катчы тарабынан бурмаланбай эле манас-

чы сөздү үндөшүү ыгынын талабына ылайыктап, ушул түрдө айткан өңдөнөт. Мындай ык Сагым-
байда көп учурайт. 

4 айнек. Дүрбү маанисин туюнтат. 
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Абунасыр Самани 
Сежидеге* коюп башыны, 
Зелдей төгүп жашыны 
Жети күнү, жети түн 
Наар албай бүпбүтүн, 
Бейшемби күн таң менен, 
Таң созулган шаң менен 
Күткөн сенин мурутуң*, 
Мен - деп, жүргөн бендемди 
21310 Назар берип куруттуң, 
Кабыл кылып тилегин 
Бүтүрдүм эле турутун, 
Дагы кыйла иш болду 
Сен зарланып турушуң, 
Анча зарлык кылбасаң 
Бүтүрдүм эле жумушун. 
Мекен кылган белгим жок, 
Казаны* кайра жандырып 
Кайтарып акыр бергим жок. 
21320 Туудурган атам жок, 
Барлыгым чын, катаам жок, 
Туба турган энем жок, 
Туш келишер немем жок, 
Өзгө тууган, урук жок, 
Өзүм калыс, улук жок, 
Өкүмүмө чара жок, 
Өзүмдөн тубар бала жок, 
Өзгөнүн баары бейкүмөн, 
Өзүмдөн бөлөк даана жок, 
21330 Өлүм мага жана жок. 
Он сегиз миң аалам бар, 
Баарысына баанам бар, 
Бирлигиме жалынар 
Ою терең адамдар. 
Кубаттырмын, күчтүрмүн, 
Куп калыстык түздүрмүн, 
Кудуретим билинер 
Өлүм кетип баарына 

Өкүмүмдөн тирилээр. 
21340 Айт насыят, тобо кыл, 
Ары чети жети жыл, 
Ара жери жети айга, 
Аз болгону жети күн 
Баарысынын башына 
Басып түшөр каран түн, 
Экөө болбос өкүмүм, 
Өксөп ыйлап өтүндүң, 
Тобо*, ыстыкпар* айтсын - деп, 
Жамандык жолдон кайтсын - деп, 
21350 Сөз угулду, өзү жок, 
Караан-бараан1 бир нерсе 
Айкожо көргөн көзү жок, 
Абунасир Самани 
Ак - деп, билди бир аны, 
Тирилет кайта дегенге 
Ордуна келди бир жаны. 
Тилегин кудаа берди - деп, 
Тике туруп зарланды, 
Берген теңир тилегин, 
21360 Мээнет кылган Самани, 
Берки жүргөн кырк баатыр 
Түк билген жок аларды. 
Түркөйү кара кыргызы 
Абунасир болбосо 
Түшө жазды жылдызы. 
Каталык көп адамда, 
Капыр менен мусулман 
Казыр ушул заманда 
Кайтарчу көп ар жанга. 
21370 Кайып жүргөн эрен бар, 
Кайбана туруп кайтарган 
Кадыр Алда деген бар. 
Бериштеси саны жок, 
Азирейил кол салса 
Бендесинин баарысы 
Бербей турган жаны жок, 

1 караңгы баран. Жазылуунун мааниси так эмес. Кыясы, катчыдан ката кеткен өңдөнөт. Кон-
текстке караганда бул жерде «караан-бараан» делиши жөндүү. 
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Бетке урунбайт, көрүнбөйт, 
Белги-бете дагы жок, 
Мусулманы, капыры 
21380 Баарына бирдей акыры, 
Айтылган менен сөз кылып, 
Адамдын жетпейт акылы. 
Кызыр деген бири бар, 
Кыяматка жеткенче 
Өлбөй турган тири бар, 
Шаадат келме тили бар, 
Ар түрлүү динде дини бар, 
Акырында келгенде 
Исламга токтогон, 
21390 Дүнүйөнүн жүзүнү, 
Баранды менен чаранды 
Баарын тамам жоктогон. 
Асили бар адамдан, 
Аманатка кыянат 
Кылдырбаган ар жандан 
Илияс - деп, бири бар. 
Ырас кайып билип ал. 
Сакчысы бар кырк чилтен, 
Ай-ааламды аңтарып, 
21400 Аманатты куп тинткен. 
Он эки имам дагы бар, 
Ошолордун баарысы 
Сакчылыкта чагы бар. 
Ак буйругун караган, 
Аңдап алсын ар адам, 
Аракетсиз сөз кошуп 
Аңдабаган кээ наадан. 
Аны таштап коюңуз, 
Ак төөдөгү алтымыш 
21410 Алган талап баатырлар 
Кабарынан болуңуз. 
Жыйырма баатыр коңчусу*, 
Жылас Кыргыл башчысы, 
Талап алып тарашып, 
Алмамбетти карашып, 
Кайта салды жолуна, 
Бармак болду колуна. 

Ал иштен алып ишарат 
Арстан Манас баатыры 
21420 Тозуп чыккан акыры, 
Алты айлык жолдо Каныкей 
Алган жары Манастын 
Ааламдан ашык акылы, 
Бир кудайга зар айтып, 
Бир өңдөш сексен нар айтып, 
Акыл деген керемет, 
Акылы бар адамга 
Ыйман толуп кенелет. 
Акыл алыс жүгүрөт, 
21430 Акылсыздын баарысы 
Ак тааладан түңүлөт. 
Акылга иле илинет, 
Барасатка баш койсо 
Келе турган кайып иш 
Кең-кесири билинет. 
Каныкей үйдө билиптир, 
Кайгыга бу да кириптир. 
Үч күндүк жолго Кыргылчал 
Үргүлүп колго кириптир. 
21440 Абунасир Самани, 
Аңдап көргүн сен аны, 
Ачып көздү-жумганча, 
Сежидеден баш алып 
Өөдө болуп турганча 
Жетип келип калганы. 
«Жерге киргин Кыргыл - деп, 
Жезиттин ишин кылдың» - деп, 
Жети жылдык мээнетти 
Жеке көрүп, тындың - деп, 
21450 Ачууланып салганы. 
Олуяны көргөн соң 
Төөнүн ээси ким эле, 
Жөнүн айт - деп, тим эле 
Кыстап Кыргыл сурады. 
Абунасир Самани 
Кыйлага айтпай турады. 
Кыргыз уулу болгонуң 
Баары ошонун жураты. 
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Кызыгын көргүн буларды, 
21460 Азыр турган көй баатыр 
Айтыңыз - деп, чуулады. 
Абунасир кеп айтат, 
Аңдаңарчы - деп, айтат. 
Миз кайтпаган баашадан, 
Миң жыл бүтүн жашаган, 
Жаангер деген кокону, 
Жалгыз уулу Билерик, 
Талап алдың ошону. 
Талаганга арданып, 
21470 Жаратканга зарданып, 
Кабыл болду тилеги, 
Кооз* кылды силерди 
Мурут* кылган кишиң - деп, 
Мурутуңдун биз көрдүк 
Бузук кылган ишин - деп, 
Айтты мага сөзүнү, 
Аның үчүн сиздерге 
Азыр кылдым өзүмү, 
Мындан кийин көй баатыр 
21480 Ачып кара көзүңдү. 
Себеби кимден билбеймин, 
Азиздер кылган дуба үчүн 
Алда Таала кудурет 
Ажалга буйруду өзүңдү. 
Жокту минтип бар кылган, 
Жолдош-жоро жар кылган, 
Бир өлтүрүп тиргизмек 
Бирлигинен кудаанын 
Жети түнү, сегиз күн 
21490 Он беш күнү зарлансам 
Тирилмегин бердим - деп, 
Тилеген менин кудаамдан 
Кабар болду кайыптан, 
Кара боюң тартыңар 
Катаалдык мындай айыптан. 
Абунасир Самани 
Ал сөздү айтып салганы, 
Алло акбар!* - деп, айтып, 
Ал Билерик дегенде, 

21500 Карактаткан он беши 
Азыр келип калганы. 
Агызып көзүн жаштады, 
Алганын аман кайтарып 
Бергенинче шашканы, 
Беш миң жамбы баасы бар 
Абунасир азизге 
Көөкардын бирин таштады. 
Абунасир алганы, 
Алмамбетке бергин - деп, 
21510 Кыргылга берип салганы. 
Алмамбет бизден качты - деп, 
Кай кеткени билинбейт, 
Кабылан Манас шашканы, 
Алмамбетти издеп биз жүрүп, 
Пирди билбей карактап, 
Мйнтип кара басканы. 
Бу сөздү айтып салганы, 
Ак тагдырын көргүн - деп, 
Алиги турган Самани 
21520 Кайып болуп калганы. 
Алдырганын кайта алып 
Билерик жолго салганы, 
Жоголгон кишиң табылат, 
Ала-Тоого баргын - деп, 
Айтып кетип калганы. 
Аны уккан соң ушулар 
Аскерге жүрүп ылдамдап, 
Алдаң амир кылган - деп, 
Келди кайтып колуна, 
21530 Аккула менен жээлигип, 
Эр Манас чыккан жолуна. 
Тан-Шан Ала-Тоосуна 
Кайсы баатыр барган? - деп, 
Билерик айтпас жалган - деп, 
Биз бакыр талап алган - деп, 
Ала-Тоодон изде - деп, 
Айтып бизге салган - деп, 
Азиздер келип чогулуп, 
Айтып кетип калган - деп, 
21540 Ал сөздү айтып салганы, 
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Айтканын угуп Манасы 
Ашыгып жөнөп калганы. 
Жүргөн экен ашыгып, 
Жүдөгөндөй шашылып1. 
Алмамбет баатыр кетиптир, 
Алтай, Жылдыз арасы 
Шыбаңды ашып кетиптир. 
Басып өтүп жылдызды 
Байкабаска кыргызды 
21550 Улуу өзөнгө салыптыр, 
Аяк жагы Текестин 
Эчки-Өлбөстүн чатына 
Эр Алмаң келип калыптыр. 
Жыйырма чоро бөлүнүп, 
Билгич Серек, эр Сыргак, 
Билимдүүнү карап бак, 
Миң күндүгүн ойлогон 
Аалимдигин карап бак, 
Аттанып чыкса колго баш, 
21560 Алыска жүрсө жолго баш, 
Арстан Сыргак, эр Серек, 
Аларда токтош не керек, 
Казактардан Жоорунчу, 
Кайгыл, Бөгөл, Тоорулчу, 
Ырчы жигит Бозуул, 
Ыкчыл баатыр Тазбаймат, 
Жыйырма чоро барыптыр. 
Урунт жери ушул - деп, 
Ушу жакка бет алса 
21570 Алмамбет келер тушу - деп, 
Эки тоонун сабында 
Каркыранын жагына 
Кондуруп коюп кошуну, 
Жыйырма чоро жол кармап, 
Ашыкпай жолду тосууну, 
Алар күтүп калыптыр, 
Ырчы жигит Бозуул 

Тектирден теке сулатып, 
Мылтыктан түтүн булатып, 
21580 Чабдар менен кадуулап, 
Чапкылашып аң уулап, 
Эки күндүк жол басып, 
Өңкүү тарткан тоо менен, 
Нечен терең коо менен 
Шымал жагын карашып, 
Жогун таппай жадашып, 
Улуу тоо башы жон менен, 
Улар учпас зоо менен 
Ак бараң мылтык түздөшүп, 
21590 Алмамбетти издешип, 
Түн жагы Иле ой болуп, 
Келсе салаар жолу - деп, 
Жоорунчу, Баймат ойлонуп, 
Эчки-Өлбөстүн учунан, 
Кум-Ыргайдын тушунан 
Жоорунчу, Баймат багыптыр. 
Бозуул менен Кайгылы 
Чоңго жатып алыптыр. 
Тоо түгөнгөн учунан, 
21600 Чоң-Кулжанын тушунан 
Кылымдын көргөн дүрбөөнүн, 
Кыргыздын баары куп көргөн 
Кызматта Алмаң жүргөнүн, 
Чыны менен карарып 
Кыргыздан үзүп күдөрүн, 
Жабаадан жанып чыгыптыр, 
Кетер жолу кыргызда, 
Кашкар жолго салбастан, 
Келген экен Жылдызга, 
21610 Дарыясын кечиптир, 
Шыбаңды ашып кетиптир, 
Жылдызга жаңы жетиптир. 
Күн чыгышы Жылдыз - деп, 
Күн батышы жагында 

1 шашалаб. Сөздү контексттеги талап кылынган мааниге карап «шашкалактап» катары окуу 
жөндүү. Кыясы, манасчы жогорку саптагы уйкаштыкка түшкөн сөзгө так үндештүрүү жана ыр-
гакты бузбоо үчүн ушул түрдө өзгөртүп айткан өңдөнөт. 
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Күрмөлгөн кара кыргыз - деп, 
Таарынганын биле албас, 
Талканга кирип кеткенче 
Аскерден айыл тил албас, 
Ала-Тоодон аралап, 
21620 Ат өргүтүп бааналап, 
Кетейин Меке жакка - деп, 
Ар иштен Алдам сакта - деп, 
Жүрүп зериктирбейин 
Түрк баласын капа - деп, 
Жаадай Сарала аты бар, 
Алдасына зарланып 
Айта турган даты бар, 
Астындагы Сарала ат 
Жорголой басып кылтылдап, 
21630 Жонуна кийген сарынжы 
Жашыл оттой жылтылдап, 
Жалынганы кудурет, 
Жайы-көйүн ким билет, 
Жараткан жапар* кудаам - деп, 
Жалгыздыгым милдетим, 
Акыреттен мудаам - деп, 
Майданга кирдим жекеге, 
Барча кытай журтунан 
Дин үчүн чыктым чекеге, 
21640 Тааланыма таарынам, 
Жараткан жеткир Мекеге! 
Байланарга балам жок, 
Манастан муну көргөн соң 
Баркымды билер адам жок, 
Бар кудай сага сыйынам, 
Өзүңдөн бөлөк карам жок, 
Тутам - деп, турар тутум жок, 
Туташып күйөр журтум жок, 
Артымда калган тукум жок, 
21650 Ажалдан жакын чукул жок, 
Акыретке бет алсам 
Арбагым сыйлаар журтум жок. 
Баркыраар балам теги жок, 
Баянсыз жалган дүйнөгө 
Бастырып жүрүш эби жок! 

Болбосом ажал аткан жок, 
Атакем кайда кетти?- деп, 
Бозоруп калаар ботом жок! 
Ага-ини туугандан 
21660 Айрыган кудай башында, 
Ойрон салдым кытайга, 
Алганым кайып, мен адам, 
Катынына карайт - деп, 
Көңүлү кетет көп наадан. 
Катын тиер эрине, 
Калкым болсо калыптыр 
Кара кыргыз элинде, 
Кара жандын камы үчүн 
Барып зарлап ыйлайын 
21670 Байгамбар өткөн жерине. 
Макшардын* күнү башкача, 
Башыма түшсө көп жаза, 
Ыракым Алда кыларбы 
Азган кул наалып ыйласа. 
Жүргөн элим түрк уулу, 
Түркүк - дедим, мен муну, 
Түк чыкпаган эр буту, 
Түркүгүм түбү тайганы, 
Жүрүп өзүм болупмун 
21680 Дүнүйөнүн айбаны, 
Элинен азган элкиндин 
Түк арылбас арманы! 
Атасы башка болгон соң 
Алындым деген бекер кеп, 
Азайган болсо дүнүйөң 
Асили бенде карабас, 
Атасынын көрү - деп. 
Уругуң бөлөк болгон соң 
Учташтың деген бекер кеп, 
21690 Уучуңда дүйнө бар болсо 
Жүрөт экен кимде-ким 
Урматтуубуз сенсиң - деп, 
Колуңдан дүйнө кеткен соң 
Урар таяк башыңа 
Уруп кеткен кемсиң - деп. 
Аткан бала кубанар 
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* МАНАС » 
Ак чүкө жатса чигинен, 
Акыретке баргандан 
Асти бирин көрбөйбүз 
21700 Өлгөндөрдүн жигинен, 
Бааны дүйнө жалганда 
Башымды көмсө тигинен, 
Бар куда өзүң сактай көр 
Макшарда шерменделигинен. 
Кыйлага кылдым кыянат, 
Кыйын күн экен кыямат, 
Бек чеки жаман иш кылса 
Бендеден бенде уялат. 
Барарсың көчүп бу жайдан, 
21710 Улук жаман иш кылып 
Уялбайсың кудайдан, 
Абалы уял Алдадан, 
Алда көрбөй тургандай 
Ар иш кылар ар адам, 
Кеңешип келген немедей 
Кебин айтат көз наадан. 
Жаның болсо ойлоп бил 
Жараткандын барлыгын, 
Тартпай тобо кылсам - деп, 
21720 Таразанын тарлыгын. 
Тараза бар мыйзам - деп, 
Тартып напси тыйсам - деп, 
Улуу-Суунун боюнда, 
Улуу тоонун оюнда 
Эр Алмамбет далайып, 
Эки аягы салайып, 
Боздогон нардай каңгырап, 
Ботодой көзү жалдырап, 
Жалгыздык түшүп жадына, 
21730 Бою бошоп шалдырап, 
Алыстан көрдү бараанын, 
Баймат менен Кайгылы 
Алмамбеттин караанын, 
Өзүнө барып жолуксак 

Өлтүрүп бизди салбасын 
Өжөрлөнгөн арамың. 
Аны ойлонуп алганы, 
Жондо жаткан Жоорунчу, 
Бозуулду көздөй салганы, 
21740 Алмамбет келет мында - деп, 
Айтып жетип барганы. 
Кайра тартып калалык, 
Карамалап баралык, 
Келген жыйырма чоробуз, 
Азелден бери бир жүргөн 
Алмамбет менен жоробуз. 
Таштаба - деп, төрөбүз, 
Чогулуп алып жолунан 
Бир асылып көрөбүз. 
21750 Муну ойлошуп алыптыр, 
Алмамбеттин астынан 
Чогулушуп калыптыр. 
Ач албарс кылыч миздеген, 
Алмамбетин издеген, 
Билерик айткан сөз менен 
Жол-жолду карап көз менен, 
Кыргылы бар кашында, 
Кыраан Манас башында 
Азыр келип калганы. 
21760 Алмамбетти көрдүк - деп, 
Сүйүндүрүп салганы. 
Аны уккан соң эр Манас 
Алыскы жуукка айныбас, 
Ыраагын " ж 8 к ы н ылгабас, 
Ортосу болот, оозу албарс, 
Түтүнү түмөн, түбү испан, 
Кароолу тажаал, огу ажал, 
Асынып көрсө Ак келте, 
Ачууланса замбирек, 
21770 Арбагы жар бадирек 
Ээринин алып кашына, 
Нардай болгон Кула атка 

1 ташта. Жазылуудан керектүү маани чыкпайт. Контексттин талабына туура келүүчү үлгүсү 
«таштаба». 
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€ МАНАС 
Жүгөн салып башына, 
Кылычын атка байлаптыр, 
Кыраан эрдин жолуна 
Тартмак үчүн жайлаптыр. 
Сайса найза тешпеген, 
Чапса кылыч кеспеген, 
Мылтык атса ок өтпөс, 
21780 От жандырса чок өтпөс 
Ак күбө жаап тонуну, 
Алмаңдын күтүп жолуну, 
Күтүп Манас калыптыр. 
Манас келип калат - деп, 
Балакетке салат - деп, 
Алмаңдын жоктур түшүндө, 
Аңдап көргүн калайык 
Атаңардын ишине. 
Кесилген мойнок бел менен, 
21790 Керилген өзөн жер менен, 
Сайылган сеңир учунан, 
Сандыргалуу эр Манас 
Алмамбет келген тушунан 
Имерилди сеңирди, 
Аккуласын жетелеп, 
Боз сеңирдин учунан 
Нар төө тартып ушундан 
Аккуланы кындыйтып, 
Ак найза сайып зыңкыйтып, 
21800 Ак күбө жаап атына, 
Ал жерден булар келет - деп 
Акылга Алмаң албаган, 
Астынан алар чыккан соң 
Айран болуп Алмамбет 
Аңырайып караган. 
Сеңирден көрүп селейип, 
Не болуп булар жеткен - деп 
Эр Алмамбет элейип, 
Кайдан келсин Манас - деп, 
21810 Калбайын болуп эс-мас - деп 
Шайтанбы, жинби, бериби, 
Төрө Манас көрүнгөн 
Дөөлөрдүн жүрөр жериби? 

Азыр келген бул жерим 
Ак-Ыяздын тушу эле, 
Аркы өйүзгү көрүнгөн 
Эчки-Өлбөстүн учу эле, 
Текес кан жери ушу эле. 
Аны ойлонуп Алмамбет, 
21820 Кайдан Манас болсун - деп, 
Алмамбет али ишенбейт, 
Алмамбет жакын калганда 
Арстан Манас эмне - дейт, 
«Ассалому алейкум 
Алмамбет арыстан, султан - дейт. 
Алеки салам, баатыр - деп, 
Адамсыңбы, берисиңби 
Бу жүргөндөр акыр» - деп, 
Алмамбет сүйлөп салганы, 
21830 Арстан Манас баатыры 
Сөзгө кирип калганы: 
«Тутушканга оң колум, 
Оң колум сынып окустан, 
Чыга жазды ойронум! 
Онума бүткөн аягым, 
Тайгылып кетип таягым 
Талкалана жаздаптыр 
Басып турган аягым. 
Муунала назды бутум - деп, 
21840 Кудайым берген кутум - деп, 
Муңая жазды журтум - деп, 
Таарынганың белгисиз, 
Тартылып кимден келдиңиз, 
Урунганың белгисиз, 
Урушуп кимге келдиңиз? 
Сен ини да, мен ага, 
Каталык кылсам мен сага, 
Кайырсыз ишке не даба, 
Өлчөгөм өзүм жаныма, 
21850 Миң жылкы берсе азбасмын 
Бир тал жуйрук-жалына, 
Аккулам тарттым алдыңа. 
Аколпок тонум жабылуу, 
Арзыганың баарысы 
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€ МАНАС 
Арзан болор табылуу. 
Атып жүрсөң Ак келте 
Аманат жандын эрмеги, 
Асынсаң далың айнеги, 
Ак келте тарттым жолуңа, 
21860 Арстаның куштар жообуңа. 
Саюуга тарттым найзамды, 
Сандыргалуу Алаке, 
Таппадым сенин айлаңды. 
Тартуу жана кылычым, 
Болбосо да, болсо да 
Мойнумда болсун кылмышым, 
Аралашкан каным бир, 
Айкалышкан жаным бир, 
Кадырыма куп жеткен 
21870 Кадыр Алда жапаа эткен, 
Баркымды байкап куп жеткен, 
Бар кудайым жапаа эткен 
Атемир кызы Каныкей 
Аташканым-күйгөнүм, 
Айкалышып сүйгөнүм 
Алганым тартуу жолуңа, 
Ашыкмын айтар жообуңа. 
Байкагын айткан сөзүмө, 
Баарысы Алмам аз келсе, 
21880 Бар кудайым буюруп 
Көргөздү мени көзүңө, 
Баарына көөнүң толбосо 
Башым тартуу өзүңө! 
Балкыды бою Алмаңдын 
Баатырдын айткан сөзүнө. 
Акты жашы бурчактап, 
Аста басып булактап, 
Арстан Манас аягын 
Алмамбет наалып кучактап, 
21890 Али да Манас жол тосуп 
Кетирбеди тузактап. 
Качаарында кан Алмаң 
Карарган экен көңүлү, 
Кайта көңүл сөгүлдү, 
Катарлап жашы төгүлдү. 

Элкин эмес экенин 
Энди билди эр Алмаң, 
Нече уруктан эл алган. 
Жалгыз эмес экенин 
Жаңы билди Алмамбет, 
21900 Жаңы агарды калган нээт, 
Ошондо Алмаң айтат кеп: 
«Оёнум сенден мурундур 
О дүйнөгө жөнөөрүм, 
Ойротко маалим өнөрүң, 
О дүйнөгө бет алсам 
Ордуму жоктоп ой-бойлоп, 
Осуяттап көмөөрүм. 
Кырааным сенден мурундур 
21910 Кыяматка жөнөөрүм, 
Кылымга маалим өнөрүң, 
Кыяматка бет алсам 
Кылыгым санап кыйналып, 
Кызматым кылып көмөөрүм, 
Доожуу күндө көмөгүм, 
Жоолуу күндө жөлөгүм, 
Алыстан карап көрөөрүм, 
Айтканыма көнөөрүм. 
Айланып жүзүң көрбөскө 
21920 Алысты самап жөнөдүм». 
Алмамбет белин чечиптир, 
Кара башым тартуу - деп, 
Кан Манас жолго жетиптир, 
Баарын тартып келгенге 
Ыңгыранган Алмамбет 
Ыраазы боло кетиптир, 
Жашынып турган кырк чоро 
Жан-жабыла жетиптир. 
Кырк баатырдын баарысы, 
21930 Кыргыл баштап карысы 
Кыраан Алмаң баатырга 
Кыйкырып келип калышты. 
Кыйла чоро кыя албай, 
Ыйлап жашын тыя албай, 
Кыргылдан бөлөк жыйырмасы, 
Алмамбетке караган 
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€ МАНАС 
Жыйырма эки экен баарысы 
Алаке, кайда кеттиң? - деп, 
Жыйылып ыйлап барышты. 
21940 Ыйлабаңар баатыр - деп, 
Насыят айтып Алмамбет, 
Наалыбаңар, балдар - деп, 
Наалысаңар мен үчүн 
Артыңды кудай жалгаар - деп, 
Ал сөздү айтып салганы, 
Алмамбети табылып, 
Арстан Манас баатырдын 
Ичтен кири арылып, 
Кабагы карыш жарылып, 
21950 Кан Алмамбет качты - деп, 
Калкы калган сабылып, 
Көпчүлүктүн баарысы 
Жатпасын - деп, зар ыйлап, 
Алдасына жалынып, 
Алмамбет, Манас баш болуп, 
Атына минди жабылып. 
Кыргылчалы кырданып, 
Кыраандын баары сурданып, 
Ашып өтүп Түкүрдү, 
21960 Акка кылып шүкүрдү1, 
Аскерин издеп алыптыр, 
Бакай келип артынан 
Баштаган экен колуну, 
Бүгүн он үч күн болуп 
Баскан экен жолуну. 
Эр Бакай жолго салыптыр, 
Элин баштап алыптыр, 
Кенжут менен жабаалык 
Динге кирбей калыптыр. 
21970 Алагды болуп ушулар 
Алмамбети жоголуп, 
Насият айтчу кишилер 
Туш-тушка кетип жол тосуп, 

Тура албай анда жол кошуп, 
Баатырлар жолго тарашып, 
Балбандар колго карашып, 
Абыдан чыкпай жарашып, 
Корккондон нече кыз тартып, 
Динге жыкпай кысталтып, 
21980 Айры менен нар тартып, 
Алтын, күмүш зар тартып, 
Азар түмөн мал тартып, 
Кара кыргыз калкы - деп, 
Кандай жакшы наркы - деп, 
Карадык - деп, калдык - деп, 
Как тушунда той кылып, 
Кара көз сулуу кыздарды 
Капилет берип салдык - деп, 
Жабаалар айтып жабырап, 
21990 Аясчыл айтып абырап, 
Чаңкайлары чатырап, 
Калмактары кабырап, 
Даңшоолору дабырап 
Кигиттиги кибиреп, 
Кирди-чыкты эстери 
Тамам кырып кетет - деп, 
Коркуп жүргөн кездери, 
Алмамбети жоголуп, 
Алагды болуп алыптыр, 
22000 Артынан келип эр Бакай 
Ашыгып жолго салыптыр, 
Жабаага булар барганы, 
Салып жүргөн дарбааны, 
Ол элге кылган дүрбөөнү 
Олтуруп-кооп жүргөнү, 
Ордодо оюн салганы, 
Мардуба чалын өлтүрүп, 
Башын кесип алганы. 
Баштан аяк баарысы 
22010 Жыйырма төрт күн болуптур, 

1 шцкирди. Сөз «шүгүр», «шүкүр» түрлөрүндө айтыла берет. Көбүнчө «шүгүр» фөрмасы колдо-
нулат. Манасчы да көбүнчө «шүгүр» түрүн пайдаланат (к. 2966-сапты). Бул жерде «Түкүр» делген 
топонимге так уйкаштыруу үчүн сөздү «шүкүр» түрүндө айткан өңдөнөт. 
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€ МАНАС 
Барган күндөн Айганды 
Зынданга солоп коюптур. 
Өлтүрмөк экен жаныны, 
Айгандын кызы Алтынай 
Алган сурап жаныны. 
Мурун болуп мусулман, 
Кыз Алтынай кандай жан, 
Алмамбетке тийсем - деп, 
Алган экен оюна, 
22020 Анткен менен Алтынай 
Калк ордого киргенде 
Канкордун тийген колуна, 
Арстан эрге тийүүнү 
Алтынай алып оюна, 
Ал күндөн бери карата 
Атасынын оюнда. 
Атасы болбой мусулман, 
Азелден жаман бузулган, 
Ата, бол - деп, мусулман, 
22030 Асылган кызы мурунтан, 
Атасы болбой куруткан, 
Алтынай балам, бак деген, 
Көөдөнүмдү как деген, 
Бир какканда күңгүрөп, 
Үн чыкпаган дүңгүрөп, 
Атасы кызын куп баккан1, 
Он үч деген күнүндө 
Кыз Алтынай де каккан. 
Какканында каңгырап, 
22040 Ачыгыраак шалдырап, 
Жана багып он бир күн, 
Таңшып айтып күнү-түн, 
Атасын жакшы багыптыр, 
Какса төшү кыңгырап, 
Үзүлүүгө жакындап, 

Калган экен шылдырлап, 
Куп болсун калган журтум - деп, 
Аз калган экен2, атаке, 
Кудайым салган кулпуң - деп, 
22050 Акырет жаман мындан да, 
Бир минуттун кыстоосун 
Бу дүйнөдө тартпайсың 
Миң жылы жатсаң зынданда, 
Бериште көп, жуда бар, 
Асман, жерди жараткан 
Өзү кубат, өзү күч, 
Жаратканың кудаа бар, 
Боздодум ата, сен үчүн, 
Болуңуз ата, мусулман, 
22060 Болбогун эгер мен үчүн 
Кыргыз Манас кармады, 
Кыйратып нээ салбайсың, 
Ушубу, ата, бар күчүң? 
Бендеден мынча коркосуң, 
Бериштени ойлогун, 
Адамга кылаар алың жок, 
Алда каар кылганда 
Азаттан чыгаар жайың жок. 
Бол мусулман, ата - деп, 
22070 Болбосоң ишиң чата - деп, 
Айтты кызы ар канча. 
Араң жатып ошондо 
Айткан экен ыйманды 
Айган деген куу калча. 
Айтып барды Алтынай, 
Абакеси Бакай кан 
Чыгаргын - деп, зындандан 
Желдет буйруп жиберди, 
Чыксын - деди, силерди. 
22080 Айгандан бөлөк он сегиз, 

1 баккан. Ыр сабындагы сөздөр орун алмашып айтылып, натыйжада маани туура чыкпай 
калган. Ыр сабынын туура үлгүсү «Кыз атасын куп баккан» болуш керек эле. Жаңылыштык ма-
насчынын өзүнөн кеткени же ал айткан сөздү катчы туура эмес чийгени белгисиз. Сөздөрдү түп 
нускадагы үлгүсүндө калтырдык. 

2 экен. Мындай сөз түп нускада жок. Бирок ансыз ыр сабындагы ыргак бузулуп, муун ченеми 
да аксап калат. 
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€ МАНАС » 
Алтынай айтып жүргөндө 
Мусулман болгон тептегиз. 
Алда насип кылбаса 
Мусулман бол! - деп, нетебиз. 
Алтынайдын сөзүнөн, 
Акыл угуп өзүнөн 
Мурунку бузук көп доңуз 
Мусулман болду он тогуз. 
Эр Бакай баарын угуптур, 
22090 Зындандан алып чыгыптыр, 
Ак бирлигин билгизип, 
Ыслам динге киргизип, 
Алтындуу тон дейилде 
Экиден-бирден кийгизип, 
Алып алып баарысын, 
Кезенишкен душманга 
Кетирбеген намысын, 
Алмамбет, Манас баары жок, 
Аксакал Кыргыл кары жок, 
22100 Арстандардан дагы жок, 
Алтымыш миң кара кол, 
Көкөтай бар башында, 
Көңкү аскери кашында, 
Кармаганын жоктотуп, 
Жесирин санап окшотуп, 
Миңден-жүздөн топтотуп, 
Бакай жүрүп кол менен, 
Баштагы барган жол менен 
Ушакчынын сарпынан, 
22110 Бузукунун дартынан 
Алмамбетин качырып, 
Баары кетип артынан, 
Чала болуп мусулман, 
Жана кайтып бузулган, 
Абаң Бакай кол баштап, 
Аскери менен жол баштап, 
Зарабшанын оюна, 
Нече күнү жол жүрүп, 
Намундун келди боюна. 
22120 Намундан орун алыптыр, 
Алмамбет, Манас, Кыргылчал 

Аман келип калыптыр. 
Андан көчүп үч күндө 
Кебездин келген оюна, 
Кепер суунун боюна. 
Аскери анда токтошуп, 
Аман-соосун жоктошуп, 
Бөтөн-бөтөн найы бар, 
Ар бир кокту ара оюк, 
22130 Какыраган сайы бар, 
Алдын-артын жыйнашып, 
Ат семизин кыйнашып, 
Колдон киши чыгарып, 
Кош башына ыйгарып, 
Ушу кептен болжоңуз, 
Ургаачы болгон олжоңуз, 
Жол бөлүнөр бу жерден, 
Жооптошуп калалык 
Жол-жосунду билерден. 
22140 Чыгып алып биздерден 
Катын-кыздан талашып, 
Карсылдашып сабашып, 
Калбасын - деп, өлүшүп, 
Ушул жерден алсын - деп, 
Таалайынан көрүшүп 
Ургаачысын бөлүшүп, 
Талаага жыйып олтурду 
Ой талааны толтурду. 
Кызыл-тазыл кийинген 
22150 Кыз-келиндер бөлүндү, 
Аяк-башы ат чабым, 
Ой талаанын баарысы 
Кыпкызыл болуп көрүндү. 
Кырааным Манас барында. 
Кыргыздын кылган чатагы, 
Кыяматтын журтуна 
Кызыл-Ой болгон атагы. 
Кармаганы жесири, 
Каны Манас барында. 
22160 Кара кыргыз эсирди. 
Отуз жети миң болгон, 
Ойротко сөзү дүң болгон, 
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€ МАНАС 
Аркадан барган аскери 
Араң кырк миң кол экен. 
Меңдибай менен Көкчөкөз 
Үч миң киши ол экен, 
Кашкар, Жергент кошулган 
Он беш миң аскер кол менен. 
Жыйгач каштуу, кыл чачтуу 
22170 Отуз менен жыйырманын 
Ортосунда бар жаштуу 
Оюнга келген катындан, 
Ойрон болгон канча жан, 
Беш нарым миңин ыйгарып, 
Карылыкка бөлүшүп, 
Чогултуп койду чыгарып. 
Андан калган кыз-келин, 
Кыргыз барып кыйратып, 
Бойдок кылган жабаа элин. 
22180 Алда билет ар түрлүү 
Арбын болоор жалган сөз, 
Аны барып аралап 
Көргөн жан жок көзмө-көз. 
Аялдары ал элдин 
Тартыш болуп калган - деп, 
Уламадан укканбыз, 
Бир атанын балдары 
Бирден катын алган - деп, 
Кезек менен катышып, 
22190 Кем тукум болуп калган - деп. 
Отуз эки миң жарым 
Олжого бөлдү куп баарын, 
Анжияндын аскери 
Алар алды он миңди. 
Аркалык он миң алыптыр, 
Он жети миң ургаачы 
Кашкарга карап калыптыр. 
Ар шаарына бөлүшүп, 
Аземдүүсүн көрүшүп, 
22200 Ата уул улап алыптыр, 
Нак ошондон бер жакка 
Катындын кени Кашкар - деп, 
Калктарга үлгү калыптыр. 

Кадимден бери калган кеп. 
Он жети миң жесирди 
Ою менен алган - деп, 
Эркегине эки эсе 
Аял арбын калган - деп, 
Кашкарга кирип бакалап, 
22210 Кас буудандын баарысын 
Кайра баштан такалап, 
Анжияндык баарысы 
Алайды көздөй салышты, 
Аркалыктын баарысы 
Чакмак жолго салышты. 
Дуу-дунун кызы Диларам 
Турна моюн Алтынай 
Калыптыр кандын кошуна, 
Арзыганың Алтынай 
22220 Аман-эсен турат - деп, 
Напси агытсам уят - деп, 
Алтынай үчүн таарындың, 
Азап менен табылдың, 
Ала койгун, Алмам - деп, 
Арстаны Манас айтты кеп. 
Көп алдында кеп кылып, 
Алтынайды алууга 
Алмамбетке эп кылып, 
Баштады Манас сөзүнү, 
22230 Барсылдап күлүп Алмамбет, 
Баатырдын карап өзүнү, 
Сулууга көзүн салбаган, 
Суктанып карап албаган, 
Кызга көзүн салбаган, 
Кызыгып карап албаган, 
Сулуунун баркын билбеген, 
Суктанып көзүнө илбеген, 
Кызды кыз - деп, билбеген, 
Кызыгып көзүнө илбеген 
22240 Алтынайды көрүпсүз, 
Напсиңе баатыр көнүпсүз, 
Жетелеп чыктың ал кызды, 
Баатыр колуң тийген соң 
Башка жанга ким койду 
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€ МАНАС 
Алтынайды алышты. 
Алтынай болсо сиздики, 
Ата уул улап бөлүшсөң, 
Диларам болсун биздики. 
Алмамбет айтып салганы, 
22250 Кырк баатырдын баарысы, 
Кыргыл, Бакай карысы 
Каткырып күлүп калышты. 
Адамдар көңүл жайлашып, 
Алып кирип Кашкарга 
Аалымдар нике байлашып, 
Оюн-күлкүгө батышып, 
Ойногону кыз болуп, 
Он күн анда жатышып, 
Орчун дооран, мажилис 
22260 Мааракеге батышып, 
Бал, шекерин татышып, 
Магдырашып жатышып, 
Кырк баатырдын баарысы 
Кыргыл, Бакай карысы 
Кызык иште калышты, 
Жай-Дөбөдөн туз алып, 
Жан жыргатып кыз алып, 
Айры менен нар алып, 
Алтын тандап, зар алып, 
22270 Эр башына бир бирден 
Ай-чырайлуу пар алып, 
Аскердин баары туш-тушка 
Аман-эсен таралып 
Тамаша таңды атырып, 
Күлкүсү күндү батырып, 
Күлүктү байлап катырып, 
Буудандын баарын байлашып, 
Минтип көңүл жайлашып, 
Кара-Шаар, Кумулдан 
22280 Как шу жерде турганда 
Калба чыгып калды - деп, 
Канкорлорго угулган. 
Мээнет басса бээжиндик 
Бери келип калар - деп, 
Берип Алдам салар - деп, 

Бу жерде жатыш залал - деп, 
Не да болсо кабарын 
Аныктап угуп алам - деп, 
Алты күндө, беш күндө 
22290 Аркаңыздан барам - деп, 
Эр Бакайды баш кылып, 
Кыз-катындын баарысын 
Абасы Бакай карысын 
Аларды жолго салыптыр, 
Алардан мурун Көкчөкөз 
Үйүнө кетип калыптыр, 
Жеке өзүнүн башына, 
Меңдибайы кашында, 
22300 Жети кыз тандап алыптыр, 
Арагына мас болуп, 
Акыл качып, аз болуп, 
Арстан Манас баатырга 
Абыдан ичи кас болуп, 
Кырк баатырдын баары бар, 
Кыргыл баатыр кары бар, 
Кыраан Алмаң дагы бар, 
Кызматка туура кыраандар 
Жатып калган чагы бар. 
Уйгурдун учу Кашкар - деп, 
22310 Урматын көрүп, нанын жеп, 
Узак шаар Кумулдан 
Угулар бекен кабар - деп, 
Жата турсун сайкашка 
Салтанаты, сөөлөтү 
Ар түрлүү журттан бир башка. 
Кызыл байрак кырк кашка, 
Кылганы журттан бир башка 
Кумулга кулак салыптыр, 
Камбылдан кабар алыптыр, 
22320 Каңырт экен, калп экен, 
Соода кылып урушкан 
Калмак менен сарт экен. 
Жети күн тамам өткөндө 
Сегиз күнгө жеткенде 
Угулду Кумул кабары, 
Узактан келди чабары. 
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€ МАНАС 
Тогуз күнү токтолуп, 
Онунчу күнү оолугуп 
Оёндор жолго салганы. 
22330 Алда билер бу сөздүн 
Чыны канча жалганы, 
Айтылсын адабиятка 
Абалкы элден калганы. 
Кашкардан чыккан көй баатыр 
Талап кылып үйүнөн, 
Талас менен Чүйүнөн 
Алар жөнөп баратыр. 
Барган бойдон токтолсун, 
Көзкаман деген тууганы 

22340 Икаясы* жоктолсун. 
Жуушадан келген тууганы 
Салкын жерге турам - деп, 
Суңшоону каалап турганы. 
Лаңги-Дөбө жердеген, 
Атышканын бу дагы 
Намысын колго бербеген, 
Окуясы Көзкаман 
Ойлогон иши эң жаман: 
Өткүр Манас султандын 
22350 Өкүмөтүн алсам - деп, 
Өзүнөн бөлөк киши жок, 
Өлтүрүп аны салсам - деп. 

(3) 1 МАНАС БААТЫРДЫН КӨЗКАМАНДАРДАН КӨРГӨН 
ЖАМАНДЫГЫ. КӨЗКАМАНДАР АКЫРЫ ӨЗДӨРҮН ӨЗДӨРҮ 

БЫЧАКТАШЫП ӨЛГӨНДӨРҮ2 

Бак* берген кудай башында, 
Манас болгон жашында, 
Баянын айткан Сагымбай, 
Бар кудай кылба шерменде 
Магшар*3 күндүн кашында. 
Жуушадан көчүп тууган - деп, 
Издеп келген башында, 
22360 Кайгысын тартып казаттын 
Кабатын тартып азаптын, 
Балаасын тартып мазактын, 
Балбанын тартып азаптын, 
Биринде бирге дин берип, 
Экисинде кубат-күч, 
Эсер-мусар* тил берип, 

Жашы жетип үч жашка, 
Төрт жашына киргенде 
Баладан бейли бир башка, 
22370 Беш жашына киргенде 
Ашык* утуп4 балдардан, 
Алтысына келгенде 
Акыл угуп чалдардан, 
Жетисине келгенде 
Асман-Жердин ээси 
Кайдасың? - деп, жалбарган, 
Сегизине келгенде 
Белин бекем буунган, 
Керээли-кечке жуунган, 
22380 Тырмагы өссө албаган, 

1 Теманын алды жагына кашаага алып жазылган үч (3) делген белги катчы тарабынан ушул 
кол жазма-дептер томго топтоштурулган окуялардын учүнчусү дегенди туюнтат өңдөнөт. 

2 Сөздөрдү катчы формасы боюнча тема катары жазган. Бирок манасчы окуяга түшүндүрмөлүк 
милдетти аткаруучу тексттер арасындагы кара сөз түрүндө айтуусу да мүмкүн. 

3 мгшер. 
4 етиб. Жазылууну «өтүп» деп окуу зарыл эле. Бирок андай маани тексттеги контекстке туу-

ра келбейт. Кыясы, катчы жазууда жаңылыштык кетирген өңдөнөт. Сөздүн талап кылынган туура 
үлгүсү - «утуп». 
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* МАНАС » 
Кай бир1 күндө бир айда 
Колун сууга салбаган, 
Кожону көрсө коркуткан, 
Коңшусун2 көрсө зор туткан, 
Бир сабаада кымызды 
Колуна тийсе бир жуткан, 
Баркын билбей дүйнөнү, 
Бакылды* көрсө сүйбөдү. 
Балдар ашык атчу экен, 
22390 Бирдин үчү* чүкөгө 
Бир жамбыны сатчу экен. 
Билдирмекке атасы 
Дүнүйөнүн кадырын, 
Ошпур байы жердеген 
Туушаң тоонун адырын, 
Маңдайы Кынжаң, Аңырты, 
Баш жайлоосу Кажырты, 
Бай Жакып берген малайга, 
Малайда жүрүп бу Манас 
22400 Балакет салган далайга. 
Жер коруган калмагы 
Жеке калба салганы, 
Жеткирген соң кудурет 
Жергесине кошулуп, 
Булар жүрүп өзүнө 
Букара болуп калганы. 
Он төртүнө келгенде 
Абунасир Самани 
Ак динине салганы. 
22410 Жыйырма жаштын ичинде 
Учуруп нече кандарды, 
Уйгурду танам алганы. 
Беш жашынан бери жакка 
Мээнетке белин байлады, 
Беттешкенин жайлады. 

Алып турган кезинде 
Азирет тоо, Алайды, 
Алсыратып далайды. 
Азыр барган тууганы, 
22420 Аңгемесин угуңар, 
Туугандын кылып турганын. 
Токуган атын минсем - деп, 
Толкуган Угуз балдарын 
Тоорултуп жалгыз билсем - деп, 
Манастын башын жесем - деп, 
Бадышаң менмин десем - деп, 
Канкордун башын жесем - деп, 
Каныңар менмин десем - деп, 
Мээнетти Манас кылыптыр, 
22430 Бекерге өкүм алууга 
Бейбактын көөнү тыныптыр. 
Арстан Манас мурунтан 
Аракет арбын кылыптыр, 
Аракетсиз кан болуп, 
Ааламды жөкө билмекке 
Акылы бышып тыныптыр. 
Албан түрлүү жакшылык 
Аябай Манас кылыптыр, 
Жооноюп алып билеги, 
22440 Жоготсом - деп, Манасты 
Көкчөкөздүн тилеги. 
Алаш уулу болгону 
Азияга толгону, 
Алынган экен Манаска, 
Арышы жетип алашка. 
Жал-куйругу жок, жалгыз 
Ушунча журт караган 
Ушул экен тамаша. 
Корккон экен Манастан 
22450 Жол кайрар калбай3 алаштан, 

1 каа бир. Жазылуудан маани чыкпайт. Катчыдан ката кеткен (түп нусканын 230-бети). Кон-
текстке караганда бул жерде «кай бир», же «кээ бир» деген сөз болуусу туура. 

2 коңшысы. Сөз «коңшусу» делип окулат. «Коңшу» бул жерде байдын көзүн караган, же байга 
жалданып иштеген, байдын кызматына каралашкан, көпчүлүк учурда анын саан, унаа ж.б. жак-
тан жардамына муктаж адам маанисин туюнтат. 

3 кол кабарга албай. Жазылуудагы маани контекстке туура келбейт. Кыясы, катчыдан ката 
кеткен. Талап кылынган маани «кол кайтарар калбай». 
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€ МАНАС № 
Сезген экен Манастан 
Сен дээри жок алаштан, 
Өзүнөн бөлөк бир жян жок 
Өкүмөтүн талашкан. 
Өкүмөтүн алсам - деп, 
Өлтүрүп салып, Манастан 
Өкүмөтү болбосо 
Өзүнө жоктур карашкан. 
Кырк чоросун кырсам - деп, 
22460 Кыргызды билип тынсам - деп, 
Ойлогон экен Көкчөкөз 
Ошо кезде туш болгон 
Билерик айткан жаман сөз. 
Сапарга келген сай төрө*, 
Башчысы Кыргыл бир дөбө. 
Алыска келген аары - деп, 
Ак уруктан1 Нузкыр - деп, 
Мага десе бу болсун 
22470 Кабырстан журту - деп, 
Кыргылчал буйруп салганда, 
Кызылдай баарын тоношуп, 
Кыраандар талап алганда 
Айбаның үйрүң көрбө - деп, 
Адамың үйүң көрбө! - деп, 
Акимдериң кырылып, 
Акыретке жөнө - деп, 
Жаангер кожо баласы 
Жанган көөкар* даанасы 
22480 Азизден* каргыш кетиптир, 
Каргышы жүрүп кайбана 
Кастыгы ичте Көкчөкөз 
Как ушуга жетиптир. 
Көңүлгө кирип алыптыр, 
Өлтүрмөккө Манасты 
Көп ойлонуп калыптыр. 
Санаага кирип алыптыр, 
Сап кылсам - деп, Манасты 

Самап катып калыптыр. 
22490 Дуба кылган Билерик, 
Көзкаман душман болмогун 
Кудайдан - деп, билелик. 
Жуушадан көчүп келгенде, 
Алтайдан келип, таба албай, 
Алайы кайда дегенде 
Оң жолун ал эл айтыптыр, 
Эски-Муздун жеринен, 
Орустун барып элинен, 
Казаттан Манас кайтыптыр. 
22500 Алтайдын берки жээгинен, 
Айдаркандын элинен 
Табылган экен Көзкаман, 
Кийимдери кытайча, 
Сыпаттары2 эң жаман. 
Айдаркан, Көкчө айлынан, 
Алтайда өскөн малынан 
Үч жүз жылкы бериптир, 
Үтүрөйүп баарысы 
Жылкыдан үркүп келиптир. 
22510 Жылкысы үркүп алардан, 
Жыты бузук арамдан*, 
Алар коркуп жылкыдан, 
Жылкысы жылас болсун - деп, 
Ушуну менен алышкан 
Адам кайдан оңсун - деп, 
Мээнетти кайдан берди - деп, 
Коё берсек жоготуп, 
Бер жылкымды дейби - деп, 
Кайгылуу болуп калмактар 
22520 Жыйылышып сүйлөнүп, 
Жылкы - деп, жүрүп сүйрөлүп, 
Жыл өткөн соң жылкыга 
Жыла-жыла үйрөнүп, 
Алтайдан бизди көрдү - деп, 
Асоодон жыйып берди - деп, 

1 ак урук - ак өңдуү эл (белая раса) маанисинде. 
2 сапаттары. Катчыдан ката кеткен өңдөнөт. Бул жерде «сыпаттары» деген маани тагыраак 

туура келет. 
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€ МАНАС 
Анда көөнү бир калган, 
Агалаш тууган Манас - деп, 
Аман бизден калбас - деп, 
Акылына кир алган. 
22530 Адамга адам жакпаган 
Аманат* дүйнө - шум калган*. 
Калмакча тиккен үйлөрүн, 
Калмакча кийим - кара тон 
Касиеттеп жүргөнүн 
Душмандар шылдың кылат - деп, 
Тууганым шагы сынат - деп, 
Тутантып отко жакканда 
Өз кийиминен түк койбой 
Өрттөп ийип жатканда, 
22540 Торгун* менен тубарды*, 
Өрттөп ийип баарысын, 
Тосултканда буларды 
Киймибизди алды - деп, 
Шардана кылып кыргызга 
Жандырып-өрттөп салды - деп, 
Киймибизди бүлдүрдү, 
Тууган - деп, келсек бу канкор 
Душмандыгын билдирди. 
От күчөдү желге - деп, 
22550 Осол кылып көргөздү 
Орчун жыйын элге - деп, 
Акылына кир алган, 
Анда көөнү бир калган. 
Адамга адам жакпаган 
Аргасы жок шум жалган. 
Ачып динге жолуну, 
Кесмек сүннөт*1 экен - деп, 
Алалдатып колуну, 
Тарки* сүннөт болгон соң 
22560 Жаман болор бекен - деп, 
Тилине келме алганда, 
Шоодайын кесип салганда 
Урматка бизди алды - деп, 
Узарта албай биз жүрсөк 

1 снт. 

Учун кесип салды - деп, 
Кайсы жерде бу Манас 
Туугандыгы калды - деп, 
Баарыбызды ыйлатып, 
Тай букадай туйлатып, 
22570 Шоодайдын башын кыйратып, 
Арттыра кылды азап - деп, 
Аны дагы кек кылган, 
Жуушалыкча сүйлөшүп, 
Балдырашып кеп кылган: 
«Кантип карап коёрбуз, 
Кабыбызга бир келсе 
Капилеттен соёрбуз, 
Канын төгүп коёрбуз, 
Кара көзүн оёрбуз». 
22580 Калжыраша сүйлөшүп, 
Кайраттуусу күүлөнүп, 
Антип жүргөн мурунтан. 
Аралашып алышып, 
Арстан Манас тууган - деп, 
Алынышып калышып, 
Арбын заман өткөн соң 
Аны унутуп салышып, 
Азыркы аты Ак-Сайды, 
Ал кезинде айткан кеп 
22590 Саяң-Жайлак, Үч-Суу - деп, 
Тандаган жерим так бу - деп, 
Сырттан тандап жер алып, 
Меңдибайды баш кылып, 
Кыргыздан тандап эл алып, 
Саяң-Жайлак таянып, 
Кашкардан кара чай алып, 
Жаткан кезде жай алып, 
Жабаага барып казатка, 
Алмамбетти качырып, 
22600 Абыдан калып азапса, 
Кенжуттун керген тагында, 
Алмамбет кеткен чагында 
Жол тосуп барып Кыргылчал 

^ 3 6 6 ^ -
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€ МАНАС 
Кожону билбей карактап, 
Коогалуу болгон табында 
Адамың үйүң көрбө! - деп, 
Каргап койгон бабында 
Амыры менен кудаанын 
Көкчөкөздүн көөнүнө 
22610 Жамандык түшкөн чагында, 
Кайтып тартып келгенде 
Кашкардын калың шаарына 
Камданган экен Көкчөкөз, 
Катаасы канча билбеймин, 
Кадимден калган эски сөз. 
Урушуп адам жеңе албас, 
Ушул ишти кылайын -
Уу берип баарын кырайын. 
Самадым муну кылайын, 
22620 Заарына кантип чыдайын, 
Сай төрөсүн, Манасын 
Сап кылып коюп тынайын, 
Заар берип кырайын, 
Муну ойлонуп Көкчөкөз 
Сарп кылып дүйнө далайын 
Чачама дары* алайын. 
Санаасын бузук салыптыр, 
Сарп кылып далай дүйнөнү 
Чачама дары алыптыр, 
22630 Күчүнө булдун салыптыр, ' 
Көбүрмө дары* алыптыр. 
Күйбөй Манас баатырга, 
Он күнү мурун озунуп, 
Октой мойну созулуп, 
Чыгып кетип калыптыр. 
Кашкарга түштүк жол болгон 
Чатыр-Көл басып толгонгон, 
Манаска кастык ойлонгон, 
Кадыр Алда сактасын 
22640 Калмакта өскөн ойрондон. 
Андагы аты Шиш-Төбө, 
Артында калды көй төрө, 
Азыркы агы Чеч-Дөбө, 
Чеч-Дөбөнүн оюнда, 

Аккан суунун боюнда, 
Тереги бар, талы бар, 
Жер киенин баары бар, 
Коржоңбоз атын такалап, 
Конуп алып жакалап, 
22650 Агалдайын алыптыр, 
Арстан эрге кылмакка 
Акылдашып калыптыр. 
Чакырды Чагалдайыны, 
Кылалы - деп, кеңешти 
Кыраан эрдин жайыны. 
Алдырып Арбалдайыны, 
Ар кимде бар миң жылкы, 
Айылдагы байыны, 
Дөрбөлдөй мында келсин - деп, 
22660 Төрө Манас баатырдын 
Төгүүгө канын камын - деп, 
Төгүн-чынын ким көргөн 
Мурункудан калган кеп. 
Бегалдай бери келсин - деп, 
Берен эрдин камын жеп, 
Тоголдой экен кенжеси, 
Султан эрди жутмакка 
Чогулганда кеңеши. 
Эл агасы Меңдибай, 
Ак сакал мында келсин - деп, 
22670 Айттырган ага жайма-жай, 
Азаматы Көкчөкөз 
Азырлаган шайма-шай. 
Келе жатып Меңдибай 
Үсөнгө чыкты байма-бай. 
Салам айтып салганы, 
Алигин Үсөн алганы, 
Амандашып калганы. 
Меңдибайым сүйлө - деп, 
22680 Үсөнбай айтып салганы. 
Меңдибай баштап кеп айтып, 
«Бейлиңди көрдүм - деп, айтып,-
Бабаң Бабыр болсо да 
Маалаңа тийип чатагың, 
Көпчүлүктүн ичинде 

^ 3 6 7 ^ -
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€ МАНАС » 
Көзкаман болгон атагың. 
Көөдөнүңдө эч ой жок, 
Көтөрө албай башыңды, 
Көмүлгүрүм жагасың, 
22690 Өзүңө келген арбакты, 
Үсөнгө салган чарбакты 
Канкорго кандай сатасың?» 
Меңдибай айтты бу сөздү, 
Бейли жаман куу сөздү. 
Айтканын угуп Үсөнбай 
Ачуусу1 келди жайма-жай: 
«Эсенкандын сынчысы -
Эл кыдырган тыңчысы 
Көзкаман - деп, мени айткан, 
22700 Көмүлгөн капыр нени айткан?! 
Көп эмес эле чатагым, 
Көзкаман болуп атагым, 
Өңкөй кыргыз шогунан, 
Өкүмөт колдо жогунан, 
Баашага моюн сунгандан, 
Баарысы баштуу тургандан, 
Түрк уулу түбү душман - деп, 
Баштаган жүрүп түрктөн 
Башыбыз мындан бышкан - деп, 
22710 Колунан келген чагында 
Койбой элди жайына, 
Салык салып байына, 
Жарлык чачып баарына, 
Кара кыргыз түрк уулу 
Турбай2 эски жайына, 
Алыша кетер ал жоктон, 
Аскер күткөн кан жоктон, 
Канетесиң капыр - деп, 
Каяша айтар жан жоктон 
22720 Баш байлабай өлүмгө, 
Манжурия кытайы 
Түгүн койбой таратып, 
Түрк баласын бөлгөндө 

Көрүнүпмүн көзүнө, 
Көзкаман - деп, ат коюп, 
Көмүлгөн кытай өзүмө, 
Көлүк берип ылоолоп 
Жетишпеген көчүмө, 
Дабаан ашып, таш басып, 
22730 Атпай журттан адашып, 
Сурум кетип, суу кечип, 
Дарыя нече көл көрүп, 
Аңкаган нече чөл көрүп, 
Өтө жаздап Бээжинден 
Эски-Муз менен Бээжинден 
Эки арасы жер экен, 
Күн чыгышы тарабы 
Күбө-Моёо дээр экен, 
Шымал жагын жердеген 
22740 Тундуранын эли экен, 
Жануп жагы багытын 
Чууша-Дара дээр экен, 
Бээжинге айлык жол экен, 
Турар жерим шол экен. 
Кылымдын кетип кыйрынан, 
Кыргыздын кетип чыйрынан, 
Калмактын кетип кыйрынан, 
Казактан кетип чыйрынан, 
Каңгай менен Суруктун -
22750 Кара кытай уруктун 
Калкына барып турупмун, 
Түрк уулунан түк көрбөй, 
Дүкөнүм минтип курупмун*. 
Сен билбейсиң мунусун, 
Жергеңде бойдон турусуң, 
Дүнүйөнүн балаасы -
Жер сагынган курусун! 
Сагынып жерди зарладым, 
Саргайып жолду карадым, 
22760 Карганча калкты көрсөм - деп, 
Какшанган менин талабым. 

1 ачыгы. Жазылыштагы маани контекстке туура келбейт. Кыясы, катчы жаңылыш жазган 
өңдөнөт. Сөздүн талап кылынган туура үлгүсү - «ачуусу». 

2 турбас. Контекстке караганда сөздүн туура үлгүсү - «турбай». 
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* МАНАС » 
Билдим ылдам динини, 
Биле албадым тилини, 
Өз жынысынан* бөлбөсүн 
Ар бенденин зилини*, 
Алты кылда араңдап, 
Араң билдим тилини. 
Башка чапса кол тосуп, 
Барамын десе жол тосуп, 
22770 Башчысын күтүп жолгошуп, 
Бакырын күтүп, бой кошуп, 
Он алты жыл болгондо 
Оролуштум Каңгайга, 
Ошондо мээнет көп көрүп, 
Ойронум чыккан далайга. 
Мээнетти мендей ким көрөт, 
Мээнетти мендей көргөн жан 
Бери бакпай тим өлөт! 
Азапты мендей ким көрөт, 
22780 Айлынан кимди ким бөлөт, 
Азапты мендей көргөн жан 
Ажалдан мурун тим өлөт! 
Алооке алып жерини, 
Каңгапдын кагып элини, 
Таңшанын басып тоосуну, 
Ким тыят элдин оозуну, 
Аты Манас мыкты - деп, , 
Түркстандан чыкты - деп, 
Анжиянда Алооке 
22790 Айдап келип Бээжинге, 
Калаасына тыкты - деп, 
Уругу кара кыргыз - деп, 
Ушу жаан бендеси 
Урушуп такаат кылгыс - деп, 
Угуп-угуп уладым, 
Уругу кайсы кыргыз - деп, 
Маңып келген Наамандан 
Маңгулдардан сурадым. 
Маңгулдар мага кеп айткан, 
22800 Бабасы Ногой - деп, айткан, 
Атасы аты Жакып - деп, 
Алтайда өстү жатып - деп, 
23* 369 

Айтканда угуп сүйүндүм, 
Аз болгондо ордумдан 
Алты сөөм түйүлдүм, 
Чечилди чие түйүнүм. 
Таңшуулук келип, жер тарып, 
Манастан качкан быяктан 
Маңгул, кытай эл барып, 
22810 Жеримди алган сүйүнүп, 
Жеримди кытай алган соң 
Сенделдим бери сүрүлүп. 
Жүз күндө жеттим Алтайга, 
Жүрө албадым бир жайга. 
Алтайдан таптым түрктү, 
Аңдасам баары түрктүр, 
Маңгул менен калмагын -
Макусуда калганын 
Ар жакка Манас сүрүптүр. 
22820 Аңдасам Алтай элине, 
Араң келип мен турдум 
Атабыз өскөн жерине. 
Жыйырмамда кеттим Алайдан, 
Каар көрүп кытайдан 
Жылас болгон далай жан, 
Эзип түрктүн баласын 
Элдиреткен Эсенкан, 
Элинен азган нечен жан. 
Кырк жыл турдум Жуушага 
22830 Таянып турдум Таңшоого, 
Душмандан тилеп жан соого. 
Кытайдын тилин туткамын, 
Түркүдөн түк бир укпадым, 
Каңгайдын тилин туткамын, 
Калкымдын тилин укпадым. 
Калкымдан азып жаңылдым, 
Капырда жүрүп зарылдым, 
Кадимки тилди сагындым. 
Жүргөн жерим мажусу, 
22840 Дүнүйөгө табылдым, 
Түрмөктөй азып зарылдым, 
Түркүнүн тилин сагындым. 
Карап турсам, Меңдибай, 
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* МАНАС » 
Кара ыргай* чыгып, ташка өсүп, 
Катындар жүрөт кашка* өсүп, 
Калбалуу менин балдарым 
Капырча жүрөт башка өсүп 
Журт ойлобөйт алашты, 
Журатын* кыргыз талашты, 
22850 Колунан келсе койбостон 
Жутканы жүрөт Манасты. 
Көргөзүп айтам Меңдибай 
Көппөсүн уулум, жүрсүн тим, 
Көкчөкөз ким, Манас ким? 
Баашалык сынчы көргөндө 
Баалап бизди бөлгөндө 
Жакыптын жашы он жети, 
Зарланган бойдон ол кетти. 
Бойдок кетти катынсыз, 
22860 Болжоп турсам, Меңдибай, 
Уландарым акылсыз. 
Канча жүрүп маңгулда 
Карып болуп бай Жакып, 
Казан асып, кар салып, 
Катын алып, үй тигип, 
Атка минип эрбейип, 
Адам болуп сербейип, 
Чыйырдынын катыны, 
Катынына коюп жүр 
22870 Эркегинин атыны, 
Тууган экен Манасты, 
Манас жүрүп чоңоюп, 
Туткан экен алашты, 
Кудайдын берген бактысын 
Менин балдарым, не үчүн талашты? 
Карлыгынан капырдын 
Кайтып жады чыкканда, 
Душман болгон капырдын 
Туусун басып жыкканда 
22880 Адам болуп, эл көрүп, 
Азып жүрүп, жер көрүп, 
Манаска жаман не ойлойт, 
Балдарым жүрөт не көрүп? 
Ушул азыр кошулдук 

Он сан кыругуз алашка, 
Ойнобосун Манаска. 
Даарыган Кызыр жашында 
Кырк чилтен жардам бериптир 
Азайдын аска ташында, 
22890 Сегиз жашар жашында. 
Көпкө маалим бул иши, 
Чеге бала кашында, 
Жолдош болгон Илияс 
Он экиде жашында. 
Ислам* динин дин - деп, жүр, 
Жинди болгон Көкчөкөз 
Дин үйрөткөн ким - деп, жүр, 
Жакынынан сурасам 
Абунасир самани 
22900 Акыреттик пир* - деп, жүр. 
Айкожо деген киши чоң, 
Азыр Манас баланын 
Ар канча болсо иши чоң. 
Мен дагы элден көрбөдүм 
Меңдибай сендей бакылды, 
Мен айтайын накылды. 
Булгаары өтүк, муз таман*, 
Бутума кирет - деп, билбей 
Салыптыр буроо таманга, 
22910 Таманына мык кирип, 
Шишиптир буту заматта. 
Аягы шишип жыла албай 
Олтурган жерде капталып 
Калыптыр жеке каманга*. 
Жеке каман жетиптир, 
Сулууланчу немени 
Суу боюна ол каман 
Жарып таштап кетиптир. 
Менин балам Көкчөкөз 
22920 Манаска кирер мык болуп, 
Жүргөндүр балаа жык толуп, 
Манас аксап калбайбы, 
Ошол каман сыяктуу 
Бирөө келип булдуруп, 
Баарыбызды чалбайбы, 
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* МАНАС » 
Кокус өлгөн кишидей 
Кордук болуп калбайлы. 
Айтайын сага ушунда, 
Азирети Сулайман 
22930 Бадыша болгон тушунда, 
Байгамбар болгон Сулайман, 
Барча амыр кудайдан, 
Кереметтүү бир шакек 
Келген экен колуна, 
Кейитпе мени Меңдибай, 
Кебимдин кара соңуна, 
Булут минген кошууну, 
Буйрук кылган кудурет, 
Мурунтан уктум ушуну, 
22940 Көп кол минип булутка, 
Көңүл ооп бир журтка, 
Жанупту көздөп кетиптир, 
Аш кайнамдын ичинде 
Айчылык колго кетиптир. 
Барып түшкөн жери экен, 
Дарыянын жээги экен, 
Мурун өткөн көп кызык, 
Бу жер капа, күн ысык, 
Буйрук кылды булутка: 
22950 «Булут, кетпе бурушка!» 
Буйрук айткан Сулайман 
Күн өткөрбөй аскерге 
Сая* болуп турушка. 
Ормон* - жаңгел токойго 
Орун алган орчун кол. 
Оолагыраак четинде 
Олтурган экен Сулайман, 
Өз нөкөрү канча нан, 
Артыма даңкым калса!» - деп, 
22960 Тилеген экен Алдадан. 
Көлөкөлөп жыгачка -
Көп узарган жыласка 
Аңкап турса Сулайман, 

Жыгачта да болор 
Кайың экен ал жыгач, 
Катарында бар жыгач, 
Каныңдан бөлөк жыгач жок, 
Ортосунда бирөө тур 
Түздүгү1 бар аткан ок. 
22970 Кызыл кайың, ак кайың, 
Ак кайыңга жете албай, 
Ашык экен ар дайым, 
Кызыл какың кыз экен, 
Ак кайыңы эр бала, 
Алар өнгөн жер талаа. 
Кызылга агы жете албай, 
Кыр ашып алыс кете албай, 
Акка кызыл жете албай, 
Алыстап бөлөк кете албай, 
22980 Узарган экөө солкулдап, 
Жетишпедик, калдык - деп, 
Арасына тал чыгып, 
Адамдын болгон белиндей, 
Ар тарабы кайың, тал, 
Аңгемесин аңдап ал, 
Эркек кайың, кыз кайың 
Жетише албай турдук - деп, 
Эчкирип ыйлайт ар дайым. 
Бир-бирин турат көрүшүп, 
22990 Жетпедик - деп, өбүшүп, 
Мына булар кайың, тал 
Жеткирбеди бизди - деп, 
Бизден мурун өнүшүп. 
Ал кайыңдын өзүнү 
Шакек менен Сулайман 
Уккан экен сөзүнү. 
Балтачыны жыйдырып, 
Маанайыңда кайың, тал 
Баарын тамам кыйдырып, 
23000 Жактырган экен отуна. 
Жана кайтып бир жылды 

1 туштиги. Жазылууну «түштүгү» деп окууга болор эле. Бирок андай маани контекстке туура 
келбейт. Кыясы, жазууда ката кеткен. Сөздүн талап кылынган үлгүсү - «түздүгү». 
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€ МАНАС » 
Жанып келди ушунда 
Ашык болгон ал экөө 
Жалбырагы куруптур, 
Жан чыгарга жакындап, 
Шайманы жок туруптур. 
Сулайман жүзүк* алыптыр, 
Бармагына салыптыр, 
Кызыл кайың, ак кайың 
23010 Кыйналып ыйлайт ар дайым: 
«Качты - деди, каныбыз, 
Чыгууга жякын жаныбыз, 
Кыркылып кайың, талыбыз. 
Ошолор менен экен го 
Биздин кубат-алыбыз, 
Аларды жагып кеткен соң 
Эми чыкты жаныбыз». 
Муну айтышып буркурап, 
Муңканышып зыркырап, 
23020 Жайында ысык согуптур, 
Жапырагы соолуптур, 
Жайы кетип бул экөө 
Өспөй турган болуптур. 
Кышында добул уруптур, 
Зоңкоюп муздап туруптур, 
Тоңу чыгып өсө албай, 
Баштагыдан куруптур. 
Жар-жоросун кыйдырып, 
Жамандыкты кылдырып, 
23030 Өлөбүз - деп, зарланып, 
Өксөп ыйлап турганын, 
Өзү көрдү Сулайман 
Өлүмгө мойнун сунганын. 
Ойлоп көргүн Меңдибай 
Сулайман айткан кайыңын, 
Сен Манасты жыккан соң 
Кайыңдан бетер түбүндө 
Чыкпай калар дайының. 
Бузук жүрөт оюңар, 
23040 Тил алсаңар, Меңдибай, 
Бу жорукту коюңар. 
Кара санаар тууганга, 

Кас кылып, кара санаган 
Касиет эмес ар жанга, 
Каңгып келип Жуушадан 
Кандык издеп жүргөнгө 
Капамын, калам мен таңга, 
Катылганча Манаска 
Кайта көчсүн Жуушага. 
23050 Жуушага барып журт тапсын, 
Эски-Муз барып, эл чапсын, 
Жазийра барып, жер тапсын, 
Бадыша болсун, кан болсун, 
Тундурада түрк уулу, 
Эски-Муз эли жам болсун. 
Кытайдан алсын кыйласын 
Кыргызды тамам жыйнасын. 

' Манас болмок мына ушу, 
Аким болмок нак ушу, 
23060 Кан болмогуң как ушу. 
Жакып менин инимдир, 
Манаска балан дегениң 
Каптаган кара жиниңдир. 
Манаска чыкса өнөрүң 
Аягыңды көрөрмүн, 
Эч эле болбогонумда 
Эки-үчтөн кийин өлөрмүн, 
Тил алсаңар коюңар, 
Тил албасаң, Меңдибай, 
23070 Билгениң кылып жөнөгүн. 
Жыргаймын десең алашка, 
Жыгылып кетсе, сүйөө бол 
Жылас болгон Манаска. 
Алдырап кетсе арка бол, 
Кайышып кетсе калка бол, 
Өңкөйүп кетсе өбөк бол, 
Чөгүлүп кетсе жөлөк бол. 
Ошондо чындыр оңоруң, 
Оолакка жетпей калсаң да, 
23080 Ордуңда калар ногоюң. 
Оболу түбүн сурасаң 
Ойроттун каны Ногойдур, 
Ногой уулу бүт болсоң 

^ 372 ^ 

www.bizdin.kg



€ МАНАС 
Оңолмогуң оңойдур. 
Бак берген кудай Манаска, 
Байкап жүрсүң, Меңдибай, 
Манас деген балага 
Бара албайсың жанаша, 
Аты Манас аз эмес, 
23090 Агасы бирге, жат эмес, 
Жамандык кылып жан жеңбес. 
Маңгул менен кытайдан 
Башыңды ачып койгону, 
Мына мындай жумушту 
Башынан керек ойлонуу. 
Көрдүңүз балка, төшүнү*, 
Көңүлгө алгын ушуну. 
Ысытып алып темирди, 
Төшүгө коюп кеңири, 
23100 Үстүнөн уруп балкалайт, 
Ар кандай темир болсо да 
Өгөө, балка талкалайт. 
Өгөө, балка экөөсү 
Өз жынсынан чыгыптыр, 
Чыккан үчүн өзүнөн 
Ар түрдүү ишке жыгыптыр. 
Манас байкуш баланын 
Өз жынсынан чыгарсың, 
Манасты да жыгарсың, 
23110 Манасты жыгам - деп, туруп, 
Баарыбызга кыларсың. 
Ар жагы Түрк, Аланча, 
Атаң сенин Угуз кан, 
Абалынан акырга 
Акимчилик жугушкан, 
Бадыша болгон башынан, 
Кырдагы Угуз балдары 
Баатырлык кылган ашынан, 
Ногойдун көзү өткөн соң 
23120 Ойротко жаман чачылган. 
Атаңардын нускасы 
Атыла кандын тушунда 
Ааламды алган ушунда. 
Атыла кан өлгөн соң 

Аалам чыгып колунан, 
Алар да азган тобунан, 
Бир кыйлага бүлүнгөн 
Бирлигинин колунан. 
Куун түрктөн Атыла, 
23130 Нускасын кууп алардын 
Баян кан чыкты асыла, 
Атагы калды артына, 
Азыр Манас жетиптир 
Атасынын салтына, 
Байкап турсам ич күйөт 
Балдарымдын дартына. 
Көзү өткөн соң Манастын 
Көт жагы кыйла чачылып, 
Көркү кетер алаштын, 
23140 Асылган болсоң Манаска 
Агала сакал Меңдибай 
Акылыңдан адаштың. 
Кой Меңдибай, кой дегин, 
Койбой эгер кол салса 
Ылаанатка* калтырбай 
Ырас мени сой дегин. 
Ошо Манас жалгыздын 
Өлгөнүн кантип көрөйүн, 
Өзү керим Алданын 
23150 Өкүмүнө көнөйүн, 
Өлгөнүн көрбөй Манастын 
Өзүм өлүп жөнөйүн. 
Кемигенин көрбөйүн, 
Кемигенин көргөнчө 
Кейишин тартпай жөнөйүн. 
Макул болсо балдарым 
Башымды кесип, сойсун - деп, 
Мен өлгөн соң Манаска 
Билгенин кылып койсун» - деп, 
23160 Бай Үсөн айтып торгоду, 
Манаска күйүп коргоду. 
Мас болгон нардай кеңгиреп, 
Меңдибай буга болбоду, 
Айлына жяк ы н барганча. 
Ар түрлүү акыл ойлоду. 
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* МАНАС * 
Коржоңдогон куу калмак 
Кокус кылып койбосун, 
Которултуп дүйнөнү 
Окус кылып койбосун. 
23170 Кыраан Манас баатырга 
Кылымда капыр жем эле, 
Кылганы журтка эм эле, 
Кырдагы Угуз уулуна 
Кызыл алтын чеге эле, 
Кыңкая түшсө кокустан 
Кышын болор тегеле. 
Жараткан жардам эр эле, 
Жаандагы капыр жем эле, 
Жалпы Угуздун уулуна 
23180 Сары алтындан чеге эле, 
Жаздым болсо кокустан 
Жаман болор тегеле. 
Журт бүлүнүп азабы, 
Азганы да курусун, 
Суур жеген капырлар 
Султандын ордун басабы? 
Калк бүлүнүп азабы? 
Калк азганы курусун, 
Кашкулак жеген капырлар 
23190 Канкордун ордун басабы? 
Кайбаттан* калкы тазабы, 
Канкордун көзү өткөн соң 
Калмактар берер жазаны. 
Муну ойлонуп Меңдибай 
Муңайып алды бир далай, 
Колунда өскөн Манасты 
Кор кылууга кыя албай, 
Коржоңдогон калмакты 
Айткан менен тыя албай, 
23200 Инисиндей Манасты 
Ичи арамга кыя албай, 
Иришкен менен иттерди 
Меңдибай калды тыя албай. 
Чакырган экен Көкчөкөз 
Жанына барды Меңдибай, 
Көзкамандын көп сөзүн 

Көбүнө айтты жайма-жай. 
Лаңги-Төбө боюна 
Шиш-Төбөнүн оюна 
23210 Үч миң үйдөн үч жүз үй 
Тигип алып азырлап, 
Тилдери каман балдырлап, 
«Энеси кемпир куу Шакан 
Элди тууп бериппи, 
Атасы мунун Жакып чал 
Алашты алып келиппи?» 
Ал сөздү айтып Көкчөкөз, 
«Үч миң үйдөн үч жүз үй -
Жасалга салып тигиңер, 
23220 Жарлыгым жалган кылам -

деп, 
'Чың этпеңер бириңер. 
Үй башына кызматка 
Суксур моюн сулуудан 
Эки келин кийриңер, 
Эки жигит кер мурут, 
Эсен-аман соо болбос 
Эбимден чыкса бу журут, 
Суурармын жерден казыгын, 
Сындырармын ашыгын*, 
23230 Кара кыргыз уулуна 
Кара чака* пулуна* 
Башынан жоктур жазыгым. 
Үйүн тиксин үч жүз бай 
Байлар сойсун үч жүз тай, 
Тамаша болсун быйыл жай. 
Күз бардык Кенжут, Жабаага, 
Кыштай жүрүп аларда, 
Артык экен күн ысык, 
Күндөн күнгө ысыды 
23240 Күн кайткандан жылышып, 
Кышы жайдан кем эмес, 
Кызыталак окшойт, жер эмес. 
Жай күнкүсү өрт окшойт, 
Жай күнүндө жүргөн жан 
Салкынга көзү төрт окшойт. 
Батууга үркөр жакындыр, 
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€ МАНАС 
Баарыңда менин акымдыр. 
Сыдырым сыртка жайлаттым, 
Зыңкыйтып күлүк байлаттым. 
23250 Сыр бараң мылтык 

майлаттым, 
Сызылтып казы чайнаттым, 
Жылдыртып жылкы айдаттым. 
Колго барган алашты, 
Конок кылам Манасты. 
Кир болбосун дасторкон, 
Кийилсин баттуу*, таза тон, 
Сары табак, сыр аяк, 
Таза кылсын идишин, 
Килем-килче салдырып, 
23260 Баашайы* жууркан, пар* 

жаздык 
Байлардан кабат алдырып, 
Үйгө мейман киришин 
Үч миң үйдүн ээси 
Алгы датка* бий билсин, 
Ак сакалы Меңдибай, 
Бий болгондун баарысы 
Беш күз үйдөн бийлесин. 
Көсөл* Манас баатырга 
Көрк көргөзөр кезегим, 
23270 Көзүм өтүп кетпесем 
Көп тиленем мен дагы 
Көпчүлүктүн эсенин. 
Какай жеген калмак - деп, 
Калкта жүрөт канча кеп. 
Коңуз жеген кытай - деп, 
Козуп жүрөт канча кеп, 
Койбой жаманаттыны 
Козгой турган ушу кез. 
Суур жесе мен жедим, 
23280 Журтту же - деп, бербедим, 
Кашкулак жесе, мен жедим, 
Калкты же - деп, бербедим. 
Баары кыргыз кеп кылат, 

Кеп кылса да көп кылат. 
Атагы - деп, алаштын, 
Тууганы - деп, Манастын, 
Манаска булар тууган - деп, 
Баштан аяк сүйлөшөт 
Баштатан кайда турган - деп. 
23290 Каңгайдан келген капыр -

дейт, 
Бири айтпастан баары айтат 
Кайдан келген жакыр? - дейт. 
Манасын союп көмөйүн, 
Башкалары бабырап 
Сүйлөгөнүн көрөйүн! 
Төрөсүн союп көмөйүн, 
Андан кийин кыргыздын 
Дөөрүгөнүн көрөйүн». 
Бу сөздү айтып Көкчөкөз, 
23300 Жан жакка киши чаптырып, 
Жай жаткан элин чакырып, 
Ар тараптан эл жыйып, 
Арстан Манас келет - деп, 
Айбаты бар эр жыйып, 
Үй көтөрүп, тай союп, 
Урматына чай коюп, 
Күтүп жатыр Манасты, 
Күрдөөлдүү* жыйып алашты. 
Алыска сапар жол жүрүп 
23310 Аңкап келет Манас - деп, 
Суңшоодогу тарыны1, 
Жуда жый - деп, баарыны 
Буйрук кылды Көкчөкөз. 
Мурда жердеп турганы 
Жебечи менен кошчу бар, 
Кошчу деген сөз жүрүп 
Кутчу болду ушулар. 
«Жебечиге айтыңар, 
Манас келет экен - деп, 
23320 Баян кылып кайтыңар. 
Көрүшөм десе келер - деп, 

1 тары. Уруу, урук аталышы. 
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* МАНАС * 
Көөнү жок болсо калар - деп, 
Калса дагы, келсе да 
Канкоруна Көкчөкөз 
Бир иш кылып салар - деп. 
Элинде болсо койбосун, 
Эсине мени ойлосун, 
Таруу берсин элүү кап, 
Тамаша кылар кезегим, 
23330 Айтканымды азыр кылбаса 
Табармын анын эсебин». 
Мындай сөздү баштады, 
Көзкамандын көк туусун 
Көтөрүлтүп аштады. 
Элүү кап таруу алдырып, 
Шакты майда салдырып, 
Ачыткысын чалдырып, 
Күрөгөнү* сүйрөтүп, 
Күлдү журтун дүүлөтүп, 
23340 Чапчакка* шагын салдырып, 
Угутун ура чалдырып, 
Ачыта турсун бозону, 
Азырлап турсун ошону. 
Үч миң үйлүү кишини, 
Аңгемесин көрөсүз 
Үлкөндөрдүн ишини, 
Эки миң бээ алдырып, 
Төрт жүз сабаа берсин - деп, 
Айылга кабар салдырып, 
23350 Желээсин* сазга тарттырып, 
Жергесин минтип арттырып, 
Казыгын сазга кактырып, 
Ачытып арбын кымызды, 
Казандап арак тарттырып, 
Жата турсун алары, 
Анык болду Көкчөкөз 
Алдырса да, алса да 
Бир калаба* салары. 
Меңдибайын баш кылып, 
23360 Алдырып алты бийини, 
Аземдеп тигип үйүнү, 
Көкчөкөздүн көңүлдө 

Көк жал Манас баатырды 
Көмсөм деген түйүнү. 
Өлтүрмөктө көңүлү, 
Өз тууганын өлтүрткөн 
Өкүмөттү көрдүңбү?! 
Өлтүрүп аны салсам - деп, 
Өкүмөтүн-кандыгын 
23370 Өзүм ээлеп калсам - деп, 
Элден элким, курттан так 
Инилерин чогултуп, 
Токолдойдун үйүнө 
Баштап кирди ушул чак. 
Ак сакалы Көкчөкөз, 
Ааламга маалим ушу сөз, 
Агалдай менен Чагалдай, 
Арбалдай кенен Дөрбөлдөй, 
Ак сакалы Көкчөкөз, 
23380 Аяк жагы Бегелдей, 
Кытайды кырып кек албай, 
Манаска ойлоп кастыгын, 
Өлтүрсөк өчүн алар жок, 
Бир атадан аздыгын, 
Олко кылып алмакка 
Башын койгон жаздыгын, 
Жекелешип жетиси, 
Жерге кирген калмактар 
Булардын минткен нетиши?! 
23390 Баарын тамам чогултуп, 
Баштады сөзүн Көкчөкөз: 
«Инилерим, байка сөз, 
Жуушадан келдик журт үчүн, 
Журт - деп, келдик ушу үчүн, 
Келгенден бери кенелдик, 
Кеттесип* жүргөн Манаска 
Кемтиги жок теңелдик. 
Ушу жерден келип кенелдик, 
Улуксуп жүргөн Манаска 
23400 Ушул азыр теңелдик. 
Кашкарга Манас камалды, 
Канкор үчүн бир катар 
Агаңар кылды амалды. 
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* МАНАС * 
Өлтүрүп салып Манасты 
Өтөргө көзүң жеттиби, 
Өрт өчкөндөй жок кылып, 
Кетерге көзүң жеттиби? 
Алыстан келген бу Манас, 
Аңкап-чаңкап суусундан 
23410 Ачыгып келген куу Манас 
Ачкылдан бөлөк ашы жок, 
Арак, кымыз, бозодон 
Так ушу күндө көрүнсө 
Арам - деп, тартар башы жок. 
Кымызга кыйгак* кошуңар, 
Кырк жигит менен Манаска 
Кыябы менен тозуңар. 
Кыйгак ичип ууласын, 
Кызыталак кырк баатыр 
23420 Кыябы менен суласын. 
Кааласа ичсин бозону, 
Каңкорго баштап тозолу, 
Күрөгөдө бозого 
Күйдүрмө дары кошолу, 
Күйөрүнө тозолу. 
Чапчакка куюп бозону, 
Чачама дары кошолу, 
Жандайына тозолу. 
Аракка ууну куюңар, 
23430 Арзыганга сунуңар, 
Асталык менен аш берип, 
Арстан Манас канкорду 
Айлантып жерге уруңар. 
Өлгөндөн мастык кем эмес, 
Акылы кетпей, соо турса 
Адамзат* бендеге 
Алдыруучу неме эмес. 
Чарканадан* бозо ичип, 
Чачама дары кошо ичип, 
23440 Чалкасынан жыгылса 
Чабууга кылыч камдаңар, 
Кыңкайса кылыч чаба аябай 
Кыбырлык кылып калбаңар. 
Күрөгөдөн бозо ичсе, 

Күйдүрмө дары кошо ичсе, 
Күйүгүп барып жыгылса 
Күрсүдөн кармап туруңар, 
Күч менен күрсү уруңар, 
Күрсүнү жаздым салбаңар, 
23450 Күйпөңдөп кийин калбаңар. 
Аркыттан* арак сунуңар, 
Акылга туура мунуңар, 
Арактан азып жыгылса 
Аянбай албарс уруңар, 
Албарс алып колуңа, 
Азыр болуп туруңар. 
Куткарбай жалгыз жаныны 
Курдап* туруп өлтүргүн 
Кутурган Манас каныны. 
23460 Алган болсок ушинтип 
Атырылган канкорду, 
Балдар, ааламдын баары сеники. 
Ойрон кылсак Манасты, 
Оңдоорбуз анан алашты, 
Өлтүргөн соң Манасты 
Өчмөндүүнү өчүрүп, 
Өч аларбыз алашты. 
Орто Азия, Түркстан, 
Оёнду союп биз салсак, 
23470 Ойроттун баары биздики. 
Кырк чоро менен Манасты, 
Бирине бербей каласты* 
Кырып салсак, инилер, 
Кылым журттун баарына 
Кыйындыгың билинер. 
Алмамбет менен Манасты 
Алып салсак, инилер, 
Андан кийин баарыңдын 
Арстандыгың билинер. 
23480 Аягы Ысар, Көлөптү, 
Капталы Жазык, Жөлөктү 
Каратканың как ошол, 
Кас кылганды жоготуп, 
Таратканың дагы ошол. 
Уйгур шаар ушу бар, 
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* МАНАС * 
Ары чети элиңдин 
Маймуно менен Саңыроо, 
Ымалайдын тоосу бар, 
Башын сенден бура албас 
23490 Байкасаң, балдар, ушулар. 
Ээледиң эли-жерини, 
Эбин таап өлтүрсөң 
Манас деген шерини, 
Анан жардың агаңдын 
Жүрөктөгү черини. 
Алып калсаң канкорду, 
Ааламды бузган анткорду 
Көрдүңөр сонун мүлкүнү, 
Тырп эттирбей бу күндө 
23500 Баскан экен түркүнү. 
Кызыталак канкордун, 
Кылымды жеген анткордун 
Кысапсыз* экен дүйнөсү, 
Кырк чоро экен сүйөөсү, 
Эскээрип* аны карасаң 
Энчилеш окшойт мүнөзү. 
Башына байлап Манасты, 
Башы өлдү - деп, коюңар, 
Баарынан мурун жанагы 
23510 Алмамбет кулду союңар. 
Бакай чалы өтүптүр, 
Байкоосуз гана мындан кетиптир, 
Катын-кыз жолдош алыптыр, 
Капилеттен капыр чал 
Өтүп кетип калыптыр, 
Камданып жүрбөй силерди 
Кудай оңдоп салыптыр. 
Өңкөй аял ургаачы, 
Отуз киши жолдошу, 
23520 Оён Бакай жолборсу 
Кетиптир Талас, Чүйүнө, 
Эсен-аман эбакта 
Жеткен окшойт үйүнө. 
Андан башка баарысы, 
Кызыталак кырк иттин 
Кыргыл экен карысы, 

Лаңги-Төбө бир келсе 
Табылып калар дарысы. 
Атыңар барбы каалаган, 
23530 Арзып мине албай жүргөн, 
Атын ээ муну минсем - деп, 
Айласын таппай жай жүргөн, 
Тон барбы, буга жетсем - деп, 
Кийип көрүп чечсем - деп, 
Күрөөкөң барбы суктанган, 
Күлүгүң барбы сук салган, 
Айтамын азыр, инилер, 
Алгандай аны билиңер, 
Каалаганың канык айт, 
23540 Арзыганыңды анык айт, 
Төрт түлүктүү малынан, 
Дөөкүрсүгөн канкордун 
Колундагы баарынан, 
Көзүң түшкөн мал болсо 
Көргөзүп айтып коюңар, 
Көңүлүң түшкөн жан болсо, 
Калк куруткан канкордун -
Кабылан Манас анткордун 
Кагыны төртөө болуптур, 
23550 Карк дүйнөсү толуптур, 
Кара бөрк менен Акылай, 
Кара кандын Каныкей, 
Каныш экен Алтынай, 
Каалаган болсоң катындан, 
Калса кесир баарысы 
Канкор Манас баатырдан, 
Бизден бөлөк ким алат, 
Бизге тийбей ким калат? 
Үлөшүп бир-бир көрүңөр, 
23560 Ушу баштан бөлүңөр, 
Акылыңдан адашпай, 
Алып-болуп койгон соң 
Арман кылып талашпай, 
Көңүлүңдөн адашпай, 
Көрүп жүрдүм эле - деп, 
Көт жагынан талашпай, 
Оюңа келсе баарыңар 
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* МАНАС Л^ 
Баланчада көөнүм - деп, 
Озуна айтып салыңар, 
23570 Ордону бир кирсек аралап, 
Ошондон чыгар дарыңар -
Каалагандын баары бар, 
Канчалык дүйнө табылар, 
Аттан, төөдөн бар болсо 
Атап айтып салыңар, 
Каныш-катын баары бар, 
Каалап-каалап алыңар, 
Канкордун көзү өткөн соң 
Кам жебейсиң баарыңар, 
23580 Көзү өткөн соң көк жалдын 
Аземи артык жары бар, 
Азыр турсун ага-ини 
Ашыкмын паланына - деп, 
Атап айтып салыңар». 
Көбүнөн сурайт Көкчөкөз, 
Көкүрөктө барлары 
Айтмак болду азыр сөз. 
Агалдай туруп кеп айтат: 
«Атаганым Карабөрк, 
23590 Алайын аны» - деп, айтат. 
Кеңкут менен Жабаага, 
Кеңеш коюп дагы ага, 
Чагалдай анда барыптыр, 
Алтынайга суктанып, 
Ал кызыгып калыптыр, 
Алсам экен аны - деп, 
Агасы Көкчөкөзгө айтты. 
Бегалдай туруп кеп айтат: 
«Шооруктун кыз Акылай 
23600 Мен алайын» - деп, айтат. 
«Аккула менен Сарала ат 
Аны кандай жан алат, 
Бу сөздү айтып салганы. 
Арбалдай деген кеп айтат: 
«Айла болсо ага-ини, 
Аккуланы алсам» - деп, айтат. 
Көкчөр анда көп сүйлөп 
Көңүлү каркып кеп сүйлөп 

Көтөрүлүп бек сүйлөп: 
23610 «Ат кунары эме эле, 
Аккуланы алсын» - деп, сүйлөп. 
Маңдайында багы бар, 
Кулагында шамы бар, 
Аңдап көрсөң буларды 
Аккуланы алууга 
Кеңеш кылган чагы бар. 
Аккуланы маа бер - деп, 
Айткан экен Арбалдай, 
Адамзат бендесин 
23620 Алда Таала кудурет 
Жаратат экен ар кандай, 
Арбалдай алсын дегенде 
Кабагы карыш жарылып, 
Каалаганы табылып, 
Азыр минип алгандай 
Арбаңдап күлөт Арбалдай. 
Дөрбөлдөйү калыптыр, 
Сен да каала бирин - деп, 
Агалдай айтып салыптыр. 
23630 Аруукени алсам - деп, 
Дөрбөлдөй сүйлөп калыптыр. 
Токолдой турду тырышып, 
Дөрбөлдөйдүн өзүнө, 
Ачуусу келди Токолдой 
Арууке деген сөзүнө, 
Келгенинде Арууке 
Көрүнгөн экен көзүнө, 
Олтурган экен Токолдой 
Артыкча кайып Арууке 
23640 Калды го - деп, өзүмө, 
Аруукени айткан Дөрбөлдөй 
Жек көрүндү көзүнө. 
«Алып коюп олтурам 
Аруукесин өзүм - деп, 
Ага болбой жерге кир, 
Андан бөлөк катынды 
Көрбөйбү сенин көзүң - деп, 
Кенже иниңер менмин - деп, 
Кел дегенден келдим - деп, 
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€ МАНАС » 
23650 Мен алайын дегенди 
Сен аламын дедиң» - деп, 
Токолдой салды добушту, 
Дөрбөлдөй менен Токолдой 
Токмоктошо кобушту. 
Чоң камчысын алыптыр, 
Төрдөн туруп Көкчөкөз 
Төбөгө эки салыптыр. 
Токолдой менен дөрбөлдөй 
Бир-бирден камчы жеп алып, 
23660 Бирин бири кекетип, 
Билгениңди кылгын - деп, алып, 
Олтурушуп калышты. 
Сарала ат деген бир мал бар, 
Ал ойрукту ким алар? 

Дөрбөлдөй менен Токолдой 
Ал экөө ыкташып, 
Аруукени бири алар, 
Калайыкты чайкаган 
23670 Кара бетти ким алар? 
Санирабига катынды, 
Каныкей коюп жүрөт ко 
Ушу күндө атыны, 
Арууке десе бул экөөң 
Токмоктошуп калдың - деп, 
Артык турат Каныкей, 
Аны кимиң алдың? - деп, 
Чагалдай сүйлөп салганы. 
Ачууланып Көкчөкөз: 
23680 «Көр, не дейин сени - деп, 
Көрбөйбү көзүң мени» - деп, 
Көкчөкөз аны сүйлөдү. 
Көңүлү анда экен - деп, 
Баарысы ойлоп билгени. 
Арбалдай анда кеп айтат, 
Аңдаңар баарың - деп, айтат. 

Калыстык кылып Арбалдай 
Калгандын баарын бийледи. 
Агалдай алды Карабөрк, 
23690 Адамда болбос андай көрк, 
Бегалдай алган Акылай, 
Деги, бир берсе кудай - деп, койбой, 
Бейилдерин бузган капырай. 
Аккуланы алган Арбалдай, 
Адамда бардыр ар кандай. 
Сарала атты маа бер - деп, 
Самап турду Чагалдай. 
Бегалдай турду бек айтып: 
«Мен кайсысын алайын, 
23700 Бериңерчи» - деп, айтып. 
«Кан өзүбүз болгон соң 
Карадөң кулду соёбуз, 
Кардыгач деген ошондо 
Карындашың бар болот, 
Как ошону сага коёбуз. 
Мурункулар кеп айткан, 
Кеп айтканда нени айткан, 
Олжо түшсө жаманга 
23710 Үлөшө албайт - деп, айткан. 
Үлөшө албай барат - деп, 
Көпкө түшүп алат - деп, 
Талап кетип көпчүлүк, 
Өздөрү куру калат - деп. 
Ошонун бири болбойлук, 
Осунуп обол ойлойлук, 
Ортого түшкөн камандын, 
Ошонун бири болбойлук, 
Дуу-дунун кызы Диларам, 
Дөрбөлдөк аны алсачы, 
23720 Арзыган экен мурунтан 
Токолдойго токтолбой 
Аруукеси калсачы. 
Ак күбө деген тону бар, 

1 Кол жазманын ушул жеринде (364-бет) бир сап ырдын орду бош калтырылып, көп чекит 
коюлган. Жазылбай калган сап болушу ыктымал эле, бирок контекстке караганда окуяда, ойдо 
үзүлүү байкалбайт. 
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Ак келте деген сонун бар, 
Ак күрөөкө соот бар, 
Алтын боолуу калкан бар 
Ачалбарс сындуу кылыч бар, 
Баркын билген адамга 
Алты жүз жамбы бул иш бар, 
23730 Айбалта бар албарстан, 
Катын үчүн кагыштык 
Аларын бөлүп албастан». 
Ал сөздү айтты Арбалдай, 
Баары калды кубанып, 
Азыр бөлүп алгандай. 
Бегалдайы бек айтат: 
«Мен албадым жанакы 
Кардыгачты - деп, айтат. 
Карадөң кыргыз калк деген, 
23740 Кардыгач деген эмеси 
Кайраты ашык алп деген. 
Өчкөндүн өчүн албайбы, 
Өлтүрүп коюп өзүмдү, 
Оюп коюп көзүмдү 
Андан кийин Көкчөкөз 
Ойлонбойбу өзүңдү. 
Караңгы түндө барбайбы, 
Кардыңа канжар салбайбы, 
Кардай майың эшилип, 
23750 Кадемиң катып калбайбы. 
Көкчөкөздөн калганды 
Көрүнөө кармап тутпайбы, 
Чилдей үзүп башыңды, 
Чийкилей чайнап жутпайбы. 
Манаска тийип чатылба, 
Канкоруңа тийсең да 
Кардыгачка катылба. 
Ал кара бет Кардыгач 
Катылбай койсоң өзүнө 
23760 Манастын канын алам - деп, 
Бир көрүнөт көзүңө. 
Жетөөң да тийсең жер болот, 
Жер болбосо не болот. 
Ал Кардыгач колуна 

Онуң да тийсе оңдурбайт, 
Ордуңду соо болтурбайт». 
Ал сөздү айтып салганы, 
Арбалдайы да сүйлөйт: 
«Айтканда жок - деп, калганы». 
23770 Арбалдай аны сөздөдү, 
Арбалдай сөзү басылып 
Чагалдай сөздү көздөдү: 
«Кокурашап отурбай 
Койсоңорчу сөзүңдү, 
Кой дегенге тил албай, 
Кордойсуңар өзүңдү. 
Катының бөлүп албайбы, 
Каруу-жарак, карк алтын 
Казына болуп калбайбы, 
23780 Каныкей деген эмесин 
Кан Көкчөкөз албайбы. 
Калк колуна тийген соң 
Кара кыргыз уругу 
Кыңк эте албай калбайбы, 
Капкандай белин чапкан соң 
Кан Ногойдун тукуму 
Былк эте албай калбайбы. 
Комуттуу калган бар болсоң 
Кара малдан жебейби, 
23790 Каныкей колго тийген соң, 
Көкчөкөз баса кирген соң 
Болду - калды дебейби. 
Көсөм катын Каныкей 
Көкчөрдөн көөнү толбойбу, 
Көп битиреп отурбай, 
Көтөрүлө сөз айтып, 
Адам болсок болбойбу? 
А көрөкчө канкорду 
Аман койбой өлтүрүп, 
23800 Алмак жагын ойлойлу, 
Көмгөндөн кийин канкорду 
Көңүлүңчө тойлойлу. 
Кутмандуудан* мал калат, 
Куту менен зар калат, 
Кулпунган далай жар калат, 
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Куралган кыйла мал калат. 
Анын баарын ким алат, 
Ушу олтурган жетөөдүр -
Ага менен ини алат. 
23810 Аз жумушту көп кылдык, 
Анча несин кеп кылдык? 
Кадырлуусу экен Каныкей, 
Кан Көкчөргө эп кылдык. 
Каныкейин Көкчө алсын, 
Андан кийин калганын 
Каалаганың ала бер, 
Бирок сурап калдым баарыңан 
Алтынайды мага бер». 
Чагалдай муну сөздөдү, 
23820 Макул болду бу сөз - деп, 
Макул жагын көздөдү. 
Үйрүнүн баары жарашып, 
Үй-үйүнө тарашып, 
Тамам тарап кеткенин, 
Дагы көргүн неткенин, 
Көзкамандын жети уулу 
Талабына жеткенин. 
Эртеси жок, кечинде 
Кечки дигер кезинде 
23830 Көңүлүнө Көкчөрдүн 
Бир иш түштү эсине. 
Аскерге барып Агалдай, 
Аралашып жүрүштү, 
Арсаңдашып күлүктү, 
Талаада күрүп таанышты, 
Бейкут таштап салбайын, 
Бейжооп катып албайын, 
Чагалдайды чаптырып, 
Чакырайын канкорду, 
23840 Жаан бенде дүйнөдө 
Чак келбеген анткорду. 
Келтирип алып кемитип, 
Чакырып алып чыр кылып, 
Дүйнөдө жок сыр кылып, 
Койдой башын кесейин, 
Коондой кардын карайын, 

Колуна берип эсебин, 
Которуп журтун алайын. 
Ороздунун он уулу 
23850 А да менин тууганым, 
Карып салып кылчайбай 
Кызыталактын турганын, 
Кетирбейин каныны, 
Кемитип мен бир көрөйүн 
Бу канкордун саныны, 
Жапаа салып канына, 
Карга-куштар тоюнсун 
Канкордун аккан канына. 
Көңүлүнө муну алып, 
23860 Көтөрүлүп кубанып, 
Чалкашка атын мингизди, 
Чагалдайды чаптырып, 
Бүгүн колго киргизди. 
«Түн боюнча бар - деди, 
Кашкар улуу шаар - деди, 
Асты Артыштын оюна, 
Агулук бийдин үйүнө, 
Анда конуп ал - деди,-
Эртеңки күнү шашкеде 
23870 Ордо шайы Кашкардын 
Ортосуна бар - деди, 
Ойрон Манас канкордун, 
Ойротту бузган анткордун 
Көрүн дагы көзүнө, 
Учураш да өзүнө, 
Бай Үсөн деген агаңыз, 
Меңдибай жакын тагаңыз 
Конуп өтөр бекен - деп, 
Козуп атат - деп, койгун, 
23880 Токтоп өтүп кетер - деп, 
Тосуп атат - деп, койгун. 
Өргүп кетер бекен - деп, 
Өтүнүп катат - деп, койгун. 
Журттун ээси сиз дагы, 
Журатыңбыз биз дагы, 
Анча-мынча аш ичип, 
Анан кетер бекен - деп, 
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Агаң экен Көкчөкөз, 
Ал да айтып жатыр - деп, 
23890 Айылга кайтар кезегиң 
Кай күн экен баатыр? - деп 
Кандыра сурап алгын - деп, 
Камданалык келгенче 
Жолдошу канча билип кел, 
Аттанар күнүн куп сурап, 
Акылыңа илип кел. 
Сөзүн угуп канып кел, 
Кечигер болсо ал жерге 
Кебин ук да, жанып кел. 
23900 Кетер болсо канкорду 
Баарын баштап алып кел. 
Бузайыне ойлоор оюну, 
Бу дүйнөдөн кетирип, 
Кылайын кызык тоюну». 
Бу сөздү айтып салганы, 
Абу* Жаангер кожонун 
Айткан жерге барганы, 
Адам үйүң көрбө - деп, 
Ак Таалага зарлады, 
23910 Жеткирген кудай тилегин, 
Жаангердин уулу Билегин, 
Берген Алда бир өзү 
Билериктин тилегин. 
Башка канга билдирбей, 
Бабасына туйгузбай, 
Чагалдайды тургузбай 
Чаптырып калды Көкчөкөз, 
Жамандык кылды жаттан өз. 
Көзкаман уулу Чагалдай, 
23920 Кыргыздар калды таба албай 
Түн боюнча салыптыр, 
Таңга ж е к ы н барыптыр, 
Агулук бийдин үйүнө 
Анда катып калыптыр. 
Эртеңки күнү шашкеде 
Ордого кирип калганы, 
Оён эрге барганы. 
Кызыл дастар башында, 

Кырк нөкөрү кашында 
23930 Олтурган экен баатыры, 
Салам айтып Чагалдай 
Үстүнө кирди акыры. 
«Аман бекен элиң - деп, 
Жактыбы балдар жериң? - деп, 
Бай Үсөн болгон бабабыз, 
Баскан дөөлөт абабыз, 
Кабар уктук Кумулдан 
Калмак, сарт кылган коога экен, 
Эртеңки күн - аркы күн 
23940 Биз да үйгө барабыз». 
Бу сөздү айтып салганы: 
«Барсаңар кошо барам» - деп, 
Чагалдай сүйлөп калганы. 
Чагалдай келбей калганда 
Көкчөкөз билип алганы. 
«Баштап келет экен - деп, 
Баатырынын өзүн - деп, 
Ачкыл жандуу канкорго 
Аябастан уу берип, 
23950 Тазалайын көзүн» - деп, 
Үзүп арак алдырып, 
Үстүнө уудан салдырып, 
Аарыларга барганда 
Арадагы кызыл кум, 
Аңдаңар сөздүн кызыгын, 
Көпчүлүк кулан айдаган, 
Алтымыш кулач ажыдаар 
Көкчөкөз тилин байлаган, 
Акырында куткарбай 
23960 Ажыдаарды жайлаган. 
Оп менен тартып буларды, 
Бир оп менен жутуптур, 
Үч жүз жети куланды, 
Кызматын көрүп буларды, 
Көкчөргө жашыл таш берген, 
Бол дегениң болот - деп, 
Көп үйрөтүп маш берген. 
Ошол ташын алыптыр, 
Аты кыям ал таштын, 
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23970 Ичкендин ичин өрттө - деп, 
Кымызына салыптыр. 
Күрөгөдө бозого, 
Күйдүрмө салды ошого, 
Чапчактагы бозого, 
Чачама салды ошого. 
Аркыттагы аракты, 
Аябастан аа салды 
Заар* деген талакты, 
Өлтүрмөккө Манасты 
23980 Көкчөкөз кылып талапты. 
Канкор үчүн камданып, 
Калкын жыйып жамданып, 
Тигилүү турган үч жүз үй, 
Жыйылып келген алты бий. 
Алардын ашын кылган жай, 
Арстан эрге айтууга 
Ынтыгып турат Меңдибай. 
Меңдибайдын колунда, 
Баштатадан жүрүүчү 
23990 Маалим болгон тобуна, 
Төрт миң жарым түтүнү, 
Анжиянда көп калып 
Чабырлардын бутуну, 
Эки миң араң келиптир, 
Жана келген бир миңи 
Будаң кыргыз элидир. 
Меңдибайга каралап, 
Бу жерге келген байлыктан, 
Баары жүргөн сырт жер - деп, 
24000 Мал өсүп, көңүл жайлыктан. 
Аны оюна тынч койбой, 
Беш жүздөн алты бөлүптүр, 
Айрылышып бир-бири 
Алары салып көп ойбой, 
Түлөөбек, Кадыр, Байсултан 
Байларынан чыгарып, 
Улуктары бу журттан 
Карга, Тоюн, Меңдибай 
Бий көтөрүп Көкчөкөз 
24010 Билип алган жайма-жай. 

Меңдибайдын айтарын, 
Көкчөкөз билди шайтанын. 
Жалгыз күн өтүп кетсин - деп, 
Шаршемби* күнү жетсин - деп, 
Чаптырган экен Көкчөкөз, 
Замандан калган ушу сөз. 
Шейшемби* менен шаршемби, 
Аттанаары баатырдын 
Бейшембиге* кез келди. 
24020 Кашкардан эки күн өтүп, 
Бакайын башта жиберген 
Катын-бала, кары-жаш 
Элинин баарын жөнөтүп, 
Мында калган кырк баатыр 
Калыс сурап Кашкарды, 
Канча күндөн бер ж н . к к з . 

Кашкар журтун башкарды. 
Адепке айдап көндүрүп, 
Оокат кыл - деп, жөн жүрүп, 
24030 Көбү кыргыз, аз кытай, 
Канчадан бери жай алып, 
Калаа кылып таянып, 
Калган экен куралып, 
Кабылан эрдин астынан 
Канчасы өттү суралып. 
Сарт - деп, айткан тилиңиз 
Тарт деген сөз билиңиз, 
Ары түбүң Жапастан, 
Атаң бирге зилибиз, 
24040 Азбай-тозбой баарыңыз 
Жакшы жолго кириңиз. 
Айтып берип насият, 
Алданын ысмын айтып ат, 
Акка кыл - деп, ибадат*, 
Кенжут менен жабаадан, 
Кигит менен калчадан 
Келбеди беле канча жан, 
Тандап-тандап катындан, 
Талапка жеткен канча жан. 
24050 Он жети миң таштаган, 
Оён Манас барында 
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Ошондой өнөр баштаган. 
Какандан келген катындан 
Он жети миңин алыптыр, 
Он жети миңди бир берип, 
Оёндор жолго салыптыр, 
Ошондон бери карата 
Кашкарда катын кени - деп, 
Калкка айтып калыптыр. 
24060 Бейшемби күнү таң менен, 
Белсенген нечен жан менен, 
Айбалта, кылыч эгешип, 
Алмамбет, Манас кеңешип, 
Кырк баатырдын баары бар, 
Кыргыл баатыр дагы бар, 
Күлдүрдүн уулу Чалыбай, 
Күлдүргүчү Ажыбай, 
Кыргыздан кыраан Кутунай, 
Каратоко, Мажиги, 
24070 Камбар уулу Чалиги, 
Саргыл аттуу Сатайы, 
Алчындардын Атайы, 
Үйшүндөрдүн Үмөтү, 
Үмөт уулу Жайсаңы, 
Аргын Каракожосу -
Арстан Манас баатырдын 
Акылында кошосу, 
Бообек, Шаабек, Шүкүрү, 
Арбандардын Алтайы, 
24080 Дөрбөндөрдүн Төртайы, 
Төлгөчү Кара Төлөгү -
Төлгөсү журттан бөлөгү, 
Агыдай далы көрүүчү -
Ашкере айтып берүүчү 
Топтун башы Токотой, 
Элдин чети Элеман, 
Калктын бакы Калкаман, 
Сарттан Сыргак, эр Серек -
Кысылган жерде куп керек, 
24090 Коңгуроолуу байдын Абышы, 
Кош башкарган Ыбышы, 
Казактардан Жоорунчу, 
2 5 - 1 1 9 8 

Кайгыл, Бөгө, Тоорулчу, 
Шыңгынын уулу Кербени, 
Шыпты кашка Дөрбөнү, 
Бөрү жолдуу Бөгөлү, 
Ырчыуул, Бозуул ыктуусу, 
Ур Тазбаймат мыктысы, 
Казат десе камданып, 
24100 Каршы жоого чыкчуусу, 
Кара түлөө Кабыке, 
Жаңгерлерден Жабыке, 
Караңгыда кол жүрсө, 
Кара кыргыз жол жүрсө 
Карсактын изин жаңылбас 
Кадыржайнак Шууту -
Калктан чыккан куусу, 
Түн ичинде кол жүрсө, 
Түмөн алаш жол жүрсө, 
24110 Түлкүнүн изин жаңылбас 
Түмөнжайнак Шууту -
Түмөндөн чыккан куусу, 
Көй баатырдын баарысы, 
Көсөм Кыргыл карысы 
Тубарды туура бүктөшүп, 
Тулпарга кошун жүктөшүп, 
Камканы кайрып бүктөшүп, 
Качырга кошун жүктөшүп, 
Кашкардын башы Кара-Шак, 
24120 Кара тоону түптөшүп, 
Асабалар жалпылдап, 
Найзалар колдо калкылдап, 
Кылычтар* белде кыңгырап, 
Айбалта, кылыч кагышып, 
Аралаша шыңгырап, 
Сырдаган найза зыңгырап, 
Баатырлардын баарысы 
Мас жолборстой ыңгырап, 
Аргымак аттар алкылдап, 
24130 Алтындуу соот каркылдап, 
Аттанып чыгып Кашкардан, 
Арканы* көздөй шартылдап, 
Тутушуп бенде жеңбестей, 
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Душмандын алы келбестей, 
Күрөөкө, соот, кыягы, 
Күн чалгандай сыягы. 
Баатырлар жолго салыптыр, 
Өрдөп чыгып Чакмакты, 
Өрттөнгөндөй кара таш 
24140 Жери катуу Какмакты, 
Ашып Тоюн белинен, 
Анда-санда боз үй бар, 
Аралап кыпчак элинен, 
Чатыр-Көлүн сыдырып, 
Саяң жайлоо кыдырып, 
Ташрабат ашышып, 
Жуушадан келген абасын 
Көрмөк үчүн шашышып, 
Чукул ашуу бел экен, 
24150 Арка менен Кашкарга 
Акыр заман журтуна 
Орун болчу жер экен, 
Ырысты байдан алса - деп, 
Өрдөшүнө коктунун 
Ырабат* кылып салса - деп, 
Айтып жолго салыптыр, 
Эртеси жок, кечинде, 
Кеч окуган бешимде 
Шиш-Дөбөнүн оюна, 
24160 Лаңги-Төбө боюна, 
Көкчөкөздүн элине, 
Көк жал үчүн үй тигип 
Белендеген жерине 
Келип алар калганы. 
Үсөнбай баштап карысы, 
Меңдибай баштап баарысы 
Учурашып алышты, 
Урматташып калышты. 
Болбой турду Көзкаман, 
24170 Болжоп акыр караса 
Балдары түрү эң жаман. 
Көкчөкөз деген куусу бар, 
Көк кашка тунук суусу бар, 
Көрбөсө да билип тур 

Көп тамакка коштурган 
Көсөмө дары уусу бар. 
Аңдоосуз жутуп алгандай, 
Алды менен артынан 
Тешип чыга калгандай. 
24180 Үсөнбай көрүп баатырды 
Үзүрүн кылды акыры, 
Чагалдайын чакырып, 
Баласына айтты акылды: 
«Аралап кыргыз, кытайды 
Асты түбү көрбөдүм 
Силер өңдүү капырды. 
Бактап келип сен өзүң, 
Байкап турсаң эң жаман 
Баштан-аяк мүнөзүң, 
24190 Манасты өлтүрмөгүңөр 
Мага бир айтчы жүйөсүн? 
Баарыңардын оюңар 
Бассак дейсиң кызыгып, 
Кудай берген Манаска, 
Кутман болгон алашка, 
Кудай берген бактысын 
Тартып алам дегениң 
Куп ажайып тамаша. 
Жибербеймин силерге, 
24200 Асылдыңар, калдыңар 
Куурап калган башыңды 
Жибитип турган бир эрге. 
Ат болду Манас минерге, 
Айыл берди билерге, 
Алдап алып чакырып 
Алып келип бу жерге, 
Артыгыраак жамандык 
Качан кылган силерге? 
Тон болду Манас киерге, 
24120 Топ берди Манас билерге, 
Тозуп жүргөн жериңден 
Тоюнтайын ичин - деп, 
Урматтан бөлөк кылбады 
Ушу күнчө силерге. 
Жар-жамаатың бай болду, 
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Жегениң кысыр тай болду, 
Ичкениң кызыл чай болду, 
Аземдикке кийгениң 
Атилес менен шай болду, 
24220 Асыласың жалгыз - деп, 
Жамандыгы кай болду? 
Сексен төрттө жашым бар, 
Өлүмгө ж з . к ы н башым бар, 
Өлсөм койдун териси, 
Өткүр Манас деген бул 
Өлчөмдүү жоонун бөрүсү, 
Он алты жыл калды жүзүңө, 
Мындан аркы жашыңдын 
Атасынын көрүсү. 
24230 Канкор дейсиң күүлөнүп, 
Кайбатыңар басылбайт 
Каарданып сүйлөнүп, 
Карарып мынча калгандай 
Катаалдыгы кай болду, 
Караңгы жалган дүйнөдө 
Жарыгы тийген ай болду, 
Кардуу тоону жердетип, 
Калкың жылбас бай болду. 
Кандайлык үчүн катылып, 
24240 Калгандыгың билбеймин 
Канзаада эрге асылып, 
Жамандык кылган жери жок 
Карың менен жашыңа, 
Кабылан эрге катылып 
Кастыгың жетер башыңа! 
Кырк миң жылда кирбейсиң 
Кыраандын баскан чыйрына 
Кыргыздын келип кыйрына 
Кас кыласың Манаска, 
24250 Карарып бетиң көө болор 
Кара кыргыз алашка. 
Тагдырсыз кылып кыянат, 
Таңда күнкү* кыямат 
Кудай казы турганда, 
Байгамбар шапаат курганда 
Не күнөөсүн табасың, 

Эс-акылдан танасың, 
Не бетиң менен барасың! 
Кандайлыктан көп көрдүң 
24260 Карыя Жакып кенже иним 
Карганда көргөн баласын? 
Кастык менен өлтүрүп 
Каныкейин аласың, 
Каныкей алам - деп, жүрүп 
Кадемиң катып каларсың. 
Оён катын аларсың, 
Ооба, балдар, саа тиет, 
Окус болуп бир күнү 
Ойронуң чыгып каларсың. 
24270 Бири болсо кан кызы, 
Бир атанын жалгызы, 
Бири болсо кайыптан, 
Бирдемеси көрүнбөйт 
Адамга жугар айыптан. 
Бириң да үмүт кылбаңар 
Манастан калган зайыптан. 
Көрүнөө айтам сөзүмдү, 
Көп болгондо өлгөндө 
Көмбөй таштап өзүмдү, 
24280 Карынымды жарарсың, 
Кадырлашың калмактай 
Кара итиңе саларсың». 
Ал сөздү айтып Үсөнбай 
Көк кутусун коюндап, 
Көк жал атын моюндап 
Кангайларча калмакча 
Катуу сөгүп салганы, 
Канкор эрдин артынан 
Жөнөп жүрүп калганы. 
24290 «Карыганда көпкөн капыр -

деп,-
Канкорго кастык кыларды 
Кайдан көрдүң акыр - деп, 
Алжыптырсың абыгый* 
Ушу күндө такыр - деп, 
Жамандык кылар киши жок, 
Уулуң сенин Көкчөкөз 
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Урматтап күткөн жатыр - деп, 
Ушакка кирбе акыр - деп, 
Бейли бузук сөз айткан 
24300 Меңдибай деген капыр - деп, 
Манас жакшы, биз жакшы, 
Баянын уксаң сиз жакшы, 
Баарын бузуп жүргөнү 
Меңдибай мзэнет, куу башы*. 
Бүгүн сизге консун - деп, 
Эртеңки күнү эр Манас, 
Көп чыгымдар Көкчөкөз, 
Өзү ошондо болсун» - деп, 
Чагалдайы чапкылап, 
24310 «Азыркысын Көкчөкөз 
Аземдеп күтүп турбайбы, 
Арамдык ойлоп баратса, 
Көкчөкөз экен - деп, койбос, 
Көк теңири* урбайбы». 
Көп сөз ага айтыптыр, 
Калмакча касам айтканы 
Чагалдай деген шайтаны, 
Көзкаманды ынантып 
Көкчөкөз көздөй кайтыптыр, 
24320 Көзкамандын көп сөзүн 
Агасына айтыптыр. 
Муну уккан Көкчөкөз 
Мурду жаман кырданып, 
Бузулуп өңү сурданып: 
«Ата болбой курусун, 
Арттырып айтып турушун, 
Азыр барып үйүнөн 
Бүтүрөрмүн жумушун, 
Как Манастын көзүнчө, 
24330 Каратып туруп өзүнө 
Жара тартып коёрмун, 
Жайын таап соёрмун. 
Адам болбой өлгүн - деп, 
Атаң мындай деди - деп, 
Мынабу айбандын сөзүн көргүн -

деп, 
Кылычын алып колуна 

Кыйратып салчу немедей 
Кыраандын түштү соңуна. 
Алда кандай болду - деп, 
24340 Аңдоого келген Арбалдай 
Көкчөкөздүн жолуна, 
Чылбырын салып колуна. 
«Шексинтпестен койгун - деп, 
Алдап келип канкорду, 
Ашың менен сойгун - деп, 
Асылып калды Арбалдай. 
Чапкылап барып Чагалдай, 
Койбой жатып оюна 
Кол-аягын байлашып, 
24350 Көкчөкөзүн көптөшүп, 
Коркоңдошуп айдашып, 
Алып келди үйүнө, 
Кёкчөкөз жатыр күйүнө. 
Айылы конгон Үсөнбай 
Караңгы сайдын башына, 
Куп сыйлады баатырды 
Таза тамак ашына. 
Эртеңки күнү шашкеде 
Өзү келди Көкчөкөз 
24360 Салам айтып сарбайып, 
Эр Манастын кашына. 
Учурашып көрүшүп, 
Урматына көнүшүп, 
«Кондурам - деп, - баламды 
Коржоңдоп болбой атабыз, 
Конбосо да түштөнүп 
Кетер бекен дегенсип 
Биз камданып жатабыз. 
Агалдай деген агаңыз, 
24370 Алмамбет баатырга эп болсо 
Аны менен биз дагы 
Бир күн, бир түн багабыз. 
Учуп жүргөн ушак бар, 
Адамдан болгон тузак бар, 
Айтылып жүргөн айың бар, 
Арабызда кусамат 
Азелден бери жок эле, 
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Ага-инилик жайың бар, 
Ачуулансаң биз түгүл 
24380 Ааламды бузар шайың бар. 
Жуушадан биздер келгенде, 
Журтубуз кыргыз дегенде 
Чарыгыбыз чаң чыгып, 
Чалбарыбыз үн чыгып, 
Малакай болуп бөркүбүз, 
Маңгулча болуп көркүбүз, 
Желкебизден жүн чыгып, 
Аттуубуздан жөөбүз көп, 
Башка малдан төөбүз көп, 
24390 Жуушадан чыгып журт кезип, 
Кыргыздан издеп туз-насип, 
Каңгайга келдик качкандай, 
Караган адам шашкандай, 
Алтайга келдик алсырап, 
Айдаркан уулу Көкчөгө 
Найза тийген немедей 
Араң жеттик кансырап. 
Ошо күндө карасам 
Оруска барып сен келдиң, 
24400 Ойрон болгон Жуушадан 
Оңоло албай мен келдим. 
Карамоор барып сен келдиң, 
Кара жолтой Каңгайдан 
Каңгырган бойдон мен келдим, 
Капырды канап жеп келдим, 
Каралды болор Манасым. 
Кайдан табам? - деп, келдим. 
Кыйратып кытай, жеп келдим, 
Кыйбасым Манас - деп, келдим. 
24410 Тарбагатай тоосунан 
Жаптым сени ошондон. 
Талаада жүрүп кезигип, 
Таап бердиң үч жүз мал, 
Азыркысын жакшыбыз, 
Чакталган соң биздин ал. 
Бала экенден сүйүшпөй, 
Табышып, бирде урушуп, 
Жакын болуп жүрүшпөй 

Жат боор өсүп калыппыз, 
24420 Калк ичинен адашып 
Карайлаган калкыбыз, 
Кайдан мындай чогулуп 
Кадырлашып алыппыз. 
Тар төшөккө жатышпай, 
Талашып даам татышпай, 
Жат өсүппүз жаш күндөн 
Тамашага батышпай. 
Башка өсүппүз баш күндөн 
Сыр менен сынды түйүшпөй, 
24430 Жасоого бирге чабышып, 
Жамандык күндө күйүшпөй. 
Келгенде калдык кеңгиреп, 
Силердин тилди биле албай, 
Алыстан келип ат көрбөй 
Асоолорду мине албай, 
Биздин келгенибизге 
Таамай тогуз жыл болуп, 
Жүрөсүң иним бу күнгө 
Биздин үйгө кире албай, 
24440 Биз эмине болгонду 
Аңкаарып анык биле албай. 
Көрүшсө дидаар канимет*, 
Аз ашка да тойбойбу 
Адам кылса каниет*, 
Эшигибиз, төрүбүз, 
Эби келсе ушу жол, 
Биздикин да көрүңүз, 
Акыры эске албасаң 
Абыдан калаар көөнүбүз, 
24450 Ага-тууган болгон соң 
Аяк-табак катышып, 
Насип тузун татышып, 
Жүрсөк дейбиз көбүбүз. 
Биз бир четте быткылбыз, 
Сиз катасыз тыякта 
Дарыя чалкар көлүбүз, 
Тууган да болсок душмандай, 
Жакын да болсок жат өңдүү 
Азыркы жүргөн жөнүбүз. 
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24460 Манас болуп сен калдың, 
Башка өскөн бойдон мен калдым. 
Төгөрөк журтту алыпсыз, 
Төрө атанып калыпсыз, 
Төмөн эмес төрөлүк, 
Төрөң мага тууган - деп, 
Төгөрөккө биз дагы 
Мактанган болуп көрөлүк. 
Калктын баарын алыпсыз, 
Кан атанып калыпсыз, 
24470 Катаа эместир кандыгың, 
Кан болгон соң белгилүү 
Касиетиң барлыгың. 
Катташкан болуп калайын, 
Каның бизге тууган - деп, 
Кара журтка мен да бир 
Кампайган болуп алайын. 
Көкчөкөз менен Агалдай 
Акыры сизден улуубуз, 
Улуусунуп кеп уруп 
24480 Аттанар бекен, түшүп - деп, 
Үмүт этип туруппуз. 
Түшүп аттанбасаңыз 
Түптү кетти мазабыз. 
Конуп бизге кетет - деп, 
Компоюшуп алды - деп, 
Жолобой кетип Манасы 
Сомсоюшуп калды - деп, 
Жатып кетет Манас - деп, 
Жайланышып алды - деп, 
24490 Далай мал союп салды - деп, 
Жатпай Манас кеткен соң 
Жаман көргөндүгүнүн 
Жайын билип алдык - деп, 
Жат боорлор айтып турбайбы, 
Бир тууганды сыйлабай 
Бизди кудай урбайбы». 
Таң эртең барып Көкчөкөз, 
Манаска айтып кошомат 
Ар бир түрлүү болду сөз. 
24500 Кулагы чалган Көзкаман, 

Баштагы өткөн бир заман 
Көп карыдан бата алган. 
Эсен кан айткан сынчыдан 
Көзкаман - деп, атанган, 
Жашы азырда сексен төрт, 
Эгер болсо жаш күнү 
Жаанга салмак кызыл өрт, 
Манастын барып үстүнө 
Көкчөкөз уулу кириптир, 
24510 Бир балакет кыларын 
Көзкаман көсөл* билиптир, 
Байбичеси Субайга 
Барып азыр кириптир: 
«Байбичем тура калчы - деп, 
Куржунуң ача салчы» - деп, 
Кумия* деген бири бар, 
Күлдү баарың билип ал, 
Ар канча заар болсо да 
Адамга аны өткөрбөс. 
24520 Киемин* деген чөп экен, 
Киеминдин чөбүндө 
Канча ичсе да уу өтпөс 
Касиети көп экен. 
Кумия кылып каттырып, 
Жакын көргөн жанына 
Анда-санда таттырып, 
Уу кесүүчү дарыны 
Чаначтагы кымызга 
Чактабак салды баарыны. 
24530 Куйду кымыз мешине*, 
Уу өткөрбөс дарыны 
Үсөнбай алып эсине, 
Алып келди кымызды 
Нанүштө маал кезинде. 
Кызыл аяк, сыр кесе 
Кызматкерге куйдурду, 
Кырк баатырдын баарына, 
Кыргыл баатыр карыга 
Кыдырата сундурду. 
24540 Бирине да билдирбей, 
Кишисинин баарына. 
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Киемин берип тундурду. 
Кымыз ичип жайланып, 
Аз олтуруп чайланып, 
Көкчөкөз турат Манаска 
Амал менен айланып. 
Алаке - деп, сөзүнө 
Көкчөкөзү илип тур, 
Уу берет - деп, ойдо жок, 
24550 «Урушууда нээти» - деп, 
Алмамбет аны билип тур. 
Урушкан менен Манаска 
Ушуга ажал жетти - деп, 
Кырк миң аскер камаса 
Кыйналбай турган кырк баатыр, 
Билимдүү болгон сөздөрү, 
Бири миңге тийгенден 
Коркпой турган өздөрү. 
Арамдык кылса Көкчөкөз 
24560 Ажалга недир чара - деп, 
Алты миң, беш миң кол бардыр, 
Алдырсак бизге чала - деп, 
Анык жери аскери 
Алты күз, беш жүз болгондур, 
Токойго солоп койгондур, 
Урушту бизге салар - деп, 
Уруш салса Көкчөкөз 
Уругу калбай калар - деп, 
Душмандык кыла салар - деп, 
24570 Душмандык кылса Көкчөкөз 
Тукуму калбай калар - деп. 
Кооп кылып аларбыз, 
Көкчөкөзгө барбасак 
Коркок атка каларбыз. 
Манас, Манас болгону 
Башын тартпайт жоодон - деп, 
Баарыга маалим болгон кеп. 
Азып келген Көкчөргө 
Алдырсак ажал кеткени, 
24580 Тайгылсак таалай кеткени, 
Жамандык көрбөй жабышып 
Кызыталактын неткени? 

Нар өлтүрүп, пулу ок, 
Алалбай жүргөн же бизден 
Эр өлтүртүп, куну* жок, 
Айтканымды кылбайт - деп, 
Баса калып сойгондой 
Башы боолуу* кулу жок 
Кызыталактын кыялы 
24590 Бирди турат кылганы, 
Барып көрүп байкайын, 
Манаска азыр айтпайын, 
Жигиттик кылып салды - деп, 
Айныганбы Алмамбет, 
Жакыныңдан жат бол - деп, 
Жаман айтып калды - деп, 
Көңүлүнө алар - деп, 
Көөсөр* көк жал* эр Манас 
Көп капалап калар - деп, 
24600 Айтпай-дебей билиптир, 
Билсе дагы жөнүнө 
Алмамбет «куп» - деп, кириптир. 
Улук эле Алмамбет 
Урматын коюп салды - деп, 
Жигитчилик кепти* айтып, 
Жинди болуп калды - деп, 
Көөнүнө көк жал алар - деп, 
Көркүм кетип калам - деп, 
Айтпады Алмаң билсе да. 
24610 Тоодон согор сары жел, 
Добулдуу жердин баары жел, 
Токтолоюн, тобокел. 
Токтолуп Алмаң калганы, 
Шонтип жаткан кезинде 
Серек чыгып таң эртең 
Дөбөдөн орун алыптыр, 
Оён Алмаң дүрбүсүн 
Оң көзүнө салыптыр. 
Кийик көрдү тоосунан 
24620 Кара тоонун зоосунан. 
Бу жерден көрүп эр Серек 
Бугуп карап калыптыр, 
Ар жагынан аркайып 
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Бугу чыгып алыптыр. 
Бугуну көрүп сүйүнүп, 
Үйгө кирди түйүлүп. 
«Бугу көрдүм тоодон - деп, 
Муну эрендер ойлон - деп, 
Кадыр түнгө* жолугат, 
24630 Бугуну аткан аалы* - деп, 
Бу күндө мүйүз маалы* - деп, 
Мергендигим аз эле, 
Менин го турду баруум - деп, 
Бул олтурган баарың - деп, 
Мергенден машы чыкса - деп, 
Атып аны жыкса - деп, 
Ашыгып Серек айтыптыр. 
Барар киши жок болуп, 
Баатырлар калды токтолуп, 
24640 Сыр айтпай Сыргак зымпыйып, 
Аттанып алып тымпыйып, 
Ээрчитип алып Серегин, 
Эли көргөн бир катар 
Эр Серектин керегин, 
Эгизди* көздөй бет алып, 
Эр Сыргак минтип жөнөгөн. 
Алыстан кайып көрүүгө 
Ар качан Серек көрөгөн. 
Ал экөө кетти кийикке, 
24650 Тоо таянып бийикке. 
Баймат менен Бозуул 
Барган экен ат жакка. 
Барбагын - деп, айта албай 
Меңдибай болгон бек капа. 
Жандап өтүп баратып 
Таз Баймат менен Бозуул 
Ал экөөнө кеп айтат: 
«Ажалың жакын - деп, айтат. 
Аш-тамагын татпаңар, 
24660 Татамын - деп, тамагын 
Арам өлүп жатпаңар, 
Азат боюң чактаңар». 
Ал сөздү айтып кеткени, 
Күйбөгөндө неткени, 

Ал аңгыча ат алып 
Атчы балдар жеткени. 
Баарысы атка мингени, 
Баштап алып Көкчөкөз 
Бастырып колго киргени. 
24670 Борумдаган өз үйүн, 
Агалдай менен Чагалдай 
Азыр келип алыптыр, 
Арбалдай менен Дөрбөлдөй 
Алар күтүп калыптыр. 
Бегелдай менен Токолдой 
Пери* уулундай жайланып, 
Белине саадак байланып, 
Берениң үчүн шайланып, 
Көтөргөн үйгө киргизип, 
24680 Көй кашканы бир катар 
Кызматына жүргүзүп, 
Өз үйүнө Көкчөкөз 
Өтүп кетти бастырып, 
Айылдагы карашкан 
Алтымыш төрт жигити, 
Алардын баарын Көкчөкөз 
Азезилдей азгырып: 
«Агалдай баштап алтоосуң, 
Аскалап карап туруңар, 
24690 Арзыган ашын сунуңар, 
Кызыкса кымыз куюңар, 
Кызык болор кунуңар, 
Аңкаса арак сунуңар, 
Жыгылганын, көпкөнүн 
Аңдап карап туруңар, 
Болжосо бозо сунуңар, 
Каармандан болсо да 
Каттам* болсун мунуңар. 
Айныганын алыңар, 
24700 Жаткырдык - деп, тиги үйгө 
Жайын кылып салыңар. 
Оолуккан болсо оюңар 
Оңдурабыз мында - деп, 
Орунун таап коюңар. 
Палоо менен балы бар, 
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Ал тамактын ичинде 
Алсыратма дары бар. 
Жүрөгү чыгып алуучу, 
Жүдөп коркуп калуучу. 
24710 Акылын дары алуучу, 
Алсырап, азып калуучу. 
Колу калат тутуудан, 
Кошконмун арбын ушундан, 
Аягы калат басуудан, 
Тиш токтолбой шакылдап, 
Табыш чыгат азуудан, 
Өзү тоюп жанынан, 
Качпай кирет өлүмгө 
Кара көрүн казуудан. 
24720 Акылы туура эсинде, 
Заардын толгон кезинде 
Колуңа кармап кылычты 
Койбойм сени - деп, кирсең 
Коркот дагы токтолот, 
Тура качып кетүүгө 
Козголор шайы жок болот. 
Алыңарды билермин, 
Алсыраган кезинде 
Аркаңардан кирермин, 
24730 Абыдан жайын билермин». 
Ал сөздү айтып Көкчөкөз, 
Ойлогонго аңгеме 
Оболкудан калган сөз, 
Барып түшкөн үйүнө. 
Агалдай менен Чагалдай, 
Алтоо турган баш болуп, 
Алтымыш жигит нөкөрү -
Алты арамдын жөкөрү, 
Алтымышы ат алып, 
24740 Азыркы тиккен бул үйү 
Ак ордо болуп атанып, 
Алты айда араң бүтүргөн 
Үй жыгачы маталып, 
Каары менен канкордун 
Каныкей кылып бүтүргөн, 
Калмакча үйүн күйдүргөн, 

Жабыгынын аягын 
Жибектен чачы түйдүргөн, 
Түндүгүн кайың ийдирген, 
24750 Босогосун күмүштөп 
Борум салып чийдирген, 
Тасма чийден тарттырып, 
Кырк - элүү кыз-келинге 
Кырмызы менен чырматкан, 
Уук менен кереге 
Он сегиз түрлүү сырдаткан, 
Үзүк кылган кийизин 
Үч жүз катын чогултуп, 
Үзүр айтып Каныкей 
24760 Үч жолу тамам кылдаткан, 
Асылдан буюм таптырган, 
Үзүгүнүн үстүнөн 
Ак манат* менен жаптырган. 
Өрүлүктэп эр Манас 
Өзү берген ак ордо, 
Тагылганы ичинен 
Кокондуктун зымдар боо*, 
Күлдү күмүш тээктүү, 
Төтөгөнүн алдында 
24770 Төрт эли жибек жээктүү, 
Он эки канат* ак сарай, 
Салтанаты бир далай, 
Баяндос кылып орунун, 
Башкарган экен борумун. 
Жекендос* кылып орунун, 
Жеткирген экен борумун. 
Касиеттеп отурса 
Кандай кылса болуучу 
Калмактардын коругун. 
24780 Тиккен үйү Манастан, 
Үзүгү бар манаттан, 
Үзүрүн билбей асылган 
Үзүрү артык бейиштен 
үмүтүн үзгөн кандай жан?! 
Күткөн малы Манастан, 
Күлдү кыргыз алаштан 
Күдөрүн үзгөн кандай жан?! 
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Астынан баштап Кыргылчал, 
Артынан Манас жүрүптүр, 
24790 Андан кийин кырк баатыр 
Улуулашып кириптир. 
Олтуруп орун алыптыр, 
Он эки кулач дасторкон 
Ортосуна салыптыр. 
Олтурган жерде чай келди, 
Аш-тамагы артынан 
Баары тамам жай келди. 
Бири жая, бири жал, 
Бири шекер, бири бал, 
24800 Мисалдаш* деген бири бар, 
Баарысында заары бар. 
Уруш кылат ушу - деп, 
Коркпой бизге кол салар 
Ушу кайсы киши - деп, 
Ойлоп жүргөн Алмамбет 
Ызатын көрүп, ык салып, 
Урматын көрүп нурданып, 
Жасалга көрүп жайланып, 
Баркташын көрүп магдырап, 
24810 Эбедей бою эзилип, 
Эр жарагын чечинип, 
Көргөндө Алмаң көшүлүп, 
Көңүлү тынып төшөлүп, 
Кыргылы кирип кырданып, 
Калаба бизге саларга 
Капырдан барбы караарга? 
Кылычты кой - деп, чыгарып, 
Айбалта, кылыч жарагын 
Эшикке баарын үйдүрүп, 
24820 Алдыраарын карагын, 
Мылтык менен найзасы 
Мыкты жарак баатырың -
Эч тийбеди пайдасы, 
Талаага коюп жарагын, 
Тууганым - деп, ишенген 
Тамашасын карагын. 
Токолдой шондо кеп айтат, 
Токтолбостон бек айтат: 

«Кымыз да бар, бозо бар, 
24830 Шарап, арак кошо бар, 
Мисалдаш, баксин* дагы бар, 
Мас кылчуунун баары бар, 
Көңүлүңөр тартканын 
Көсөп айтып бериңер, 
Табытыңар тартканын 
Таамай айтып бериңер, 
Мейлиңердин тартканын, 
Бере берет айтканың». 
Ал сөздү айтып салганы, 
24840 Алып келгин кымыз - деп, 
Арбыны айтып калганы, 
Аралашсын бозо - деп, 
Кай бири сүйлөп салганы. 
Ч!өлдөн келген чөөлүгүп, 
Алыстан келген аңкашып, 
Кайратты толук кылат - деп, 
Казатта иччүү арагын 
Сай төрөнүн баарысы 
Сагынганын карагын. 
24850 Аркыттан арак куйдуруп, 
Аркы-терки сундуруп, 
Шайманы кетип шалдайып, 
Ичкендердин баарысы 
Ичтери күйүп алдырап, 
Баштап ичип кымызды, 
Кымызда кыям* бар үчүн 
Лакылдап жаман аңкады, 
Ташына чөлдөп чаңкады. 
Суусатты кымыз жаман - деп, 
24860 Күчү барбы суусаткан 
Кутулалык аман - деп, 
Оюна алып ошону, 
Суусунун басар бекен - деп, 
Сурап ичти бозону, 
Бозодон да болбоду, 
Өрт ичине толгону. 
Баштагысын бассын - деп, 
Арбын ичти аракты, 
Албарс кошкон талакты. 
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24870 Күлдү баатыр кырк чоро 
Күрөгөдөн бозо ичип, 
Күйүп барат ичтери 
Күйдүрмө дары кошо ичип, 
Чарданадан* бозо ичип, 
Чатырады кырк баатыр 
Чачама дары кошо ичип. 
Кымыз ичип мешинен, 
Кыйналып танып эсинен, 
Айтууга калбай сөзүнөн, 
24880 Акыл кетип өзүнөн, 
Ала чымчык куш учуп 
Арстандардын көзүнөн, 
Аңдап көрдү көй баатыр 
Анык кастык кыларын 
Калмактардын сөзүнөн. 
Акылы кетип айланып, 
Айтылган тили байланып, 
Санаасы кетип бузулуп, 
Таноосу кетип кысылып, 
24890 Кара тер бойдон сызылып, 
Караса көзү сүзүлүп, 
Кайрагы бойдон үзүлүп, 
Чачама деген дарысы 
Коркок кылчу неме экен, 
Алдырады баарысы, 
Аңдоосуз туруп арстандар 
Алдырмак болду намысты. 
Эрте келген шаш1 менен, 
Түшкө жакын шашышты 
24900 Эрегишкен немедей 
Ичип заар аш менен. 
Заар менен зап болду, 
Калбалуу азап карк толду. 
Эшигине байлаган 
Эликтей көзү жайнаган, 
Башындагы турганы -

Байлаган экен башына 
Баатырдын агы Куланы, 
Өркөчү бийик өр Кула, 
24910 Өзү айбандан зор Кула, 
Капталы бийик как кула, 
Казанат тулпар Аккула, 
Маңдайында багы бар, 
Кулагында шамы бар, 
Тумшугунун үстүндө 
Ноктонун кескен агы бар, 
Зоорусунун үстүндө 
Сыйпаган кожо Баабедин*, 
Колунун тийген тагы бар, 
24920 Туягы чоюн куйгандай 
Кош кулагы койкоюп 
Шамы күйүп тургандай, 
Үртүктү кабат2 жаптырган 
Үкүнүн жүнүн тактырган, 
Кумдуу жерге оонаткан, 
Кудуктуу жерге сугарган, 
Күздү-жазды кула атты 
Гүлдүү чөпкө чыгарган, 
Байлаган экен башына 
24930 Меңдибай айткан сөз үчүн, 
Аманат жаны өзү үчүн 
Кымыздан бир аз татыптыр, 
Кыларын билип ашынын 
Мас болгонсуп Бозуул 
Аккуланын кашына 
Чыгып барып жатыптыр. 
Өлгөндөй болуп булайып, 
Жатат Бозуул сулайып. 
Дөөкүрсүгөн төрөнүн 
24940 Жөн койбой канын төгөмүн, 
Ааламды жеңген Манасты, 
Айлап күткөн алашты 
Азыр барып мен жеңем 

1 шаш. Шашке маанисинде, ыр курулушуна ылайык сөз кыскартылып айтылган го. Шашке 
деген сөздүн өзү да эрге убакыт (гашт - эрте, гах - убакыт) маанисин туюнтат. 

2 каба. Адатта сөз «кабат» түрүндө айтылуучу эле. Кыясы, катчыдан ката кеткен го. «Каба» 
түрүндө айтылышы да мүмкүн. Ал учурда үртүктү абыдан чүмкөй жаптырган маанисин туюнтат. 
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€ МАНАС 
Мылтык атпай, жаа тартпай 
Мыктылык болор меники, 
Мыктысынган канкорду 
Ажал айдап келиппи. 
Коркоңбоз атты минейин, 
Кокоймо* соот киейин, 
24950 Улуксунган ургурдун 
Үстүнө барып кирейин. 
Абалы кандак болду экен, 
Акылы кандай болду экен, 
Күүсү канча калды экен, 
Күчү канча болду экен, 
Кол салып барып баш кессем 
Козголор алы бар бекен? 
Козголор болсо коёюн, 
Которулар шайманы, 
24960 Калбаган болсо дарманы 
Койдой мууздап соёюн. 
Ачтырып коюп көзүнү, 
Айттырып коюп сөзүнү, 
Алы кетсе абыдан, 
Ач албарс чыгып кабынан, 
Талашар шайы калбаса 
Канжардай кармап сабынан, 
Баатырлыгын мас жеңер, 
Алчуусу азыр келбейби, 
24970 Арстандыгы болсо да 
Ажал жетип жеңбейби. 
Аны ойлонуп Көкчөкөз, 
Көңүлүндө шондой сөз, 
Коржоңбоз минип бастырып, 
Кожоюнсуп шаштырып, 
Азыр келип калганы, 
Атынан түшүп алганы. 
Жалаң кармап канжарын, 
Жаалданып Көкчөкөз 
24980 Үстүнө кирип барганы. 
Желдети болуп жетимиш, 
Айылдагысы алтымыш, 
Аралашып алыптыр, 
«Алысыраак тургун» - деп, 

Акырып барып Көкчөкөз 
Аларды сүрүп салыптыр. 
Өлтүрүүчү өздөрү, 
Өтүрүк-чынын ким билет, 
Өткөн элдин сөздөрү. 
24990 Желдеттин баары дүрбөшүп, 
Жигиттердин баарысы 
Бирин бири жүр - дешип, 
Тышка чыгып алыптыр. 
Бозуул жатыр булайып, 
Тазбаймат жатыр сулайып, 
Кымыз ичип кызышып, 
Кыйынсынып кыйласы 
Сөөктөрү ысышып, 
Бозодон ичип болушуп, 
2Й000 Көкчөкөздүн айылы 
Тоюнгандай толукшуп, 
Алар антип алыптыр, 
«Бүгүн Манас өлөт - дейт, 
Мына бу турган көй күлүк 
Аттарынын баарысын 
Айыл-айылга бөлөт - дейт». 
Аны айтышып жигиттер 
Ары-бери турушту, 
Ошондо укту Бозуул 
25010 Оңдурбастай жумушту. 
Арагы менен курусун, 
Аңдабай өлдүк мунусун. 
Бозосу менен курусун, 
Болжобой өлдүк мунусун. 
Аны ойлонуп Бозуул, 
Наалып жатыр байкуш бул. 
Эки чоро элейип, 
Эбак өлгөн эмедей 
Эшикте жатыр селейип. 
25020 Арстан эрдин Аккула, 
Аңдап көрсөң журт буга, 
Атасы жылкы зили жок, 
Аңдап билип ат турат 
Айтарына тили жок. 
Айбан да болсо чоң кула ат 

^ 396 

www.bizdin.kg



€ МАНАС 
Көңулү каман сөгүлүп, 
Көзүнүн жашы төгүлүп. 
Катарында каңкайган, 
Казандай зоору даңкайган, 
25030 Алачык үйдөй куйругу, 
Аркар жүн тайкы жалы бар, 
Айбандын зору жаныбар, 
Кыргылчалдын Бозайгыр 
Кыя тартып ыргычтап, 
Кетенчиктеп кергичтеп, 
Желдеттер келсе булкунуп, 
Кеп ийчүдөй жулкунуп, 
Бак баягы малынып, 
Маралдай төшү салынып. 
25040 Аралаш турган сай тулпар, 
Алмамбеттин Сарала 
Жал-куйругу түпөктөй, 
Сулуулугу сүрөттөй, 
Тумшугу кеткен узарып 
Суусарга койгон күбөктөй*, 
Ичке моюн, шам кулак, 
Келте бакай, сом туяк, 
Кулжадай саны түрүлгөн, 
Кундактай бели бүгүлгөн, 
25050 Төш эти бар бешиктей, 
Чаты түргөн эшиктей 
Алмамбеттин Сарала. 
Ага жакын байланган 
Ажыбайдын Карала. 
Өрттөй көзү кызарып, 
Эки кулак шам өңдүү, 
Эликтей мойну узарып 
Ажыбайдын Карала. 
А кошула жанаша, 
25060 Аңдаганга тамаша, 
Кыйкырык укса ээликпес, 
Кырк миң жылкы ойносо 

Оюн салып желикпес, 
Мылтык атса былк этпес, 
Кыйкырып чыкса кылт этпес, 
Шоролуу жерден баспаган, 
Шоошактын* башын үзбөгөн, 
Бир камчыны билбеген, 
Эки чапса элебес, 
25070 Алты-жети камчы уруп, 
Ачынтып этин алганда 
Айбанат ага тең келбес 
Чубактын аты Көктеке -
Тулпардын бири ж ө п ж ө к ө • 

Кырк чоронун чаары1 

Кыргылчалдын Бозайгыр, 
Үкү жүндүү Сарала, 
Макмал жүндүү Карала, 
Ажыбайдын Карала, 
25080 Алмамбеттин Сарала, 
Аземдеген көй күлүк 
Аркардай саны түрүлүп, 
Ач күсөндөй бүгүлүп, 
Аягы жерге тигилип, 
Атынын шаңын көргөндө 
Алуудан душман түңүлүп2... 
Элеген киши аз болуп, 
Эшикке чыккан жигиттер 
Эсирик жаман мас болуп, 
25090 Көтөргөн үйгө барыптыр, 
Көмөлөнүп калыптыр. 
Көрөр киши жок болуп, 
Өлүмүш болгон Бозуул 
Жата албады токтолуп. 
Үйдөгүлөр кантти - деп, 
Аста басып эшиктен, 
Көзүн салды Бозуул 
Капшыт ачкан тешиктен. 
Карап Бозуул көргөнү 

1 чаар. Ар түрдүү, ар башка өңдүү, башка-башка түстөгү маанисинде. 
2 туңилиб. Ушул ыр сабынын аягы бүтпөй калган сыяктанат. Сүйлөмгө корутунду чыкпай, ой 

бүткөрүлө айтылбай калыптыр. Балким, манасчы өзү эле ушул түрдө айтышы да мүмкүн. 
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* МАНАС * 
25100 Кабылан Манас төрөнү, 
Тышы кайрат, ичи заар, 
Арстан эрдин боюнда 
Алты бөлөк бардаш бар. 
Орою суук, от көздүү, 
Оозу жүйрүк, ок сөздүү, 
Опуза айтса жан өлгөн, 
Ошондон эрди ким көргөн. 
Жалаяк ооз, жар кабак, 
Жаалына карап бак, 
25110 Кирпиги калың, көзү чок, 
Кишиде мындай шумдук жок. 
Кыйгач каштуу, кыр мурун, 
Кыл муруту камыштай, 
Кабагынын бийиги 
Кара кашат жапыздай. 
Сакалы саадак кабындай, 
Муруту Букар шабындай, 
Көз ызгаары жалындай, 
Көк жал Манас кеңгиреп, 
25120 Мас болгон билдей зеңгиреп, 
Оң жагына ыргалып, 
Ооп барып кырданып, 
Сол жагына ыргалып, 
Токтолгондо кырданып, 
Кырдана түшүп токтолуп, 
Кылыгы башта жок болуп, 
Оолугуп барып токтолуп, 
Оболку пейли жок болуп, 
Сүрдүгө түшүп сүйөнүп, 
25130 Күңгүрөнүп сүйлөнүп, 
Эңкейип баатыр эс алып, 
Эки жакка көз салып, 
Кай түрлүү ушу ишиң - деп, 
Менден улуу жашың - деп, 
Көкчөкөзгө сөз салып, 
Чалкалай түшүп чамынып, 
Көзкамандын жети уулу 

Жыгылса жылас кылсак - деп, 
Жалпы баары камынып, 
25140 Көкчөкөз кылыч алыптыр, 
Көз жумула түшкөндө 
Чабалын - деп, Көкчөкөз 
Чакчарылып калыптыр. 
Астында турат Көкчөкөз, 
Аркасында Агалдай, 
Чабуусунда Чагалдай, 
Төр жагында Дөрбөлдөй, 
Астын алып Арбалдай, 
Бетин алып Бегалдай, 
25150 Торгоп алып Токолдой 
Тегеректеп калыптыр, 
Карап алса канкору 
Кынына салып кылычын, 
Кабына салып канжарын, 
Курчап душман калыптыр, 
Кудай уруп салыптыр. 
Оролуп душман калыптыр, 
Оён эрди көптөшүп 
Ортосуна алыптыр. 
25160 Аяк тартар алы жок, 
Ак бетинде каны жок, 
Сүрөгү турат, жаны жок, 
Сүлдөрү турат, алы жок, 
Сүйлөй турган шайы жок, 
Көкчөкөз кылыч алганын 
Көрүп турат, жайы жок. 
Жаалынан1 чаба албай, 
Чабуунун эбин биле албай, 
Айбатынан алсырап, 
25170 Кайратынан кансырап, 
Бардашынан бата албай, 
Ыкыс берип октолуп, 
Ынтыла түшүп токтолуп, 
Чабамын - деп, чарпылып, 
Чакырая караса 

1 чаалынан. Жазылуудан маани чыкпайт. Катчыдан ката кеткен. Сөздүн талап кылынган 
туура үлгүсү - жаалынан. 
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« МАНАС 
Чаркын ойлоп тартынып, 
Жалмаңдатып кылычын, 
Жаңы билди эр Манас 
Жамандыкты кылышын. 
25180 Эки жагын каранып, 
Эрди-башын жаланып, 
Чаңардап1 суусап чаалыгып, 
Ага-иниси баары жоо, 
Аманат жаны азыр соо, 
Арман-наалыш кеп айтып, 
Аттигине - деп, айтып: 
«Атка минсе акжолтой, 
Атышкан бодо сан колдой, 
Жортуп чыкса акжолтой, 
25190 Жоого тийсе сан колдой, 
Айтышканда сырдашым, 
Наалышканда муңдашым, 
Коштогону Коёнбоз, 
Төшөнгонү баяндос, 
Качырган жоого камдуудан, 
Кармашкан жоого шаңдуудан, 
Күйгөнү артык жандуудан 
Абакем Бакай болсочу, 
Акылым тапкан ар жерде, 
25200 Ажал кыскан тар жерде 
Абакем Бакай теги жок, 
Армандуу өлдүм, эби жок! 
Аттигине, дүнүйө ай, 
Армандуу өлдүм өзүм жай. 
Кара кызыл аты бар, 
Канга ылайык заты бар, 
Карк алтындан жаасы бар, 
Чылбырдай кара чачы бар, 
Аткан огу ташка өткөн, 
25210 Албарс чапса башка өткөн, 
Ургаачынын баатыры 
Кадырман жарым Карабөрк 

Карап турса кашымда 
Канетер элем капырга». 
Камсыкпаса неткени, 
Медер кылып катынга 
Мээнет жеткен баатырга. 
Мээнет эмей неткени, 
Бетине душман жеткени. 
25220 Баягыдай шайман жок 
Кайраты бойдон кетиптир, 
Камалап душман жетиптир. 
Акырайып караса, 
Албарс алган Көкчөкөз 
Айбатынан баатырдын 
Алыстап качып кетиптир. 
Көңүлү кетип бүркөлүп, 
Көз байланып чүмкөлүп, 
Оолуга түшүп оңолуп, 
25230 Обдулуп келген Агалдай 
Оолак качып жоголуп, 
Ошону айтып эр Манас, 
Ок жыландай толгонуп: 
«Нөкөр алып башка өскөн, 
Өз эркинче кашка өскөн, 
Таш Котондун калаадан 
Каалап алган камоодон 
Акылай жарым болсочу, 
Алымды билип, минтпе - деп, 
25240 Айрып алып койсочу! 
Эркек болбой, кыз болгон, 
Элден ашык уз болгон, 
Эмгектүү мага туш болгон, 
Катындан ашык кайраттуу 
Акылы толук айбаттуу, 
Кыйбадан ашык билимдүү, 
Кылымдан ашык илимдүү, 
Он жылдык келер кайып иш, 
Оронгону кара киш, 

1 чанардаб. Чаңкап маанисинде колдонулган сөз өңдөнөт. Сөздүн мындай үлгүсүн жолуктур-
ган эмеспиз. Түрдүү сөздүктөрдөн да бул формадагы сөздү жолуктурбадык. Балким, Сагымбай 
манасчы оюнан чыгарган болушу да ыктымал. Же катчыдан ката кетип, бул жерде такыр башка 
сөз турушу мүмкүн. 
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€ МАНАС * 
25250 Осунуп билип сактанган, 
Самаганы сарамжал, 
Иштегени баары амал 
Каныкейим болсочу, 
Кантесиңер канды - деп, 
Камаба жалгыз жанды - деп, 
Кайтарып алып койсочу! 
Талдай бойлуу, тасма бел* 
Кызматында кылым эл, 
Акылга толук нур жүздүү, 
25260 Айбаты бар эр жүздүү 
Жаңы алган карым Алтынай 
Жанымда жайнап турсачы, 
Жамандык иштен суурсачы!» 
Жабыкта турган Бозуул, 
Жакын көөнү - дос уул 
Калмактар сойсун муну - деп, 
Катының менен куру - деп, 
Көңүлүнү алыптыр, 
Көзүн тыштан салыптыр. 
25270 Катынын айтып калжырайт, 
Карып калган бир чалды -
Бакайын айтып бабырайт, 
Байкап көрсөм баатырдын 
Кутулар жери табылбайт. 
Аны ойлонуп Бозуул 
Оолугуп карайт мына бул. 
Өбөктөп Манас, шылк этип, 
Көрө коюп Көкчөкөз, 
Шилисине минүүгө 
25280 Тура калды шып этип. 
Өөдө болуп эр Манас, 
Өрттөй көзү жылт этип, 
Караганда канкорго 
Катыла албай тим болду, 
Каары мындай ким болду! 
Айланасын караса 
Атпай чоро булайып, 

Аягын сунуп сулайып, 
Баары жатып калыптыр, 
25290 Баш жагында Кыргылчал 
Кары жатып калыптыр. 
Каны Манас кеп айтып, 
Кызылгандан бек айтып: 
«Кырктын башы Кыргылым -
Кылымды жеңген дыңгылым. 
Акылы менен болсочу, 
Арамдардын колунан 
Айрып алып койсочу. 
Карадан туулуп, ак болгон, 
25300 Арамдан туулуп, пак* болгон 
Айрыдан туулуп, нар болгон, 
Алтындан чыгып, зар болгон, 
Азып келип жар болгон 
Алмамбет султан болсочу 
Акылы кайра толсочу, 
Арамдардын колунан 
Айрып алып койсочу! 
Миңди көрсө шашпаган, 
Миң душмандан бир өзү 
25310 Көп экен - деп, качпаган, 
Билген ишин баштаган, 
Санды көрсө шашпаган, 
Сан душмандан бир өзү 
Жалгызмын - деп, качпаган, 
Султан Сыргак болсочу, 
Сурданган калмак колунан 
Сууруп алып койсочу! 
Душманын көрсө бүлдүргөн, 
Тууганын сөзгө күлдүргөн 
25320 Туйгунум Ажым болсочу, 
Душман калмак колунан 
Сууруп алып койсочу! 
Чагаан* күнү туулган 
Салышканда душманга1... 
Чалыбайым болсочу, 

1 душманга. Ыр сабындагы айтылган ой бүтпөй калган. Адатта ушул саптан кийин «Сала 
жүргөн чуулган» деген сап келчү эле. Кыясы, катчы бир сап ырды жазбай кеткен өңдөнөт. 
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Чакырайган калмактан 
Чаап көрчү, кана? - деп, 
Тартып алып койсочу! 
Манжурия элинен, 
25330 Басалектин белинен 
Бала экенден байлашкан, 
Карындайдан кармашкан 
Мажик бегим болсочу, 
Байлап турган калмактан 
Башымды алып койсочу! 
Желең сууну бойлошкон 
Жети жашта ойношкон, 
Кутман болгон өзүмө, 
Кубат болгон сөзүмө, 
25340 Курчап душман турганда 
Бир көрүнүп көзүмө, 
Камап турган калмактан 
Кабыргамды сөктүрбөй, 
Кара каным төктүрбөй 
Калас кылып койсочу, 
Кара башыл туу алган 
Калмактар эмес, катыгүн, 
Касташкан душман сойсочу, 
Камбардын уулу Чалигим 
25350 Как ушундай бир кайда 
Каралды болуп койсочу! 
Саба уулу Сатайым, 
Алчьндан чыккан Атайым 
Акылдары толсочу, 
Арбак урган калмактан 
Айрып алып койсочу! 
Үйшүндөрдүн Үмөтү, 
Үмөт уулу Жайсаңы 
Бир көрсөмчү пайдаңы, 
25360 Калмак камап турганда 
Бир тапсаңчы айламды. 
Аргындын Каракожосу -
Акылга бирге кошосу 
Ал болсочу сүйөнчүм, 
Арстандарым уу ичип, 
Аттанган белем дүйнөдөн». 
25* 401 

Акылдан танып алдырап 
Арстан эр эми сүйлөгөн. 
«Бообек, Шаабек, Шүкүрүм 
25370 Айланткан санаа пикирим, 
Арбандардын Алтайы 
Дөрбөндөрдүн Төртайы, 
Мени түгүл өздөрүн 
Акылын таппай далайы 
Кылбай калды пикирин, 
Кыйналгандай Шүкүрүм. 
Агыдай далы көрүүчүм -
Акыр заман оодарып, 
Ашкере айтып берүүчүм, 
25380 Топтун башы Токотой, 
Элдин башы Элеман, 
Элдиреп турам бу күндө 
Бузулуп ишим эң жаман, 
Айрып алып калмактан 
Аман чыгып карып жан 
Айрылган күнүм болобу? 
Аскалаган калмактар 
Арманда бойдон соёбу? 
Калктын башы Калкаман 
25390 Кадырлайбы - деп, ойлойм 
Камап душман калгандан, 
Кайгыда өттү канча жан 
Көөнүнө бир иш келбеген, 
Көөнүнө келген жумушун 
Көбүрүп алып бербеген, 
Оюна бир иш келбеген, 
Оюна келген жумушун 
Оолугуп алып бербеген, 
Оёнум Чубак болсочу, 
25400 Орою суук калмактын 
Олутун таап койсочу! 
Казактардан Жоорунчу, 
Кайгыл, Бөгөл, Тоорулчу 
Катарымда турсачы, 
Калмакка кылыч урсачы! 
Шыңгынын уулу Кербеним, 
Шыпты кашка Дөрбөнүм, 
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Бөрү жолдуу Бөгөлүм, 
Кадыртүмөн Жайнагым, 
25410 Канжар, кылыч көтөргөн 
Камоого бүгүн калганым, 
Кабыландай көй баатыр 
Бириң айрып албадың!» 
Айтууга болуп бир дастан 
Аңдап турат Бозуул, 
Арстандын арман сөзү бул: 
«Бар кудайым жараттың 
Бадышалык ден кылып, 
Өзүң кубат, өзүң күч 
25420 Барча ааламды сен кылып, 
Берзенти жок өтөмбү, 
Баладан башым кем кылып, 
Изим калбай кетемби, 
Ит менен кушка жем кылып. 
Туугандан өлүп тутандым, 
Душмандыгын биле албай, 
Туюнуп билип булардын, 
Жакындан өлүп жабыштым, 
Арманда наалып калабы 
25430 Алтынай менен Канышым?! 
Калды баары туяксыз 
Карабөрк менен Акылай, 
Карыларым кашта жок, 
Камоодо калдым, капырай! 
Барктап жүрдүм тууган - деп, 
Башта эле башын жутсамчы, 
Балдыраган иттерди 
Басчылык менен тутсамчы, 
Бар кудай сенин өкүмүң, 
25440 Баркыратып ыйлатып 
Баланын үнүн уксамчы? 
Тутунар туяк калсачы, 
Атамды мындай кылган - деп, 
Душмандан кегин алсачы. 
Кармашар берзент калсачы, 
Кан атам менин кайда - деп, 
Бу капырдан кегим алсачы! 
Кытайдын өлбөй зорунан, 

Кылчаярым жогунан, 
25450 Кылмышым кылча жок туруп, 
Кыйбасым тууган - деп, туруп, 
Кыргыздын өлдүм колунан! 
Тутунган туяк жогунан, 
Душмандын өлбөй огунан, 
Кыйкырып тийсе кырк баатыр 
Кытайдын айырган огунан, 
Кыяматка бет алдым 
Кылчаярым жогунан. 
Сүйүп мээрим кансачы, 
25460 Сүйөнөр туяк калсачы, 
Айланышар кырк чором 
Айкырып кирип калсачы, 
Наалаты калмак куру - деп, 
Айырып мени алсачы! 
Келген ажал жакындап, 
Кезенип душман такымдап, 
Кебин айтып шакылдап: 
«Каңгайдан келген капыр - деп, 
Канчалык мында акың? - деп, 
25470 Кандыра сураар болсочу, 
Калмактардын колунан 
Айырып алып койсочу! 
Кайрылар Көйүш, Бөгүшүм 
Как ушу жерде болсочу, 
Калмактардын колунан 
Айырып алып койсочу! 
Сүлөтү менен Матүштүк 
Сүйөнөрүм болсочу, 
Сүйрөтпөй иттин колунан 
25480 Сүйөп алып койсочу! 
Ырамандын Ырчыуул 
Ычкыры бапик* кырк муун, 
Тебетейи чоктуу кул, 
Айтар оозу шоктуу кул, 
Бузуктуу жерде өлүшкөн, 
Буйругума көнүшкөн, 
Уругун билип сүйөнгөн, 
Урматын билген дүйнөдөн, 
Убалаар жерде сүйөгөн 
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25490 Уругу казак тууганым, 
Урматтап күтүп турарым 
Ырчым болсо эмине, 
Ыйлабас элем дегеле. 
Ар иш кылса тез кылган, 
Атка жаңы мингенде, 
Казат кылып, кол салып 
Капырга жаңы киргенде 
Кадыр Алда кез кылган, 
Ар жумушту кылганда 
25500 Жети адамдын кыларын 
Жепжеке өзү тез кылган, 
Душманын көрсө сез кылган 
Он жети жашка келгенде 
Ордо шаар Күчөңдөн 
Абалы кудай кез кылган 
Аты Баймат, өзү тез, 
Акылы башта бар болуп, 
Ушу күндө бир келип, 
Жолуксачы мага кез. 
25510 Жуушага Үсөн барыптыр, 
Айдоо менен көчкөндө, 
Алтайды басып өткөндө 
Кыпчакты көрүп кыргыздан, 
Кыйрынан азып барган жан, 
Арбалдай менен бирге өскөн, 
Айрылып калып булардан, 
Наалышты күндө көздөшкөн, 
Арманын айтып сөздөшкөн, 
Атасынын аты Кулабай, 
25520 Көзкаман менен бирге өсүп, 
Алтайда алын сурабай, 
Азып жүрүп Кулабай 
жакыпты таап жалдашкан, 
Жамандык күндө карашкан, 
Жыргалдуу күндө сыйлашкан, 
Өлүмдүү күндө ыйлашкан, 
Өчтөшкөнгө - душманга 
Өлүмдөн качпай кыйрашкан 
Өткүрүм Бозуул болсочу, 
25530 Өрттөнүп кеткен туугандан, 
28* ^403^-

Өткүр канжар суургандан 
Өлүмдөн айрып койсочу! 
Төрт миң төрт жүз байгамбар, 
Жалган жайдан чын жайга 
Жайын таап баргандар 
Колдой көргүн кудая, 
Он сегиз миң ааламга 
Оболдон акыр сен сая*, 
Өлүм жетти дапдаяр, 
25540 Өкүмөтүң артык бар, 
Өзүң болгун бизге жар, 
Жараткан жардам бербесең 
Күмүрөй болдум, күнүм тар. 
Токсон тогуз миң деген, 
Көкчөкөзгө окшошкон 
Дозоку баркын билбеген, 
Баштагы өткөн машайык 
Керемиңден* өтүнүп, 
Рухуңду чакырып, 
25550 Айтып-айтып өкүрүп, 
Кор болуп өлдүм кашайып, 
Баабединдер баш болуп, 
Колдой көргүн мышаныч*. 
Төрт жар өттүң бузурук*. 
Төктүм жашым сүзүлүп, 
Жайым кетип тиленем 
Жандан үмүт үзүлүп. 
Өлчөөсү жок өз затың, 
Бир кудай өзүң миң атың, 
25560 Биле көргүн бу датым, 
Бардын баарын жок кылган 
Баары сенин кубатың. 
Жок нерсени бар кылган, 
Жолдош-жоро жар кылган, 
Асман жасап, көк кылган, 
Насибисин көп кылган 
Зулжалалсың* кудурет*, 
Нечен түмөн, нече миң 
Кылып койгон ааламың, 
25570 Өкүм кылсаң алардан 
Өзүңдөн бөлөк ким билет, 
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Жалдыратып өлтүртсөң 
Жалынганым бир милдет». 
Аны айтып баатыр жашыды, 
Чагалдайдын кайраты 
Чакчарылып ташыды. 
«Качан кылыч урдуңар, 
Камалып карап турдуңар, 
Капкайдагы сөздү айтып, 
25580 Калжырай берди мунуңар». 
Аны уккан соң Дөрбөлдөй: 
«Кабылан Манас баатырда 
Кайсы атаңдын куну бар? 
Өлөргө көзү жеткенде 
Өкүнүп айтып атпайбы, 
Өз тууганы жат болуп, 
Өкүрүп айтып атпайбы. 
Айтканга неге ардыктың, 
Табынганга тардыктың? 
25590 Кайгырды - деп, кашайдың. 
Өкүмү менен душмандын 
Атаң башта жоголгон, 
Жоготкон Манас эмес ко, 
Баарың келип Каңгайдан, 
Башыңды уткан Эсенкан, 
Манастан келип оңолгон, 
Кызматын билбей койгондон 
Кыраан эр наалып жобонгон». 
«Болушкан жүргөн экен го 
25600 Бок жеген ит, Манаска, 
Дөрбөлдөйдү тутуңар, 
Дөөрүтпөй муну жутуңар!» 
Агалдай менен Чагалдай, 
Ак сакалы Көкчөкөз 
Ал үчөө бир болуп, 
Дөрбөлдөй көөнү кир болуп. 
Корккондон колун салууга 
Кошулуптур аларга. 
Арбалдай менен Бегалдай 
25610 Арсарыраак токтолду, 
Дөрбөлдөйгө кошулуп 
Токолдой баатыр октолду: 

«Тууганың Манас турбайбы: 
Жуушадан бери журтум - д^п: 
Келжиреп издеп бу жерге 
Келгениң Манас турбайбы, 
Кеткен элдин арбагы 
Кеч-эртеде урбайбы. 
Сүлдөрү калып, алы жок, 
25620 Сүрөтү калып, жаны жок, 
Кырк чоронун баары өлдү, 
Кыргыл баштап кары өлдү, 
Кылайып йири калган жок, 
Кыяматка жөнөлду. 
Атаңдын акы калдыбы, 
Аз иш кылып салдыкны?! 
Каалаганың кандыкпы? 
!Канкорду союп койгон соң 
Кандыгын албай калдыкпы'' 
25630 Алдың - деди, каядых ын, 
Арстан эрлер баарысы 
Кандыктын тартып карлыгын, 
Ашка кошуп уу берип 
Акыретке бардыбы ? 
Аз турса өзү өлбөйбү, 
Асылганың Манастын 
Өлбөгөн жери калдыбы?» 
Ал сөздү айтып салганы, 
Андай калыс бир сөздү 
25640 Арбалдай сүйлөп калганы. 
Агалдак менен Чагалдай 
Ал үчөө бир болду, 
Арбалда менен Дөрбөлдөй, 
Аякысы Токолдой 
Ал үчөө бир болду. 
Акыл кеткен, баары да аз 
Арак ичкен, баары мас. 
Бегалдай калды арада, 
Белсенип кирди балаага, 
25650 Арак ичкен калмагың 
Жакалашып кармашып, 
Сүйрөлүшүп калганы. 
Ала чакмак көздөрү 
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Артыкча мас ездөрү 
Акылдан танган көздөрү. 
Арагына мас болуп, 
Алардын да карасаң 
Бүтүн болбой эстери. 
Жалаң канжар, кылычы. 
25660 Жайы ушундай экен го 
Жараткандын кылышы, 
Жарымы оолуп Манастык, 
Ойлогону жармынын 
Манаска өлүм - чоң кастык, 
Бир-бирин уруп жыгышып, 
Сүйрөлүп үйдөн чыгышып, 
Үйү бошой калганы, 
Капшытта турган Бозуул 
Үстүнө кирип барганы. 
25670 «Маңдайга буткон ырысым, 
Чокумда чолпон жылдызым, 
Байланышып душманга, 
Башыңды байлап өлүмгө 
Бактысын ачкан кыргыздын, 
Иттерден өлүп таланып, 
Кардан* өлүп камалып, 
Жоодон өлөр жолборсум, 
Жоголду баары жолдошуң, 
Айтып жүрдүк башынан 
25680 Эсирген калмак колунан 
Эч жакшылык болбосун. 
Кулдардан өлүп курудуң, 
Кубаты бардан мен келип 
Кутулсаң - деп, турумун. 
Малайдан өлүп басылдын, 
Тамыры алтын байтерек 
Дүмүрүң калбай казылдың. 
Тууганың келди, сыйлады, 
Туйгундун баары кыйрады, 
25690 Тууганың душман - деп, 

журүп, 
Тумшугу жок Каныкей канча 

ыйлады. 
Жакының келип сыйлады, 

Жакшыңдын баары кыйрады, 
Жалгыз тирүү калгандан 
Жанында Бозуул ыйлады. 
Жарактан жалпы айрылдык, 
Тактадан билбей тайгылдык, 
Такта минген кандардан 
Тагдыр экен айрылдык. 
25700 Койчудан өлүп, кор болуп, 
Кокуй болор сен белең, 
Коркуп келип кашыңа 
Кошомат айтар мен белем?! 
Арамдан өлүп алсырап, 
Арманда өлүп кансырап, 
Камандан өлдүң чалдырып, 
Жоолашып жүрүп капырга, 
Жолборстон өлбөй алдырып, 
Жоголдуңбу дүйнөдөн 
25710 Жолдош-жороң баарысы 
Жоболоңго калтырып? 
Жакындан өлөр сен белең, 
Жандан үмүт чын үзүп, 
Жаныңды алып кутул - деп, 
Кабышып турар мен белем? 
Ачпайсыңбы көзүңдү, 
Укпайсыңбы сөзүмдү! 
Өздөрү уруш болду - деп, 
Акылын кыла элегинде 
25720 Алсаңчы. төрөм, жолду - деп, 
Айтып Бсзуул салганы, 
Акырая көз ачып, 
Жан-жагын карап алганы. 
Бозуулдан угуп сөзүнү, 
Ачты Манас көзүнү. 
Өлүп жатыр кырк баатыр, 
Өзүнөн бөлөк тирүү жок. 
Өөдө болор бири ЖОК • 
Жанында жатыр жалдырап 
25730 Жайдары баатыр Алмамбет 
Күрмөөгө келер тили жок. 
Бу сөзүн таштай туруңуз, 
Мурунку болгон окуя 
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€ МАНАС * 
Аңгемесин угуңуз. 
Чеге бала кашында, 
Сегиз жашар жашында 
Кайып эрен* кырк чилтен 
Бөрү болуп, козу жеп 
Көрүнгөн эле башында: 
25740 «Санааң санга бузулсаң, 
Жалган дүйнө чиркинден 
Жамандык көрүп кызылсаң 
Эсиңе алсаң биз даяр, 
Эгем кылган буйрук бар». 
Айткан экен башында, 
Нак сегизде жашында, 
Ошо бала Кутубий 
Кулап жатыр кашында. 
Жар берем деген кырк чилтен 
25750 Кандай келбей калган - деп, 
Шашканынан баатырдын 
Оюна түштү мындай кеп. 
Ачып көздү-жумганча 
Кырк чилтен кирип калыптыр, 
Көкчөкөздүн кырк жигит 
Алары болуп алыптыр. 
Кырк баатырдын баарысын 
Бөрктөрүн баштан алганы, 
Тебетейи баш болуп, 
25760 Денесине кан толуп, 
Мууздап кирди баарысын, 
Баатыр Кыргыл карысын. 
Алмамбет, Чубак, Ажыбай, 
Кыйрап жаткан кыркынын 
Баарын кырды жайма-жай. 
Чилтенди билбей Көкчөкөз 
Жигиттерим экен - деп, 
Жин ургандай күүлөнүп, 
Жалгыз бирин койбо!» - деп, 
25770 Жаалданып сүйлөнүп, 
Көкчөкөз айгай салыптыр, 

Керемет менен кырк чилтен 
Келдесинин* ордуна 
Тебетейин алыптыр. 
Башы, мойну көрүнүп, 
Баш денеден бөлүнүп, 
Кускан заар баарысы 
Аккан кан болуп көрүнүп, 
Кырк чилтен кирип калганда 
25780 «Кыраан Манас тургун!» - деп, 
Кыйкырып бир дем салганда 
Атырылып арстан эр 
Азыр тура калганы, 
Кончунан алган өтүктөй 
Алмамбетти капшырып, 
Кутунайын жапшырып, 
Кошо кармап калганы, 
Эшикке чыга берерде 
«Кокуй төрө, ташта! - деп, 
25790 Тазбаймат1 айта салганы 
Болбогон ишти кылба - деп, 
Бозуул сүйлөп калганы. 
Карап көрсө кан Алмаң 
Денеси бар, башы жок, 
Эшиктеги Чубагы 
Денеси бар, башы жок, 
Өлүп жатыр бу дагы. 
Керемет менен кырк чилтен 
Тебетейин баш кылып, 
25800 Башын бойго жашырып, 
Арстандар аман калыптыр, 
Өлүктү Манас не кылсын, 
Алмамбет, Кутубийини 
Аларды таштап ийиптир, 
Окуранып жер чапчып, 
Октой жарап чоң Кула ат 
Туякты жерге мылгытып, 
Турган жердин топосун 
Кетмен менен чапкандай, 

1 Тезбаймат. Адатта бул каармандын кеңири жолуккан лакап ысымы «Тазбаймат». Бирок 
бул жерде манасчы атайын тез Баймат түрүндө айтып жатат (кара: 25506-сап ыр). 
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€ МАНАС 
25810 Керте чапчып артына 
Ылактырып ыргытып, 
Турган экен чоң Кула ат, 
Тарта берди Бозуул, 
Оң үзөңгү баарысын 
Оболу кесип салыптыр, 
Чакырганда конокко 
Оюна жаман алыптыр, 
Ошону үчүн калмактар 
Олтуруучу жайына, 
25820 Иче турган чайына, 
Жутар суусу баарына, 
Арак-шарап наарына, 
Ачкыл кымыз баарына, 
Кол малган киши өлгөндөй 
Тамагынын заарына, 
Үзөңгү жок ээринде, 
Урматтуу күлүк Кула аттын 
Үстүнө чыгар жеринде 
Аяктап Бозуул калганы, 
25830 Аккуланын үстүнө 
Арстан чыгып алганы. 
Аткарганда баатырды 
Башы кежек дей түшүп, 
Тебетей баштан бөлүнгөн, 
Калмактардын көзүнө 
Башы үзүлгөндөй көрүнгөн. 
Аккула минип болкоюп, 
Арстаның Манас зоңкоюп, 
Кыбылага бет алып, 
25840 Кыраан эр жөнөп калыптыр. 
Бастырарда Көкчөкөз 
Байкап көрүп калыптыр, 
Арасынан аттардын 
Аккула минип алганын, 
Аман жөнөп калганын 
Азыр көзүн салганы, 
Көрө салып Көкчөкөз: 
«Айбандар кылып салды - деп, 
Аттанып алып бу Манас, 
25850 Аман кетип калды - деп, 

Айбандарым баарыңды 
Арбак уруп салды - деп, 
Баятан байкап калбай - деп, 
Аккуланы бир жакка 
Бөлөк байлап салбай - деп, 
Манас тирүү кетти - деп, 
Канкор тирүү кеткенде 
Казбай түпкө жетти» - деп, 
Кырк чоронун кырк аты 
25860 Зыңкыйган менен баарысы 
Сырын билбес иттерди 
Күлүк бекен, чобурбу, 
Күүсүн билбес аттарды, 
Агалдайга кеп айтып, 
Ачууланып бек айтып: 
«Айбандар, кылар ишиң бул, 
Коржоңбоз ат каякта 
Тез келтиргин!» - деп, айтып, 
Каарданып Көкчөкөз 
25870 Кайраттанып ушул кез 
Айгайын бийик салыптыр, 
Арстан эрдин Ак келте 
Колуна кармап алыптыр. 
Чотала деген мылтыгын 
Чагалдайы алыптыр, 
Коржоңбоз менен чуратып, 
Тозоңун тоодой буратып, 
Аккула минген баатырдын 
Артынан түштү ит Көкчөр 
25880 Аккула менен чуратып, 
Артынан чаңын буратып, 
Кетер жери дарексиз 
Керме түзгө салыптыр, 
Акыр заман журтуна 
Атын Кара-Коюн - деп, 
Атагына калыптыр. 
Ак келте мылтык колунда, 
Арстандын түшүп соңуна 
Азыр барат Көкчөкөз. 
25890 Атадан калып балага, 
Агадан калып иниге 
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Биринен калып бирине, 
Машкүр* келген ушу сөз. 
Аты Манас болгондон, 
Тогуз жашка толгондон 
Тогошкон экен калмакка, 
Жеңип алып калмакты 
Анан кийин ойлонгон 
Кытайга колду салмакты. 
25900 Уйгурун алып кытайдын 
Нускасын билип бу айдын 
Бараң менен ингилис 
Барып алды билдиңиз, 
Сакалат, инжуу, калчага, 
Тарса, орус, кызыл баш 
Заарын салды канчага. 
Бетин оодон бурбаган 
Берен эрди карасаң 
Туугандан көргүн шашканын, 
25910 Душмандан эгер качпаган 
Көк жалын Манас шашканы, 
Көкчөкөздөн качканы. 
Арстаның Манас шашканы, 
Агалдайдан качканы. 
Атасынын атагын 
Айткан сынчы Көзкаман, 
Ар жерде кыргыз чоң болсо 
Аталаш жакын туугандан 
Жамандык жетет эң жаман. 
25920 Ага-ининин баласы, 
Аркы түбү Угуз кан, 
Атагы Кыругуз баласы, 
Ааламды алган Манасы, 
Айбан тууган кылган соң 
Ашкере качты карачы. 
Кылчайбай кыраан жөнөлдү, 
Коржоңбоз менен артынан 
Көкчөкөз кууп өмөлдү. 
Канча луфман, канча дөө, 
25930 Ат минбеген нечен жөө. 
Бил, керик минген балбандан 
Биринен качып калбаган, 

Качты Көкчөр наадандан, 
Туугандын жаман душманы, 
Азыр Арпа-Ара туз, 
Аны беттеп туштады. 
Көтүнөн келген Көкчөкөз 
Андагы аты Көмүр-Таш, 
Азыркы атын Сөөк дейт, 
25940 Татаал жолго салайын, 
Тар капчыгай жолдордон 
Адаштырып арамды, 
«Кутулуп кетип калайын. 
Муну ойлонуп бу Манас 
Ашты кайкаң белине, 
Анжиян, Кашкар арасы, 
Адыры калың, тоосу тик, 
Ала кар жатып ар качан 
Ала-Жууку атагы, 
25950 Арстанга түштү ушундай 
Агасы кылган чатагы. 
Көрбөгөнбүз, угабыз, 
Көңүлгө кудай бергенин 
Көбүңө айтып турабыз, 
Билбей, укпай жүргөнүң 
Минткенби - деп, тууганы 
Бир-бириңден сураңыз. 
Уругу кыргыз улуу журт 
Укпаганың калбаган, 
25960 Көзкаманча кылды - деп, 
Көп адамдар зарлаган. 
Артынан кууп ат менен 
Күнчүлүк жерге жетиптир, 
Шашкан бойдон баатырың 
Шаты койгон бир жолго 
Барып кирип кетиптир. 
Арымы узун, чаты кең 
Нардай болгон чоң Кула ат 
Кең жолго өскөн кесилгир, 
25970 Чоң жолдо өскөн союлгур, 
Шаты койгон тар жолго, 
Шашканынан баатырың 
Тарта албастан оң-солго, 
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Кыяга кирип калыптыр 
Аккула аягы чүрүштөп, 
Арбын баспас бүрүштөп, 
Үстү жагын караса 
Үч миң кулач бийиги, 
Ушу бугун болуптур 
25980 Урматтуу Манас баатырың 
Улуу тоонун кийиги. 
Асты жагын караса 
Алты миң кулач зоо болгон, 
Четиндүү кыя тоо болгон. 
Аягы батпай калдактап, 
Арстаның Манас далдактап, 
Келбети башка чоң Кула ат 
Кеңири басып кете албай, 
Аягы батпай бүрүштөп, 
25990 Аккула буту чүрүштөп, 
Жарактан неме жок болуп, 
Салыша албай токтолуп, 
Айбалтасы дагы жок, 
Айкожо берген кылычы, 
Напси айдап арак бир жуткан 
Аңкап өлүп баратып, 
Ал экен акка кылмышы, 
Андай күйгө түшүргөн 
Ак тааланын кылышы, 
26000 Ак келте болсо жондо жок, 
Найза болсо колдо жок, 
Соот, кыяк деги жок, 
Душман жетип кол салса 
Соо калуучу жери жок, 
Баары калган кошунда 
Соот, калкан, кыягы 
Азыр адам кол салса 
Аман болбос сыягы. 
Кыяда агы кысылып, 
26010 Кыраан эр иши бузулуп, 
Аккула менен алчактап, 
Армандуу кыя шайтандан 
Аягы тайып тайтактап, 
Буйдалып баатыр калыптыр, 

Коржоңбоз менен койгулап 
Көтүнөн Көкчөр барыптыр. 
Асты бийик аска таш, 
Үстү да таш көз учкан, 
Камалган экен туюкка. 
26020 «Кандай да болсо соём - деп, 
Канын ичип тоём» - деп, 
Капыр Көкчө барыптыр, 
Капортолоп эр Манас 
Шатыга кирип калыптыр. 
Асынганы жондогу 
Арстан Манас баатырдын 
Ак келтеси колдогу. 
Шаты деген шар кыя, 
Далай жаман тар кыя. 
26030 Ат менен барып болбоюн, 
Аскада бара жатканда 
Ак келте менен оңдоюн. 
Аны ойлонуп Көкчөкөз, 
Атынан түштү ошол кез. 
Милтеси келген чоктолуп, 
Мылтыгы келген октолуп, 
Кире бериш кыяга 
Көкчөкөз калды токтолуп. 
Ары карап баратыр 
26040 Арстан Манас бу баатыр. 
«Бир башында миң жаны 
Болсо да аман калбас - деп, 
Мынча жеткен Көкчөкөз 
Аман коюп салбас - деп, 
Кемердин өөдө чети - деп, 
Арасы эки далынын, 
Арканын анык бети» - деп, 
Кароолго көзү илинди, 
Калабалуу Көкчөкөз 
26050 Соо койбосу билинди. 
Машааны ирмеп ийгени, 
Чоргодой болгон кызыл чок 
Казанчыкка киргени. 
Ак келтеден ок жетип, 
Көк милтеден чок жетип, 
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Өпкөнүн өөдө жагынан 
Колконун өтүп жанынан, 
Оң тарабы далыдан, 
Акыректин астынан, 
26060 Оң эмчектин үстүнөн 
Огу тешип чыгыптыр, 
Аккула менен Манасын 
Көкчөкөз атып жыгыптыр. 
Оён Манас баатырдын 
От чагылды көзүнө, 
Ок жаңылды өзүнө, 
Адам айран калгандай 
Оболку элдин сөзүнө. 
Абунасир пири бар, 
26070 Аты Кызыр дегендин 
Атагынан билип ал, 
Азыр болду ал жерде. 
Ак келтенин түтүнү 
Асман булады, 
Аккула таштан кулады, 
Куру мал эмес бу дагы, 
Ак келтеден ок тийип 
Арстаның Манас сулады. 
Аманатын* сактоого 
26080 Абунасир самани, 
Аты Кызыр байгамбар 
Алдадан жардам сурады. 
Ок тийген соң баатырга, 
Олордон калган бу жалган 
Адамга бүткөн айыптан, 
«Бердим - деп, - тилегиңерди» 
Добуш келди кайыптан. 
Айтып жаткан Сагымбай 
Алда салган көңүлгө, 
26090 Эгер андай болбосо 
Айтпас беле барча 

ж 8 . н * 

Ак келтеден ок тийип, 
Алыс кетип эр Манас 
Аска таштын боорунда 
Аз болгондо үйдөй арчадан, 
Алыс кетип кулады, 

Аты кулап, өзү да, 
Айтылып келген тыйылбай 
Атпай кырда угуздар 
26100 Атаңардын сөзү да, 
Алдоо акбар! - деп, коюп, 
Аты Кызыр байгамбар 
Кайып болду өзү да, 
Абунасир пири экен, 
Алиги күндө тирүү экен, 
Колдой колу кармады. 
Кокту кеткен капчыгай, 
Куланып кетти баатыр ай, 
Азырда көргөн адамдар 
26110 Ал жерден адам куласа 
Сөөгү да калбас капырай. 
Артынан кууп жеттим - деп, 
Ат-маты менен канкорду 
Анык жутуп кеттим - деп, 
Аты калбай, өзү өлүп, 
Атын ала жатты го 
Качып жүрүп көжөлүп. 
Жарактын баары менде - деп, 
Жанынын Көкчөр камын жеп, 
26120 Мүлктүн баары менде - деп, 
Бүлк эткен болсо алашка 
Бүлүк салам элге - деп, 
Күлүктүн баары менде - деп, 
Күйгөнү болсо Манаска 
Күчүмдү салам элге - деп, 
Көңүлгө муну алыптыр, 
Көт жагынан Чагалдай 
Чапкылап кирип барыптыр. 
«Мылтык атып салдың - деп, 
26130 Бычактай болгон бир кырга 
Не өлтүрүп алдың? - деп, 
Кууган ишиң нетти? - деп, 
Куру калыш эппи? - деп, 
Кутулуп кайда кетти?» - деп, 
Чаркын сурайт Чагалдай, 
Чаап кеткен Манастын 
Эч карасын таба албай. 
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Көкчөкөз айтты: «Көмдум - деп, 
Кыянын орто жеринен 
26140 Кызыталакты көрдүм - деп, 
Ак келте менен бир атып, 
Арстан эрди кыйратып, 
Асманга түтүн булаттым, 
Ак келте менен сулаттым, 
Четиндүү кыя көк зоока 
Арчадан алыс кулаттым, 
Күлдүрөгөн боюнча 
Күм-жам болуп кетти - деп, 
Күркүрөйт эле бу канкор 
26150 Ажалы бизден жетти - деп, 
Экөөбүз мында келген соң 
Анда калган үчөө бар, 
Агалдайды нетти? - деп, 
Бегалдай да бери ургур 
Беркилерге кетти - деп, 
Бир кишиге бир киши, 
Жаралууга сак киши 
Кууп алып кетти - деп, 
Мен чапкан соң Манаска 
26160 Сен келишиң эппи - деп, 
Көкчөрүм кетти - деп, койбой, 
Көт жагымдан чапкылап 
Сенделишиң эппи?» - деп, 
Ашыгып атка минишип, 
Кайтып жолго киришип, 
«Не болсо да канкордун 
Эчтемеси калган жок. 
Күпсөрдө* калган дарысы, 
Өз боюнда кийимден 
26170 Кубулуп болду баарысы. 
Талкаланды ээри - деп, 
Олжо издеп ойрон Манаска 
Калган жок барар жери - деп, 
Токолдой менен Дөрбөлдөй. 
Манасты тууган деди - деп, 
Алар койбой эмдиге 

Агалдайды жеди» - деп, 
Ал сөздү эске алышып, 
Атына ылдам минишип, 
26180 Ашыгып жолго киришип, 
Арстанды атып өлтүрүп, 
Аккула кулап өлгөнгө 
Абыдан кейип өкүнүп 
Кайта турсун Көкчөкөз, 
Калпы-чыны өлчөөсүз 
Кадимкиден калган сөз. 
Акылдан танып мас болгон, 
Агасы Көкчөр кас болгон, 
Уулап калган көй баатыр, 
26190 Узарып кол, аягы 
Сулап калган көй баатыр. 
Кырк чилтен анда калыптыр, 
Кырылгырлар1 тургун!» - деп, 
Кыйкырып добуш салыптыр. 
Ачылыптыр көздөрү, 
Акылына жай алып 
Анча-мынча эстери, 
Көтөрүп башын алыптыр, 
Көрсө Манас мында жок, 
26200 Тебетейи бөлүнгөн, 
Керемет менен чилтендин* 
Жерде жаткан тебетей 
Баатырынын буларга 
Башы болуп көрүнгөн, 
Денеси жок, баш жатыр, 
Башты көрдү көй баатыр. 
Айрылдык - деп, арстандан 
Агып көзү жаштанган, 
Алар анткен кезинде 
26210 Бехуш кылып баарысын, 
Кере күндүк бир жерге 
Чилтендер атып таштаган. 
Башты көрдү көздөрү, 
Мына ошондой айтылган 
Баштагы элдин сөздөрү, 

1 кырылгырлагыр. Катчыдан ката кеткен. Сөздүн туура үлгүсү - «кырылгырлар». 
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Барча баары мас болуп, 
Уу берген Көкчөр кас болуп 
Бехуш кылып кырк чилтен, 
Бербердигер буйругу 
26220 Катаа билбе мунуму, 
Кара кыргыз уругу 
Как шолордун куйругу, 
Жети жыл жесир калмагы 
Кадыр Алда буйругу. 
Андагы элге күндүк жол, 
Аткан жери Ат-Башы, 
Азыркы бизге үч күндүк, 
Түшкөн жери кыйла мол. 
Жан барбаган улуу суу, 
26230 Жайын уксаң сөзү бу. 
Тогуз-Торо башында 
Ак-Шыйрак тоо тушунда, 
Азыр да бар ошондо, 
Дөдөмөл - дейт, Көңдүк - дейт, 
Төгүн, чынын ким билет, 
Көп адамдар көрдүк - дейт. 
Асты дайра улуу суу, 
Алардын түшкөн жери бу. 
Үстү кашат курбу - дейт, 
26240 Ушу жерге кырк баатыр 
Жесир болуп, мас болуп 
Жети жылы турду - дейт. 
Үстү Көңдүк улуу жол, 
Ушу күндө чөбү мол. 
Асты бийик курбу - дейт, 
Азыр болуп арстандар 
Алты жыл ашык турду - дейт. 
Бербердигер кудурет 
Берген кубат олорго, 
26250 Белги бар - деп, угамын 
Кырк эки кызыл долоно. 
Башында кызыл кайың - дейт, 
Баргандар көрөт дайын - дейт. 
Алмамбеттин ордунда 
Аяк жагы ак кайың, 
Азыр барган жан көрөт 

Азыр турат дапдайын, 
Атаңардын сөзү экен 
Атын атап айтамын. 
26260 Калган экен белгиси, 
Каран жалган дүйнөнүн 
Эки жоктур келгиси. 
Басып кетер кези жок, 
Мас болгон бойдон эси жок, 
Ат-маты менен эрендер, 
Атылганы күндүк жер, 
Атаңдан калган икая* 
Ашыкпастан тыңдай бер. 
Алар жатсын жай алып, 
26270 Көңдүк тоого таянып, 
Арстан Сыргак, эр Серек 
Аң уулап кеткен кийикке, 
Алардан азыр кеп келет, 
Ат өргүтүп эр Манас 
Жаткандыр Манас - деп, келет. 
Тоодон түшүп оюна, 
Орто бөксө боюна, 
Келген элдин четине, 
Керген төштүн бетине. 
26280 Келип булар караса 
Тебетейин алышып, 
Телпилдеп чаап калышып, 
Демигип жүргөн андан көп. 
Баарысы өлчү немедей 
Мал жыйнаган андан көп. 
Кыйкырыгы баш жарып, 
Кырда жүргөн андан көп, 
Сарамжалдын камын жеп 
Сайда жүргөн андан көп. 
26290 Жылкы айдаган балага, 
Айбатынан Сыргактын 
Салам айтты аларга, 
Алик алып, кеп сурап: 
«Арбан-дарбан немене, 
Айтчы балам?» - деп, сурап, 
Сырттан Сыргак, эр Серек 
Сурап калды баладан. 
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Бейкут жүрүш не керек, 
Бала сөзүн баштады, 
26300 Баянын айтып таштады: 
«Көзкаман уулу Көкчөкөз 
Көп жаман болду корс сөз, 
Өлтүрүп Манас баатырды, 
Кырк жигиттен түк койбой 
Кырып салып акыры. 
Манастын барган жерине, 
Баашалык курган элине 
Бармак болуп калыптыр, 
Баары журтум көчсүн - деп, 
26310 Элге кабар салыптыр, 
Бүлүнүп жаткан бул эл» - деп, 
Жылкы айдап бала айтты кеп. 
Билгич Серек, эр Сыргак 
Ызаланып болду мак*. 
Жылкычыдан кеп сурап: 
«Чын бекен сөзү?» - деп, сурап, 
Кайтарып сурайт кан Серек: 
«Манастын башын кесиппи? 
Башкасынан бир неме 
26320 Кутулуп акыр кетиппи? 
Анык айтчы, балам - деп, 
Ачып айтчы, иним - деп,-
Ал сөзүн кайдан билдиң?» - деп, 
Сурап Серек калганы. 
«Кырк жигиттин баарысын, 
Кыргыл баштык карысын 
Кырып акыр салыптыр, 
Кыраан Манас дегени 
Кыбылага бет алып, 
26330 Качып Манас калыптыр, 
Аккула минип алыптыр, 
Астына качып калыптыр. 
Коржоңбоз менен көтүнөн 
Көкчө баатыр салыптыр. 
Угуп алып токтолбой 
Масабыл өлгөн белинен 
Ары жагы Ара-Түз, 
Байкап изин чалыптыр. 

Аккула изи арадай, 
26340 Чарпылып түшкөн топосу -
Чачындысы чарадай. 
Артынан түшүп алыптыр, 
«Кууп ажал келсе - деп, 
Куу көздү кудай берсе» - деп, 
Сыргак баатыр, Сереги 
Зыркырап күйүп келгени. 
Кара кайкаң белестен 
Караса изи төрт болду, 
Эр Сыргактын ар ишти 
26350 Эстесе ичи өрт болду. 
Ар жакка кеткен үч из бар, 
Кайтып кеткен эки изи. 
Анык болду арстандын 
Качып анда барганы. 
Алдасына наалышып, 
Аккула изин таанышып, 
«Жолугуп калса Көкчөкөз 
Жонунан кайыш алсам - деп, 
Кезигип калса Көкчөкөз 
26360 Келдесин кесип салсам» - деп, 
Кейип-жобоп эр Сыргак, 
Шашып жолго салыптыр, 
Шаша жүрүп эр Сыргак 
Шатыга кирип барыптыр. 
Аккула салган изине, 
Айран-азыр таң болуп 
Арстан эрдин ишине, 
Шатылаган кыяда, 
Шашпаган Сыргак пияда*, 
26370 Жол ортолоп барыптыр, 
Сыргак атын жетелеп 
Өтүп кетип калыптыр. 
Аргынан келип эр Серек, 
Анчалыгы болбосо 
Серектиги не керек, 
Атылган жерде арчадан 
Канды көрүп калыптыр, 
«Катыгүн, Сыргак, бери кел!» - деп, 
Айгайды Серек салыптыр. 
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26380 «Ал немене көрдүң?» - деп, 
Сыргак чуркап калыптыр. 
«Арстан Манас баатырдын 
Аман койбойт канын - деп, 
Аңдасак Сыргак, алат күн 
Арчада турат, канын» - деп, 
Айтып Серек салганы. 
Аны көрүп эр Сыргак 
Арчасына таянып, 
Асты жагын караса 
26390 Көз учкан бийик зоосунда, 
Капчыгай кара коосунда 
Калың бадал чери бар, 
Тар капчыгай оозунда 
Анда-санда чөп үзүп, 
Аккула турат оңкоюп, 
Баш жагында Кула аттын 
Арстан эр жатыр болкоюп. 
Аны көрө салганы 
Аккула турат булайып, 
26400 Аттын жогор жагында 
Арстан эр жатыр сулайып, 
Көрүп алып эр Сыргак, 
Кайра басты муңайып. 
«Бурулуп көзүң салдың - деп, 
Муңайып Сыргак калдың» - деп, 
Көрбөстөн Серек билиптир. 
«Өлөрдөн өлбөй төрөм» - деп, 
Өксөп ыйлап ийиптир. 
Ыйлады Серек өкүрүп, 
26410 Аракка кетип өкүнүп, 
Сыргактын көргөн жеринен, 
Үйдөй арча черинен 
Серек да көрүп алыптыр, 
Селдей жашы төгүлүп, 
Көргөндөн айгай салыптыр. 
«Кайгырбачы капыр - деп, 
Катын белең акыр - деп, 
Майышпачы баатыр - деп, 
Бала белең акыр - деп, 
26420 Баатыр Сыргак айтып кеп. 

«Журту калып талаага, 
Жутулду жалгыз төрөбүз. 
Каңгып калып төрөдөн, 
Кара кыргыз уругу 
Кай жакшылык көрөбүз? 
Капилет өлдү төрөбүз, 
Уругу кыргыз эл эле, 
Дүйнөдөн өткөн бу Манас 
Түрк уулунун бели эле. 
26430 Маңгулга болгон баш эле, 
Кара кыргыз алашка 
Кара кылды как жарган 
Касиеттүү казы эле». 
Айтып Серек бу сөздү -
Аргасы жок куу сөздү, 
Аттарын жөө жетелеп, 
Арстанын көздөй энтелеп, 
Капчыгай менен, сай менен, 
Кандай кыйын жай менен 
26440 Төрөнүн келди кашына, 
Коюндары толушуп 
Төгүлгөн көздүн жашына. 
Көкчөкөзгө аттырган, 
«Кулап таштан өлөт» - деп, 
Учуруп, Кызыр байгамбар, 
Узунунан жаткырган. 
Аягы ылдый, башы өөдө, 
Аңдабай арак ичкенден 
Азап көрдү бөпбөөдө, 
26450 Жатыптыр төрө жалдырап, 
Акылдан танып алдырап, 
Жаны кейип коркурап. 
Жаткан жерге чарадай 
Кан уюган шоркурап. 
Ирмелип араң кирпиги, 
Издеп келген экөөнү 
Көкчөкөз - деп, билдиби, 
Кайратты кыла салганы, 
Кармашмакты ойго алып, 
26460 Кайратын жыйып бойго алып, 
Каргып тура калганы, 
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Карап алып Сыргакты, 
Кайра эсинен танганы. 
Эреркебей неткени, 
Эси ооп төрө кеткени. 
Жыгыларда шылк этип 
Сыргак чуркап жеткени. 
Жөлөп калды төрөнү, 
«Жөнү кандай жарасы, 
26470 Келгин Серек, көрөлү». 
Жөлөгөн Сыргак артынан, 
Жарадар болгон баатырың 
Бир азиздин дартынан1. 
Астынан Серек барыптыр, 
Көрмөк үчүн жарасын 
Көөдөнүн ача салыптыр. 
Көрүп Серек акырды, 
Көзүн жаштап бакырды. 
Тийген жагы чарадай, 
26480 Чыккан жагы арадай, 
Жүрүп турат жүрөгү 
Тегирмендин барадай. 
Айнытып ийди көңүлүн 
Арстан Манас баатырды, 
Эки чором келди» - деп, 
Эс ала түшүп, эреркеп 
Элдиреген баатырды 
Элебей туруп эр Серек 
Эчкирип жаман бакырды. 
26490 Эстен танып шалдайып, 
Кетирди шайын баатырды. 
«Калбалуу Серек түгөнгүр 
Как бу жерге сен кел» - деп, 
Жөлөп турган баатырды 
Мен да карап жарасын, 
Байкайын» - деп, акыры 
Ачууланып Серегин, 
Келер ишти билүүчү, 
Айтпай турган сөздү айтып, 

1 бир гзиздин дартынан. Ыр сабынын 
лериктин каргышын айтып жатат. 

26500 Ар бир жерде бу Серек 
Адилдик кылып ийүүчү. 
Көркүн көрсө жоо кайткан, 
Көрүнгөн сөзүн туура айткан 
Аңдабай Серек айтыптыр, 
«Ант ургур, бери келгин» - деп, 
Серекти Сыргак тартыптыр. 
Артынан келип Сереги 
Арстан эрди жөлөдү. 
Аркасын жөлөп калганы, 
26510 Аста басып эр Сыргак 
Маңдайына барганы. 
Көрсө, жараат эң жаман, 
Көзүн кысып Серекке, 
Кайда болсо көрөрсүз 
Кайрат жарайт керекке, 
Кысып коюп көзүнү, 
Серекке айтып сөзүнү, 
Эринин тиштеп, кеп айтып, 
«Эсерсиң Серек» - деп, айтып, 
26520 «Ачып көрбөй көзүңдү, 
Ар качандан, бир качан 
Аңдап айт деймин сөзүңдү, 
Адаштырдың көңүлүн 
Арстан эрдин өзүнү. 
Кыргызда мылтык көп бараң*, 
Кызыталак калмакта 
Чагалдайдын чөп бараң, 
Чапкылап кууп жеткен го, 
Шатыга кире бергенде 
26530 Аткан болуп кеткен го. 
Оң далыдан тийиптир, 
Омуроого кириптир, 
Чыга берер жеринен 
Азыраак бүркүп ийиптир. 
Бала да өлбөс бу жара, 
Баатырым кантип майышсын, 
Катын өлбөс бу жара, 

а - азиздин дартынан жарадар болду - деп Би-

^ 4 1 5 ^ -
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€ МАНАС _§* 
Канкорум кантип кайышсын?» 
Серегин Сыргак жемелеп, 
26540 «Сен киши болбой калгын -

деп, 
Сестейтип мени салдың - деп, 
Эңкейип, Серек, кара - деп, 
Эшилген жара кана - деп, 
Темир үшкү- киргендей 
Эсер-мусар жара» - деп, 
Эр Сыргак айтып салыптыр. 
Уккан экен кулагы, 
Улук Манас баатыры 
Көзүн ачып алыптыр, 
26550 Аз-маз жара дегенге 
Абыдан тыңып качыптыр. 
«Суу барбы, султан Сыргак?» - деп, 
Бир ооз сөзгө тил келип, 
Эңкейгенде оозунан 
Кан аралаш зил келип. 
Алтын кесе жам алып, 
Аң уулаган сандалып, 
Арстан Сыргак барганы, 
Агып жаткан кашка суу, 
26560 Тунуктугу башка суу, 
Чыкканы чылгый таштан суу 
Сыргак сузуп алды бу. 
Нуржемил* улук дары экен, 
Жанчыгында Серектин 
Жарым байса бар экен, 
Аябай сууга салганы, 
Арстан эрге жуткун - деп, 
Алып келип калганы. 
Аткый жутуп эр Манас, 
26570 Ачылып көзү калганы. 
Өлө жаздап, уу ичип, 
Үшүн жыйып үшкүрдү 
Дары кошкон суу ичип. 
Эндирей түшүп, эс алып, 
Эки жакка көз салып, 
Не болгомун мага? - деп, 
Эр Сыргакка сөз салып. 

Серек турду кеп айтып, 
Сезгенген ашты көп айтып: 
26580 «Мас болгонсуз - деп, айтып, 
Эсириктен эсиң ооп, 
Азыр болду сага сооп, 
Ар качандан бир качан 
Ичпегин - деп, иришем 
Арак деген ашыңды, 
Асылгандан аракка 
Арак жуткан башыңды. 
Болбойсуң да, ичесиң 
Бозо деген тамакты, 
26590 Коржоңдойсуң кой десе 
Болбой турган талакты. 
Чарачыктан* бозо ичип, 
Чачама дары кошо ичип, 
Күрөөкөдөн бозо ичип, 
Күйдүрмө дары кошо ичип 
Абыдан анда уулапсың, 
Чөөлүгүп качып чөл жакка, 
Чөп бараң тийип сулапсың. 
Замбирек тийген немедей 
26600 Сабыркапсың, калыпсың, 
Жазайыл тийген немедей 
Жалпайып жатып алыпсың, 
Башыңды көтөр, баатыр - деп, 
Баладан бетер алсырап 
Канетесиң акыр» - деп, 
Арстан Серек айтып кеп, 
Ачууланган баштанып, 
Араң турат алсырап 
Серектин көзү жаштанып, 
26610 Сыр алдырбай зыңкыйып, 
Сыргак турду кымпыйып. 
«Кандай жайлар бу? - деди, 
Жана мага бергениң 
Кандай башка суу?» - деди. 
«Таза суу бердик сизге - деп, 
Таарынба, баатыр бизге - деп, 
Сырттан Сыргак билдирбей, 
Батыра айтып жарасын 
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* МАНАС * 
Баатырдын көөнүн бүлдүрбөй. 
26620 «Эч дале жараат эмес» - деп, 
Эр Сыргак айтып мындай кеп, 
Кожурашып жатыптыр, 
Эртеңки таң атыптыр. 
Уусу тарап алыптыр, 
Күмүя берген күн бата, 
Октун заары калыптыр. 
Кулап түшкөн бу жерге 
Обого* көзүн салыптыр. 
«Адам келбес бу жерге, 
26630 Айланып кайдан келгемин 
Аркар жүрбөс куу жерге, 
Киши жүрбөс бу жерге, 
Кирип кайдан келгемин 
Кийик жүрбөс куу жерге?» 
Муну айтып Манас таңданып, 
Кечээгиден бүгүнгө 
Кейпине келип жанданып, 
«Санаам санга бөлүнөт, Сыргак, 
Жаратым жаман көрүнөт, Сыргак, 
26640 Көңүлүм көпкө бөлүнөт, 

Сыргак, 
Көчүгүм оор көрүнөт, Сыргак, 
Акылым турат айланып, Сыргак, 
Азыраак турсам токтолуп, Сыргак, 
Айтуудан тилим байланып, Сыргак, 
Көңүлүм кетип айланып, Сыргак. 
Көшүсөм тилим байланып, Сыргак, 
Бейсаадат* бенде дебеңер, Сыргак, 
Бу жерге тура бербеңер, Сыргак, 
Жаратым жаман ойлонсом, Сыргак, 
26650 Жаным чыгат толгонсом, 

Сыргак, 
Адисибиз ашкандан, Сыргак, 
Акылыбыз шашкандан, Сыргак, 
Нак ошондой иш көрдүм, Сыргак, 
Албарсты* анык баскандан, Сыргак. 

Тобобуздан1 жаңылып, Сыргак, 
Тозоку жайга кабылып, Сыргак, 
Алдабызга жаңылып, Сыргак, 
Азаптуу ишке кабылып, Сыргак, 
Анык өлмөк экемин, 
26660 Акылдашым, Сыргагым, 
Аргымдан келип табылып, 
Айтканым бар го кудайга, 
Анык өлөр бир жерде 
Акылман Серек табылып, 
Арстаным Сыргак кабылып, 
Аманат жандан бир үмүт 
Азыр кылып турамын, 
Ага-иниден өлтүртмөк 
Амыры ушул кудаанын, 
26670 Ичиме кетер айтылбай 
Иттерге айтар мудаамдын, 
Итчилигин көрүпмүн 
Иришип жүргөн булардын. 
Адамдын болсун сабыры, 
Нак ушундай иш болмок 
Ак тааланын амыры. 
Бүтүп болуп сөгүлүп, 
Соолуп барып токтолуп, 
Толуп-ташып төгүлүп, 
26680 Тобо кылсын акка - деп, 
Азаптын асты көрүнүп, 
Мээнет белден илинип, 
Бербердигер кудаага 
Жазгандыгың билинип, 
Акылыңдан адашып, 
Азгандыгың билинип, 
Кадам коюп күнөөгө 
Баскандыгың билинип, 
Душмандан дабаа жок деген, 
26690 Тушунда кудай кылышы 
Туугандан келип ок жеген. 
Капырдан дабаа жок деген, 

1 тобубыздан. Жазылууну «тобубуздан» - деп, окууга болбойт. Контексттеги туура маани 
«тобобуздан». 

2 7 - 1 1 9 8 ^ 4 1 7 ^ 

www.bizdin.kg



€ МАНАС 
Кадыр Алда буйругу 
Карындаштан1 ок жеген. 
Кырылбай, аман кырк баатыр, 
Кырк чилтен жардам бергендир, 
Бир кызыктуу жерге келгендир. 
Кырк чилтен кагып аткандыр2, 
Алар бир кыяптуу жерде аткандыр. 
26700 Ажал-азап жогунан, 
Аман кудай сактаптыр 
Алма баш мылтык огунан. 
Кийик издеп, аң уулап 
Тоого чыгып алыпсың, 
Кара тоону кадуулап 
Тозоктон аман калыпсың, 
Кашымдагы кырк баатыр 
Он үч жашар жашы да, 
Айнакул бар башында, 
26710 Даарыган Кызыр жолугуп, 
Артыкча көруп амандык, 
Кырк чорону издеп оолугуп 
Айылга барып албаңар, 
Айылга барам - деп, барып 
Арамдарга жолугуп, 
Арманда өлүп калбаңар. 
Эл издеп эгер барбаңар, 
Элиме барам - деп, барып 
Эмгекке түшүп калбаңар. 
26720 Айлантып акыл санаңар, 
Аңдабай түшүп тузакка 
Армандуу болуп калбаңар. 
Бул ишти алып оюңа, 
Муңканып ыйлап тобо кыл 
Мурунку кылган ойнуңа, 
Мусапырлык, карыптык 
Бакырлыкты алып мойнуңа, 
Жакшылык көрсөң тең көргөн, 
Жамандык көрсөң бир көргөн, 
26730 Жазууң бүтүп, күн бүтүп 

Өлөр болсоң бир өлгөн 
Сайып куруш* кырк баатыр 
Сиздерге Манас кеп айтты 
Бириң өлүм үстүндө, 
Бириң барам дебегин 
Элдин-журттун жүзүнө, 
Карагын иштин түбүнө. 
Букаралык бойго алып, 
Мусапырчылык ойго алып, 
26740 Кулак уккус, көз көргүс 
Куп алыска барыңар, 
Колдо жок дүйнө малыңар, 
Калаалуу жерде кар болбос, 
Көөкарлуу жерге барыңар. 
Кой, жылкы, төө малы бар, 
Айбан бүткөн баары бар, 
Боз туурдук эл байы үйү бар, 
Топ башында бийи бар, 
Элети болсо эли бай, 
26750 Эркин болсун мал-жайы, 
Ошондой жерге барыңар, 
Мусапырчылык белгисин, 
Букаралык үлгүсүн 
Ошондой жерден күтүңөр, 
Жыртыгың шондой бүтөңөр. 
Сабырды артык кылыңар, 
Чачылбасын сырыңар. 
Азыр бизди нас баскан, 
Азып келген калмактар 
26760 Ан үчүн бизге басташкан. 
Как ушунун баарысы 
Кадыр Алда буйругу, 
Үзүлө элек туугандан 
Капырлыктын куйругу. 
Как ошондой болбосо 
Катылар Көкчөр көгүбү, 
Жарылар Манас өтүбү. 
Акылыбыз шашкандыр, 

1 карындаштан. Сөздүн мааниси бир карындан чыккан тууган дегенди туюнтат. 
2 качып аткандыр. Ыргыткандыр, учуруп алып кеткендир маанисинде. 
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* МАНАС » 
Адисибиз ашкандыр, 
26770 Тууган да болсо Көкчөкөз 
Боору кара таштандыр, 
Болжолу жок бадирек 
Адисинен ашкандыр, 
Аны да кара баскандыр. 
Көрөр күнү, ичер суу 
Аныкы да аз болор, 
Арамга тамыр бир деген, 
Жалгыз тамыр мына бу. 
Алалда тамыр миң деген, 
26780 Аңдабас адам билбеген, 
Ар бир-ар бир байлар бар 
Айдаган жылкы миңдеген, 
Ар бир сонун ат жүрөт 
Адам кармап минбеген. 
Ошо жылкы көп экен, 
Ошонун оокат кылганы 
Ой-тоодогу чөп экен. 
Ээси да эркин, биле албайт 
Жакшы менен жаманын, 
26790 Баары менин малым - деп, 
Багып жүрөт тамамын, 
Жоргосу бар, күлүк бар, 
Баш-башында ол малдын 
Ал-алынча түлүк бар. 
Алда - деп, жүрөт ар бирөө. 
Ал алынча сүлүк бар. 
Ошо жылкы ээсиндей 
Эл көздөгөн биз дагы, 
Жылкычынын бирисиз 
26800 Сырттан Сыргак сиз дагы, 
Айланса акыр заманда* 
Акыры жеңер иш агы. 
Эки киши талашты: 
Бири айтат иштин агы - деп, 
Жана бирөө сүйлөдү 
Ак да болсо жеңбейби 
Азамат эрдин багы - деп, 
Манас болдум жашымда, 
Бак берген кудай башында. 
28* ^419^-

26810 Багым десем багым бар, 
Жазыгым ок иттерге, 
Кызматымда агым бар. 
Кылдым кыйла кызматты, 
Баашалык орун алгын - деп, 
Байкуштардын дилине 
Малгун* шайтан кысталды. 
Бир аз күнү көбүшөр, 
Бербердигер кечирсе, 
Мээнеттен Манас кутулуп, 
26820 Барганымды көрүшөр, 
Баянсыз дүйнө шум жалган, 
Маа катышпай өлүшөр. 
Өлбөй тирүү өзүмө 
Көрүнөр болсо көзүмө, 
Улуктуктун урматы 
Дагы берип өзүнө, 
Абыдан журтка шар кылып, 
Көргөзөр элем көзүнө. 
Бир адам кылса жамандык, 
26830 Билбей кылса наадандык 
Ага кылган жакшылык. 
Жамандык кууп кектесек, 
Жанга турбай кет десек 
Анда биз да ошобуз, 
Наадандарга кошобуз, 
Эгер адам биз болсок 
Жамандык кылган ким болсо 
Жакшылык менен тособуз? 
Так ошону кылсак озобуз. 
26840 Аңдап көргүн эр Сыргак, 
Акылман Серек ойлоп бак, 
Бу жерге тура бербеңер, 
Нени дагы чоролор 
Бейсаадат бенде дебеңер. 
Жолборстон болор жолдошум, 
Коркпостон болор колдошум, 
Жолборстон жолдош келүүчү, 
Жот дары алып берүүчү. 
Бөрүдөн бөлө келүүчү, 
26850 Искеме дары берүүчү. 
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€ МАНАС » 
Аюудан ага келүүчү, 
Ак дары казып берүүчү. 
Өлөт - деп, жүрсүң оюңар, 
Өкүнчүңдү коюңар. 
Кылып кызмат актаңар, 
Кырк чоро бири-бириңден 
Каталык өтсө кокустан 
Кыяматка сактаңар. 
Менин кайыптан болор кабарым, 
26860 Түлкүдөн болор чабарым, 
Кадыр Алда бир билер 
Кандай күйгө саларын. 
Арстан Сыргак, эр Серек 
Сиздерден менин аларым 
Ак талдан комуз чабыңар, 
Арчадан капкак жабыңар, 
Чарасын терең оюңар, 
Тепкегин бийик коюңар, 
Туу аркар кылын тагыңар, 
26870 Туурасынан кагыңар, 
Алып келип бериңер, 
Акыры барар жериңер 
Айганды чаап келдиңер, 
Айганды көздөй кайта бар, 
Өлдү биздин төрө - деп, 
Өкүнүч кылып айта бар. 
Аманат жандын эрмеги 
Дүңгүрөтө кагайын, 
Дүйнөгө жанды багайын, 
26880 Ушундайда таппасам 
Кырк чилтендин пайдасын 
Жалганда кайдан табайын? 
Канча жыл болор мээнетти 
Таалайымдан көрөйүн, 
Арылбаса ал мээнет 
Так Мекеге жөнөйүн. 
Барар болсоң Айганга 
Тетири ээр токуңар, 
Жерге коюп чокуңар 
26890 Намазды наалып окуңар, 
Аңтарып чапан кийиңер, 

Аралап элин кириңер, 
Тебетейиң оодарып 
Аңтарып алып кийиңер, 
Аралап журтка кириңер. 
Найзаны кармап учунан, 
Асили жанбай ушундан, 
Тетири кылыч байланып, 
Калаасын каршы айланып, 
26900 Өлдү Манас төрөм - деп, 
Нурады бийик дөбөм - деп, 
Жети күндө бир келип 
Жер өлчөөсүн чалыңар, 
Эмне болуп жатканын 
Элес көрүп алыңар. 
Жети күндө келбесең 
Жети айда келип калыңар, 
Жетип кабар алыңар. 
Жети айдан калсаң узардың, 
26910 Жети жылга тим бардың. 
Аңдап анык угуңар 
Армандуу ичте бугум бар, 
Капырдын журту кайрыкер, 
Калмактын журту боорукер, 
Канынан калган карып - деп, 
Калганы калкка канык дээр. 
Төрөсү өлгөн төмөн - деп, 
Төгүлгөн жаш көргүн - деп, 
Беги өлгөн бейпай бакыр - деп, 
26920 Мээнетке калган акыр - деп, 
Медери жоктон келди го 
Бел байлап бизге такыр - деп, 
Баашасы өлгөн бастыр - деп, 
Баатырынын барында 
Баары дөөлөт таксыр - деп, 
Бадышасы өткөн соң 
Баары ушинтип азды - деп, 
Калкы менен кайышар, 
Баары кейип майышар, 
26930 Капырга барып экөөңөр 
Карасын коюп, кан сакта, 
Каралашып жан сакта. 
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€ МАНАС 
Жетсек жети күндө кел, 
Күндүз коюп, түндө кел, 
Мен калдым мээнет бир жайда, 
Кетпесең келгин жети айда, 
Андан калсаң жети жыл, 
Жети жылдан калган соң 
Түңүлгөнүң Манастан 
26940 Түпкү оокатың өзүң кыл». 
Ал сөздү айтып буркурап, 
Бир бадыша, эки кан 
Билген болор айран-таң, 
«Аман бол!» - дешип, чуркурап, 
Айрылмак болду бир тоодо, 
Аска бийик бир зоодо, 
Аңырайган капчыгай 
Сайы терең бир коодо. 
Сырттан Сыргак, Сереги 
26950 Айтканындай комузун 
Азыр кылып бергени, 
Амандашып коштошуп, 
Айрылып нардай боздошуп, 
Тулпарга камчы салышып, 
Тура албай жүрүп калышып, 
Экөө кетти бөлүнүп, 
Эгилип жашы төгүлүп, 
Көрүп аны эр Манас 
Көңүлү түрлүү сөгүлүп, 
26960 Кала берди канкору 
Кайда арылды көп шору, 
Жараткандын жазылган 
Түшүрдү мээнет чоң тору. 
Калды баатыр кайгырып, 
Кара кыргыз элинен 
Качпай миңге тийүүчү, 
Кээ бири миңге кирүүчү 
Себилдүүсү* сексен төрт, 
Серп салган жагы кызыл өрт, 
26970 Капчыгайда каңгырап, 
Эки жагы бийик зоо, 

1 змн. (Кол жазманын 440-бети). 

Калды төрөң аңгырап. 
Эрмек кылып комузун, 
Коңгуратып добушун, 
Эр Манас элким калыптыр. 
Кайгырган жерде кашында 
Кайып эрен кырк чилтен 
Каралды болуп башына, 
Жашыган жерде жанында, 
26980 Муңканган жерде муңдашы, 
Буудан Манас көк жалдын 
Мурункусун санаса 
Бурчактап агып көз жашы, 
Мындай кордук көрбөгөн 
Буудан эрдин өз башы, 
Муңканып ыйлап болкулдап, 
Мууну бошоп солкулдап, 
Кырк чоросу баары жок, 
Кырааны Бакай кары жсж, 
26990 Кыймылдаарга шайы экок, 
Кылар ишке жайы жок, 
Кара ногой эли жок, 
Кара кыргыз теги жок, 
Кайгырбаска эби жок 
«Кадыр Алда өзүң - деп, 
Катаа эмес айткан сөзүң - деп, 
Кастык кетип туугандан 
Кашайды кара көзүм - деп, 
Кайрат бер, Алдам өзүң - деп, 
27000 Төрт миң торт жүз байгамбар 
Төгүн жайдан чын жайга 
Төгүп жашын баргандар, 
Төөдөй боздоп төрөңүз, 
Дөбөдөн чоң арман бар. 
Жетим жүрүп чоңойгон, 
Жетилип ишиң оңолгон 
Ак байгамбар Мукамбет 
Алсырап калдым үмөтүң*, 
Асман замин*1 муздакта, 
27010 Алым куруп бу жакта, 
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Арыбагың-рухуң, 
Алсырадым курудум, 
Наалышым угуп кучакта, 
Казылыктан аздымбы, 
Армандуу калдым бу чакта. 
Туяксыз өтүп дүйнөдөн, 
Тутулуп тилим сүйлөөдөн, 
Баласыз өтүп дүйнөдөн, 
Байланып тилим сүйлөөдөн, 
27020 Балаа түштү башыма, 
Ыйлап сизге сыйынам, 
Ырахым эткин жашыма. 
Ак сакал жар ыйыксың, 
Аасы жапы үмөткө 
Азелден жардам кылыпсың, 
Асмандап чыккан ак терек 
Балта тийбей сыныпмын, 
Балаа баскан нас* күнү 
Баштанып казат чыгыпмын. 
27030 Алың келсе жөлө - деп, 
Ак калпактуу кыргызга 
Атагым чыккан төрө - деп, 
Нурадым улук дөбө» - деп, 
Убайым менен айтып кеп, 
«Улук ракым* колдо - деп, 
Экинчи болгон жарысың* 
Исламга кубаткер 
Күч-кайраты барысың, 
Жүдөгөндү таштабас 
27040 Жүк көтөрчү нарысың, 
Жүрөр бекен наалышым. 
Үчүнчү жар Осмонсуң, 
Катка салып куранды 
Катмы кылып кошконсуң, 
Кагылуу мендей карыпты 
Кайрат берип тозгойсуң, 
Арапстан журтунан 
Аят жазып озгонсуң, 
Наалыш кылдым сиздерге 

27050 Арбактарың козголсун. 
Агың дулдул* мустапа 
Аасы жапы* мен кулга, 
Азыр жетти чоң жапаа*. 
Ээси болгон эр элең 
Зулпукор менен Дулдулдун*, 
Шайманы кетип шалдайган, 
Бере көргүн чоң кубат 
Мээнет басып курудум, 
Жардам тилеп жаныма 
27060 Безеленип турумун. 
Шайык* бурку* дубана1» 
Жардам тилейм жан үчүн 
Боло көр - деп, бир паана!» 
Боздоп баатыр коңгурап 
Баабединдин баарына. 
Жаратканга жалынып, 
Заманасы тарылып, 
Наалып ыйлап ал жерде 
Арбактарга зарылып, 
27070 Жатканында сабылып 
Кырк чилтендин бирөөбү 
Жанына келди баатырдын 
Жолборс болуп табылып. 
Келди тоодон жолборсу, 
Тооруп келип баатырдын 
Жолборс болду жолдошу. 
Жолборстон жолдош келгени, 
Айтканындай өзүнүн 
Жот дары алып бергени, 
27080 «Жобобоңуз» дегени, 
Жолборс берген дарысын 
Токтолбой төрө жегени. 
Илбирстен ини келгени, 
Искеме дары бергени. 
Искеп алып үшкүрүп, 
Эсине келди чүчкүрүп, 
Аюудан ага келгени, 
Айтканындай өзүнүн 

1 шьшх бурхы дивана (Кол жазманын 441-бети). 
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Ак дары казып бергени, 
27090 «Наалыбагын» дегени. 
Баары ушунун кырк чилтен, 
Дарысын тамам жегени, 
«Тагдыр актан» дегени. 
Төрт жары бар кашында, 
Төө жүнү селде башында, 
Абунасир самани 
Астына аны салганы. 
«Ой, кулунум неттиң? - деп, 
Аршка* наалаң жеткен - деп, 
27100 Кайгырбагын үмөтүм, 
Калкта сенин милдетиң! 
Шариятка чындан - деп, 
Так ушуну көрмөккө 
Жараткан тагдыр кылган - деп, 
Жазыларсың мындан» - деп, 
Руху учуп барганы, 
Уу! - дегенде оозунан 
Узакка огу жанганы, 
Шайык бурку дубана 
27110 Азыр жетип калганы, 
Асасы* менен бир салып, 
«Азыр тургун, тентек» - деп, 
Жоорунунан* кармады, 
Баркырап жалын оозунан, 
Байгамбарга карады. 
«Зарлык кылган үмөтүң 
Салды бизге милдетин, 
Жаратынан жазгын - деп, 
Алың ага келбесе 
27120 Тап жайыңды, баскын» - деп, 
Октун тийген ордуна 
Оозу ж э . к ы н барганы, 
«Жазыл ылдам жара!» - деп, 
Жалын үйлөп салганы. 
Жалын тийди барылдап, 
Жаткан баатыр карылдап, 
Айнектей көзү ачылып, 
Азыр туруп эр Манас, 
Ордунан туруп чачылып, 

27130 Кадамын жерге салыптыр, 
Касиети буруктун* 
Кар түшмөгү кем болуп, 
Кара болуп калыптыр. 
Сабыр кыл - деп, балаага, 
Жалынгын - деп, Алдага 
Кайып болду байгамбар. 
Актан болуп буйругу, 
Азирет менен баргандар 
Сакчысың - деп, дүйнөгө 
27140 Тапшырып чилтен сүйлөөгө 
Руху кетти байгамбар, 
Урмат кылып баргандар. 
Шайых бурку дубана 
Шашып барган бу жайга, 
Анык эрке кудайга, 
Ачууланып барыптыр, 
Артык үйлөп салыптыр. 
Бели сынып буралып, 
Бек баса албай чубалып, 
27150 Тоодой болгон чоң Кула ат 
Тору айгыр болуп калыптыр, 
Баатырың калды март болуп, 
Жарасы бүтүп карт болуп, 
Басып кетти баатырың 
Бир бакчайган кара сарт болуп. 
Өз огу тийип өзүнө, 
Өрт күйүп эки көзүнө, 
Өңкөй кыргыз кулак сал 
Өткөндөрдүн сөзүнө. 
27160 Мурунтадан кыргыздар 
Айтып келген макалды, 
Куйругундай котоздун 
Дорбо кара сакалдуу 
Тору айгыр минген сарт калды. 
Мээнети качан бүтүшүн 
Бербердигер бир билет, 
Бендеден муну ким билет, 
Абунасир самани 
Арстанга болгон пир билет, 
27170 Миң жашаган Жаангер, 
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Билеригиң кылды - деп, 
Жааңгерге салып чоң милдет. 
Жайын билет Жаангер, 
Жалынып жалгыз Алдага, 
Жараткан бербей уруксат, 
Манас болуп кара сарт, 
Өпкөнүн башын ок жулуп, 
Өлө турган жаман дарт, 
Жазылып жаны калыптыр, 
27180 Шайык бурку дем салып, 
Ажалын актан алыптыр, 
Азабы бойго калыптыр. 
Көзү көрбөй көр болуп, 
Көңүлү кара кир болуп, 
Эки кулак тең укпай, 
Кеп укпаган кез болуп, 
Акылдын көбүн алыптыр, 
Эсер-мусар эс менен, 
Эстен танган кез менен, 
27190 Ооруган осол жери жок, 
Оюнда акыл теги жок, 
Ушу жалган дүйнөдө 
Эчтемеден кээри жок, 
Наары кайдан болгонун 
Анык экен ойлонуу, 
Ырыскы кайдан болгонун 
Эч ким билбес койгонун. 
Ачка өлүш келбейт акылга, 
Акыл келбейт баатырга. 
27200 Эчтеме келбейт эсине, 
Эркин дүйнө жалган жай 
Эч көрүнбөйт көзүнө, 
Эрлер болсоң кулак сал 
Эртеги агаң сөзүнө. 
Жаратканга жалбаруу 
Жана келбейт оюна, 
Жан сактоону түк кылбайт 
Бүтүндүк тилеп боюна. 
Жалган дүйнө тирлиги, 
27210 Тирүү болуп турмагың 
Жараткандын бирлиги, 

Барбы-жокпу кудай - деп, 
Көп адамдын чыкпай жүр 
Көңүлүнүн кирлиги. 
Адам айран калгандай 
Ал күндө жүргөн жоюна, 
Табактай алтын табылса 
Тартар эмес боюна. 
Жан кадырын сыйлоочу, 
27220 Жалынып акка ыйлоочу, 
Мындайды билер башы жок, 
Таткан наар ашы жок, 
Ачпаган анын карыны, 
Көкчөкөз берген заарыны, 
Көп тамактын баарыны, 
Кайышпаган карыны, 
'Как ошол күнкү калыбы. 
Акылы кетип, аз болгон, 
Ала деңгил мас болгон, 
27230 Тарттырбай тамак карлыгын, 
Тамак издеп тарттырбай 
Дүнүйөнүн тарлыгын, 
Жарандар шондон билиңер 
Жараткандын барлыгын. 
Капарында катын жок, 
Кадыр Алда жалбарган 
Жалгыз ооз даты жок, 
Санаасында бала жок, 
Ала-Тоонун башында, 
27240 Жакынында калаа жок. 
Аты да болуп өзүндөй, 
Ашкере дүйнө көрө албай, 
Күүгүм чалып күндүзү, 
Күндүзгү үкү көзүндөй. 
Өзү да болуп атындай, 
Ар түрлүү душман жолукса 
Айбатынан батынбай, 
Кала турсун каныңыз, 
Кара кыргыз уругу 
27250 Кабарын угуп алыңыз. 
Өзүбек экен өздөрү, 
Өзү берген кудурет, 
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Өкүнчү кок угуңар 
Өткөнүңдүн сөздөрү. 
Азамат намыс талаштың, 
Арбагын айттык алаштын, 
Арбагына дуба кыл 
Акырет кеткен Манастын. 
Санирабига зайыбы бар, 
27260 Сандыргалуу төрөнүн 
Сапарга кеткен жайы бар. 
Ары акылман, ары аяр, 
Алган зайыбы Каныкей 
Ар түлүккө дапдаяр. 
Кейип-Букар жерде окуп 
Аалимдилик жайы бар, 
Кыйба, барсы элде окуп 
Билимдүүлүк жайы бар. 
Бир түн жатып түш көрдү: 
27270 Көөдөнү кара, боз кочкор 
Короодон тура калганы, 
Кой санаган баатырды 
Көрө сала качырды. 
Качырып кочкор бир сүздү, 
Кабылан Манас баатырдын 
Эки тизе бүгүлдү, 
Жыгылып барып оңолуп, 
Кетпеди кочкор толгонуп. 
Кырк беш кызыл таш турду, 
27280 Чогуусу менен ташты алып, 
Ал кочкорду башка урду. 
Кочкордун башы бөлүндү, 
Таш тийген жерден кан чыгып, 
Кан чыккан жерден жан чыгып, 
Аяк жагы ал кочкор 
Чымайыл* болуп көрүндү. 
Мүйүзү тийип кочкордун 
Жамбашы кашка жиликтин 
Кылтасы тайып козголгон, 

27290 Аксап баатыр, короодо 
Баса албастан токтолгон. 
Кайдан келди жан билгис 
Кашында турат бөлөк журт 
Санирабига кеп сурайт: 
«Саның ооруп калдыбы? 
Саа не болду?» - деп, сурайт. 
«Ооруп калды саным - деп, 
Осол турат жаным? - деп, 
Оозунан чыгат андай кеп. 
27300 Короого басат Каныкей 
Колунан кармап алсам - деп, 
Көгөрүп колун мойнума, 
Коштоп үйгө барсам - деп, 
Койбоймун бул иш арзан - деп, 
Каныкей басып калыптыр. 
Короодо турат көпчүлүк, 
Башка журт эмес, көп түрк. 
«Барууга сага буйрук жок!» 
Багып турат ушу топ. 
27310 «Уруксат жок сизге - деп,-
Үйүмө алып кетем - деп,-
Умтулбаңыз бизге - деп,-
Бу келишиң уят» - деп. 
Каныш анда сурады: 
«Кочкор сүзгөн короого 
Кооп кантип турады? 
Үйүмө киргизмек үчүн 
Умтулганым ол - деди. 
Үйгө кирүүгө уруксат -
27320 Берсеңиздер жол» - деди. 
Анда ал адам кеп айтат: 
«Аңда келин - деп, айтат -
Короодо турат баатырың, 

.1 

Үйгө кире коёт - деп, 
Козголбосун акылың. 

1 Кол жазманын ушул жеринде көп чекит кошуп, бир сап ырдын орду бош калтырылган. 
Максат белгисиз. Балким, жазылбай калган сап бардыр, бирок ыр уйкаштыгына, контексттеги 
мааниге караганда тексттин үзүлгөнү байкалбайт. 
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Кирбеген менен нетти - деп, 
Кинээлебе кепти - деп, 
Баатырың үйгө кирерге 
Маалы болор жети» - деп, 
27330 Көрүп тур Каныш көзмө-көз, 
Айтып жети деген сөз, 
«Жетиликке беки» - деп, 
Жана да айтты жети - деп, 
Үч айтылды жетиси, 
Каныкей чочуп ойгонуп, 
Төшөктөн тура кетиши. 
Алаң-булаң караган, 
Акыл ойлоп санаган, 
Бир жетиси жети күн, 
27340 Кайгырды Каныш ошо түн, 
Бир жетиси жети ай - деп, 
Жетмегиңиз далай - деп, 
Бар кудай өзүң паана кыл, 
Бир жетиси жети жыл, 
Тириликте керемет 
Түш көрсөңүз табгир*1 кыл. 
Башка келген балаага 
Бар күчүңчө сабыр кыл, 
Ар канча душман болсо да 
27350 Аңдап туруп жабыр кыл. 
Аңдабаптыр Көкчөкөз, 
Акыр заман журтуна 
Айтууга болду дастан сөз. 
Бадышалык өкүмөт 
Манас өлөт, алам - деп, 
Өлтүрүп өзүн салам - деп, 
Өзгөчө кыйын аалам2 - деп, 
Жалгыз ойлоп Манасты, 
Бир атадан жетимин, 
27360 Жеңемин - деп, экини. 

Манас эки, ал жети, 
Көбөш анда кичине, 
Көмөк болбойт кишиге, 
Айран болом алаштар 
Атаңардын ишине. 
Кылган муну Көкчөкөз, 
Көп ичинде машкурдур 
Көзкаманча деген сөз. 
Кабылан Манас катыны 
27370 Каныкей - дедик атыны, 
Капилет каран түшүнөн 
Чочуп алып акыры, 
Аңдасаңар эл ага 
Алтын берип садага, 
Каныкей турду Таласта, 
Кандыгы түшүп талашка, 
Ок жаңылып Манаска, 
Оболку түрктүн уругу 
Ойлонсоң сонун тамаша. 
27380 Жуушанын келген Доңунан, 
Көкчөрдүн келген соңунан, 
Келгенден бери бай болуп, 
Иши келген оңунан, 
Баары да алаш эли - деп, 
Барбадым сыртка теги - деп, 
Кыргылчалдын кыркында, 
Калган экен ыркында, 
Көкчөкөз чоң болсо - деп, 
Ойлоп жүрүп ичинде, 
27390 Манасты мактайт сыртында, 
Байынгүү деген чал экен, 
Ал чалдын азыр үйүндө 
Үч баласы бар экен. 
Бир баласы дарттанып, 
Дары сурап алсам - деп, 

1 тгбир (кол жазманын 448-6.). Жазылышты «тагбир» катары окууга болор эле. Анда «тек-
бир» - кудай атын көп жолу кайталап айтып, тобо кылууну туюнтмак. Бирок бул жерде контек-
стке «тавгир - амал, айла, жөнүн табуу, ыгын билүү делген маани көбүрөөк туура келет (түш 
көрсөң туура жору, туура баамда, ага ылайык амал, айласын кыл маанисинде) кыясы, манасчы 
айткан сөздү катчы ката жазган өңдөнөт. 

2 алам. Сөздү «аалам» катары окуп, амалым, айлам маанисинде түшүнүү жөндүү. 
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Үйүнөн чыгып аттанып, 
Жышаанын жарды салмакка 
Жаман тон кийди үстүнө, 
Түштү жолдун түзүнө, 
27400 Бечаралык борумун 
Сыпат кылып боюна, 
Султаным Көкчөр кан болсо 
Өлүп Манас нан болсо 

> Улуктун бири болом - деп, 
Ушуну алып оюна, 
Аярга чалыш мүнөзү, 
Ар качандан, бир качан 
Алмаштыра сүйлөшү, 
Алиги адам барыптыр, 
27410 Атынан түшө калыптыр, 
Манастын ити бу чалдын 
Балтырын үзүп алыптыр, 
Байынгүү чал бакырып, 
Чагалалап калыптыр. 
«Каныкей балам таптың - деп, 
Кан ордосу болгон соң 
Кандай ит жаман бактың» - деп, 
Байынгүү чал айтты кеп. 
Жооп берди Каныш жеңеңиз, 
27420 Шону да куру дебеңиз, 
«Тонду жаман кийгенди 
Тосуп итим капсын - деп, 
Ичи жаман жүргөндү 
Жараткан кудай тапсын» - деп, 
Как ошондон бер жакка 
Казак, кыргыз баарына 
Калган ушул накыл кеп. 
«Ээң жаман жүргөндөй 
Не үчүн киши каптың - деп, 
27430 Магдырап үйгө жаттың - деп 
Баатырыңды тапкын - деп, 
Какыс кылды дөбөттү, 
Кашына кара болгун - деп, 
Күр* дөбөттү жөнөттү. 
Жанында турган эмедей 
Жанын үрөп күр дөбөт, 

Үч күндүк жолду бир күнү 
Ээңди билсең жүр дөбөт, 
Ээсин жоктоп эңгиреп, 
27440 Желип-жортуп кеңгиреп, 
Пайда болду бир түнү 
Капчыгайдын ташында, 
Кара жылга башына. 
Бузукчулук ишин көр, 
Эмгек тартып ээси үчүн 
Мурдагы элдин итин көр, 
Итче да опо* кыла албайт 
Бул замандын кишин көр! 
Көк дөбөт жүрөт көтүндө, 
27450 Көк жалың турсун акыры, 
Астындагы Аккула 
Тору айгыр кылып атыны. 
Көрүүгө ачык көз да жок, 
Көкүрөктө эс да жок, 
Көк жал Манас баатырдын 
Кулагы угар кез да жок. 
Өлбөгөн жан тириктир, 
Өөдөгө бөркүн түрүптүр, 
Өлүмгө катар жүрүптүр. 
27460 Угар бекен теги - деп, 
Көрөр бекен мени - деп, 
Арсылдап келип кур дөбөт 
Башында жатып үрүптүр. 
Үргөнүн укпайт кулагы, 
Урматы үчүн бу дагы 
Үстүнөн кетпей турганы. 
Аккула менен даңкайып, 
Аста жүрүп шалкайып, 
Ашып эки, бир кырды, 
27470 Ашкере билбейт бир сырды. 
Беш убак окуп намазын, 
Андан бөлөк эч ишке 
Келтирбеген чамасын, 
Заар окуйт багымдат*, 
Залкайып минген чоң Кула ат. 
Атым тору болду - деп, 
Аны дагы көзгө албайт, 
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Адам көрүп кыйкырса 
Кебин угуп, сөзгө албайт. 
27480 Жалгыз жүрөт кеңгиреп, 
Жатып-туруп зеңгиреп, 
Жүрө турсун баатырың, 
Адам укса таң калар 
Каныкейдин акылын. 
«Жети-жети, үч жети 
Кай жетисин билейин, 
Кадыр Алда кудайдан 
Амандыгын тилейин». 
Каныкей муну ойлонуп, 
27490 Астына кармап нар берип, 
Алтын баалап, зар берип, 
Азар түмөн мал берип, 
Сактанып жеңең канчадан, 
Жети балбан, ичте арман, 
Кызматкер алып калчадан*, 
Чаткалдын келген учунан, 
Чаначтын келген тушунан 
Кургак жылга өрдөтүп, 
Таш түбүнөн көөлөтүп, 
27500 Төрт тарабын тең кылып, 
Төрт жүз кулач ичи бар, 
Баргандан бери Каныкей 
Эки жылга карк толгон, 
Кылып жаткан иши бар, 
Кызматында киши бар, 
Айланасы баары таш, 
Асты да жер, үстү жер, 
Апаңардын сөзү экен 
Аңгемесин тыңдай бер, 
27510 Азамат болсоң түрк уулу 
Азат боюң чыңдай бер, 
Каздырган жерден казына, 
Карк алтын берип, бай кылып, 
Касийде* окуп, дем салып 
Калчалардын башына, 
Кайсы жерди казганын, 
Казган түгүл түк билбейт 
Өздөрү кайда басканын, 

Маңги кылып баарысын -
27520 Жаш ортосу карысын, 
Акыры убал болор - деп, 
Аябай берип аларга 
Алтын, күмүш баарысын, 
Жети жылда адашат, 
Белендеп коюп Каныкей 
Бере турган дарысын, 
Айганды көздөй бет алып, 
Кеткен күндөн аттанып 
Кызматкер алып баладан, 
27530 Кылганын билбейт ар адам, 
Күн сайын да кырк нардан 
Жүгү чыгып тараган. 
Кыйбат баа дүйнөнү 
Кызганып жеңең сүйрөдү, 
Кылайып колдо жүрбөдү, 
Дейилде, кымкап, дооланды* 
Чексиз жыйган олорду 
Буулум*, дүрдүн* буларды, 
Торгун менен тубарды, 
27540 Тоодой кылып үңкүргө 
Каткан экен карк кылып 
Дүйнөдө жок буларды, 
Алтын менен күмүштү, 
Аңдаган апаң бул ишти. 
Кара жер алдын ойдурган 
Казыналап койдурган, 
Кайып жин деген бирөө бар, 
Ак төбөл алты кара кой 
Апсун окуп сойдурган, 
27550 Каңдап койгон эшигин, 
Кайып ээлеп калган соң 
Адам таппайт тешигин, 
Көрсө дагы кире албайт 
Ачылса да эшигин, 
Ким кирүүгө баш койсо 
Жин жедирет кешигин. 
Алты кара кой көшүн 
Жин кайыбы ээлеген, 
Атактап атын билбесе 
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27560 Ээсине да бербеген, 
Аларында өзү да 
Апсун окуп алгыдай, 
Кыйыктанса жиндери 
Кыяматка кеткенче 
Бербей кетип калгандай. 
Алты койдун көшүнө, 
Апсундун келип сөзүнө, 
Касийдага бек байлап, 
Көргөзөр экен көзүнө. 
27570 Аманат багып берүүгө 
Кылат экен убада, 
Кылдырып касам албаса, 
Кыйла болот убара. 
Бир кара кой соёт, 
Бара турган жолуна 
Канын чачып да коёт. 
Кадам басса ал канга 
Баскан адам нес болуп, 
Өзү калар куп таңга. 
27580 Жеңең кылган Каныкей 
Жеткиргени көп амал, 
Жети кара кою бар, 
Жер алдына дүйнөсүн 
Сактамакка ою бар. 
Баштатан баштап салыптыр, 
Кыйбаттары калганда 
Абасы Бакай барыптыр. 
Кырк төөгө жүктөтүп 
Абасы Бакай барыптыр, 
27590 Каныкейдин өзү бар, 
Кайып жинге сүйлөшкөн 
Касийда менен сөзү бар. 
Кийирип болду мүлүктү, 
Абакеңиз эр Бакай 
А да тартар түлүктү. 
Казынанын ичинде, 
Калайык айран калгандай 
Кадыр Алда ишине, 
Үңкүрдө Бакай калганын 
27600 Аңдабай Каныш калыптыр, 

Кайып жиндин дубасын 
Каныкей окуп салыптыр. 
Казына оозу бекилип, 
Бакайдын ичте калганын 
Байкуш катын шекинип, 
Кайтарар каруу болбоду, 
Бир окулса окустан, 
Бир чыкса колдон кокустан 
Бери жагы жети күн, 
27610 Орто жери жети айга 
Жетет экен далайга. 
Ары чети жети жыл, 
Калат экен шончолук, 
Каныкей болсоң кайрат кыл. 
Калды Бакай абаңыз 
Казынанын ичине, 
Калайык айран калгандай 
Кайып жиндин ишине. 
Ал казына ичинде 
27620 Канча сонун дары бар, 
Мыскалын* салса оозго 
Бир ай тамак жебеген 
Сонун жемиш дагы бар. 
Кайсы жактан келгенин 
Карыясы эр Бакай 
Билбей калган чагы бар. 
Айланасы таш коргон, 
Абаң Бакай таң болгон, 
Асты да жер, үстү жер, 
27630 Айлык, жылдык дары жеп 
Арстан Бакай жата бер. 
Каныкей какшап тышында, 
Касийда окуп ушунда. 
Жети күн анда асылды, 
Сегизинин түнүндө 
Казына оозу ачылды. 
Адаштырып кайып жин 
Алып кетип калыптыр, 
Абакең баатыр Бакайды. 
27640 Жолдошунун баарына, 
Жолдош-жоро, арына, 
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Түшкөн жапаа жанына, 
Жигит түгүл көрдүңүз 
Ок жаңылган өзүнө 
Оён Манас канына, 
Башчы-сакчы чилтендер 
Байлатып алып жиндерге, 
Барып кошуп коюптур 
Жолдошунун жанына. 
27650 «Абам кылды жакшылык 
Жакшылык кылар туугандан 
Жалпы айрылып какшылык. 
Казынада жык толгон 
Канча асыл таш баары бар, 
Оозго салса ойгонбос 
Уктатуучу дары бар. 
Жадаганда Каныкей 
Тогуз күнү толгонуп, 
Толгон санаа ойлонуп, 
27660 «Аманатсын акка» - деп, 
Кете берген чагы бар. 
Алиги көргөн Көкчөкөз 
Көчүрүп алып элини. 
Көмдүм - деп, Манас бегини, 
Көбүнө айтып кебини, 
Көрө элек элем мен мурда 
Көтөлөк - Талас жерини, 
Алты конуп арага, 
Азыр кирип барыптыр. 
27670 Аңдап көргүн алардын 
Көп аңгеме кебини. 
Барган күндөн булардын 
Үстүн-астын сөздөрү, 
Үрпөңдөй келди өздөрү. 
Каяша айтар кандар жок. 
Кантесиң дээр жандан жок. 
Кырк баатырдын баары жок. 
Кыргыл сындуу кары жок, 
Казына уктайм - деп, жүрүп 
27680 Кабылан Бакай дагы жок. 
Кимсиң дээр киши жок, 
Киши менен иши жок. 

Кантесиң дээр кан да жок. 
Каяша айтар жан да жок. 
Өзөнгө жигит чыгарып. 
Өз малындай ыйгарып, 
Өрүштөн айдап жылкы алып, 
Өткүр Манас баатырдын. 
Өз малына кол салып, 
27690 Калктын жыйды баарысын 
Карап көргүн алардын 
Кашкая чыккан наадандын, 
Карындашы Кардыгач 
Чакыртып алып ушунда, 
Кардыгач келген тушунда, 
Кара дөңдүн карт Манас 
Кай кеткени билинбей, 
К&затка кеткен ушунда, 
Керкөкүл - алтын көкүлдү, 
27700 Алар менен чогулуп 
Алыска кеткен шекилди, 
Кардыгач келген үйүндө, 
Кара кыргыз уругу 
Кайнап жаткан Чүйүндө, 
Анжиян, Кокон, Букарда, 
Атпай угуз булар да, 
Ар тарапта кыргыздан 
Анча-мынча чакырып, 
Бир жүз ат жыйып чаптырып, 
27710 Жыйылып келген букара, 
Өлдү Манас баатыр - деп, 
Өкүрүңөр такыр - деп, 
Мазаке деген бир чалы 
«Өлгөн Манас төрөм - деп, 
Төрөмдү кайдан көрөм?» - деп, 
Айгайын арбын салыптыр. 
Аягына чыгып элинин 
Акырын жүрөт Мазаке, 
«Арстаным Манас өлбөй кал!» 
27720 Ал сөздү айтып ар топко 
Бакырып жүрөт Мазаке. 
Мазакеге түшкөн көп түлүк, 
«Манас өлмөк кайда!» - деп, 
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Байкабады көпчүлүк. 
Башына чыгып элинин 
Бакырып жүрөт Мазаке, 
«Манас баатыр өлдү - деп, 
Баарыбыздын көзүбүз, 
Көрдүк анык өзүбүз». 
27730 Көк жал Манас төрөгө 
Өкүнүчтүү болор эли - деп, 
Ушуну айтып акырып, 
«Өлдү Манас көрдүк - деп, 
Өзүбүз арга көмдүк» - деп, 
Кыйкырып өтүп калганы. 
Кыйыкбай деген бир кыргыз: 
«Кызыталак кандай немесиң? 
Кыраан Манас өлдү - деп, 
Кыйкырып айта бересиң! 
27740 Кыйналган кандай немесиң? 
Кыргызга болду балаа - деп, 
Кыраан Манас өлсө да, 
Кырк баатыры кана?» - деп. 
Кыйыкбай сурап калганы. 
«Кырк жигити кырылды, 
Көкчөкөз сурайт кылымды, 
Көргөзүп айтам сырымды, 
Көбүңө айтам чынымды, 
Ногойдон - деп, уругу, 
27750 Ушунчанын баарынын 
Көкчөкөз - деп, улугу». 
Кыйкырып жүрүп кыргызга 
Мазаке бөөдө куруду. 
«Кырк баатырдын баарысы, 
Кыргыл, Бакай карысы, 
Кай күнкү келген Бакайды 
Кайдан өлө калды?» - деп, 
Калайык дуу - деп, калышты. 
Бакай мында тирүү эле, 
27760 Мал бактырып, эл жыйнап, 
Балан күнү жүрү эле. 
Баарысы өлдү - деп, турган 
Кайдан чыккан береги 
Мазаке деген бери урган? 

Өлбөгөндү өлдү - деп, 
Өрттөнүп кеткен Көкчөкөз 
Өз билген богун жеди» - деп, 
Өкүрмөк түгүл күлүшүп, 
Өлбөгөнүн билишип, 
27770 Таркап тобу калганы. 
Үч жылкысы Көкчөкөз 
Чыгым болуп алганы: 
«Ат чапкан биздин байгебиз, 
Алган биздин пайдабыз». 
Аны менен кара журт 
Тарап кетип калыптыр, 
Шылдың кылса бирөөнү 
«Мазаке», демек, калжың сөз 
Так ушундан калыптыр. 
27780 «Катыны кара кийеин - деп, 
Кара кийип жети айга, 
Так өзүмө тийсин» - деп, 
Арага киши салыптыр. 
«Баашасы болдум бул элдин, 
Башына нокто бир салып, 
Баса барып минермин, 
Баш булгаган кан болсо 
Баркын шондо билермин, 
Кан болгомун бул элге, 
27790 Кайыштан нокто илермин, 
Кайкалата минермин, 
Каяша кылган жан болсо 
Капталдан кайыш тилермин, 
Тик ылдый кылып башыны, 
Тирсегинен илермин». 
Айтканын угуп Каныкей: 
«Акылына бали! - деп, 
Алам десе мен даяр, 
Турамын туура али - деп, 
27800 Өлсө кечээ эр Манас 
Кара ногой каны - деп, 
Бүгүн эрге мен тийсем, 
Азыр келип урбайбы 
Арбактын болсо жаны - деп, 
Адет күтөм жети айга, 
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Үзүлө суктук болуштан 
Адам таппайт эч пайда, 
Айтпасын азыр мындайда». 
Бу сөз менен Мазаке 
27810 Көкчөкөзгө барганы, 
Келиниң мындай деди - деп, 
Кебин айтып салганы. 
Төгүнү жок төрт айда 
Аламын го аны - деп, 
Көңүлү тынып калганы. 
Агалдай деген бири бар, 
Аңгемесин билип ал. 
«Акылай мага тийсин - деп, 
Айтканыма кирсин - деп, 
27820 Байбиче кылам - баш катын, 
Болбос менден убада, 
Убадам өтүп калган соң 
Өлүмгө да баш байлап, 
Өзүм болом убара. 
Тиерин тике айтсын - деп, 
Барган киши Мазаке, 
Жообун угуп кайтсын» - деп, 
Агалдай айтып салганы. 
Ага да барды Мазаке, 
27830 «Үдөтүм* бүтсүн, тием» - деп, 
Акылай сүйлөп калганы. 
«Тиймек болду сага - деп, 
Өкүмөтүн Ташкенттин 
Өткөрө көр мага - деп, 
Мазаке сүйлөп барганы. 
Төрт ай болуп төрт жылдай, 
Азыркы болгон азапка 
Агалдай агаң калганы, 
Алда билер бу сөздү 
27840 Артыгы, чыны, жалганы. 
Кайыптын кызы Карабөрк, 
Катында болбос андай көрк, 
Арбалдай менен Дөрбөлдөй 
Манаска кастык ким кылса 
Барсылдашып өлгөндөй, 
Кенжеси бар Токолдой, 

«Манас өлдү» - деп, угуп, 
Басып жүрөт токтолбой. 
Үчөөнө жок бергиси 
27850 Калыска калган Бегелдай. 
Алтынай ашык сулуу экен, 
Ага кыйып бере албай, 
«Карабөрктү алсын» - деп, 
Бегелдайга салганы. 
Кырк жашаган катынды 
Не кылам - деп, акыры, 
Албаймын» - деп, койгону, 
Ал дегенге болбоду. 
Агалдайдан түңүлүп, 
27860 «Карабөрктү атам алсын» -

деп, 
Мазакени жиберди. 
Акылы жетип түк билбейт 
Катын кандай тиерди, 
Атасы түгүл өзүнө 
Байкасачы бери ургур 
Башына жаба сиерди. 
Көзкаманга барыптыр, 
Көргөн менен укканын 
Көргөзүп айтып салыптыр. 
27870 «Акылай деген катынын 
Алмак болду Агалдай, 
Бегелдай деген уулуңуз 
Карабөрктү ал десе 
Качып берди бара албай, 
Атемир кызы Каныкей 
Ак сакал болсо мейли - деп, 
Амыр ушу дейли - деп, 
Көкчөкөзгө беттеди. 
Карабөрк деген катынын 
27880 Карыса да алса бекен - деп, 
Балдарың сизге эптеди». 
Мазакенин бу сөзүн 
Байкап укту Көзкаман, 
Балдарынын кылганы 
Байкап көрсө эң жаман. 
«Мазакем, сүйлөй бергин - деп, 
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Олтурду угуп Үсөнбай, 
Абыдан канып жайма-жай, 
Ушундай ишти кылганын 
27890 Укпаган экен мурунтан, 
Айдап алып көчкөндө 
Атасы болгон айран-таң, 
Жеткире укту жайма-жай, 
Намангенге бет алып 
Тетири көчкөн Меңдибай. 
Агалдай менен Чагалдай 
Акылын дурус таба албай, 
Ак сакалы Көкчөкөз, 
Адам уккус бу бир сөз, 
27900 Үчөө жүрөт сүйлөшүп, 
Жерге кирсин кесек ит 
Жетөө бүтүн боло албай. 
Кабылан Манас баатырдын 
Катынынын сыртынан 
Куру жүрөт үлөшүп, 
Карыса да Көзкаман, 
Алардан да өтүптүр 
Каран калган бу жалган, 
Мазакеге кеп айтып: 
27910 «Айтканын туура мен кылам, 
Айтканымды бил - деди, 
Ылдам жолго кир - деди, 
Агалдай менен Чагалдай, 
Ак сакалы Көкчөкөз 
Айтып кабар бер - деди, 
Белдүүсүнгөн Бегелдай, 
Мен чакырдым, тез келсин. 
Калыс болуп чыгыптыр 
Ага-иниси алтоонун 
27920 Урушканын кек албай, 
Арбалдай бар, Дөрбөлдөй, 
Арбыткан ишти жөн өлбөй». 
Ал сөздү айтып салганы, 
«Токолдойду чакыр» - деп, 
Көзкаман сүйлөп калганы. 
Түштө кеткен Мазаке, 
Жакшыларын чакырып, 
2 8 - 1 1 9 8 

Актан көөнү чагылып, 
Көзкамандын үйүнө 
27930 Жыйылды баары куптанда*, 
Улуу сөз болду укканга. 
Манас берген үч миң үй 
Баспаган экен оңуна, 
Барча кыргыз ага-ини 
Байкагын сөздүн соңуна, 
Баарысы кетип жолобой, 
Мазакеден бөлөгү 
Кирбеген экен тобуна, 
Тийбеген экен колуна. 
27940 Бай Үсөндүн үйүнө 
Баарысы кирип үйүлө, 
«Не чакырттың, абыгый?» - деп, 
Ит Көкчөкөз баш болуп, 
Эми кебин сурады. 
Карыясы Көзкаман 
Карашы көзү эң жаман. 
Көкчөкөздөн кеп сурайт: 
«Көңүлүң тынык көрүнөт, 
Көтөрүңку - деп, сурайт. 
27950 Жуушадан келдиң тууганга, 
Он жыл бүтүн ашкан жок 
Тууганга келип турганга, 
Ар түрдүү ажал табылар 
Биздей кудай урганга. 
Ысыкты көрсүн абам - деп, 
Ысыкка көнсүн балаң - деп, 
Кокондун койду чөлүнө. 
Жарабайт мунуң деген соң 
Саяң-Жайлоо, Ара-Түз 
27960 Салкындын койду береги 
Чатырга окшош көлүнө. 
Жуушадан келдиң журт үчүн, 
Тукумуң бузук чыгат - деп, 
Журтумдан аздым ушу үчүн. 
Балдарың тентек эң жаман 
Мынабу - деп, Көзкаман, 
Көзкаман атка конгонум, 
Көт жагым эгер оңбодум. 
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Үсөнбай ким, Жакып ким? 
27970 Өлтүрдүк - деп, Манасты 
Өзүң өлдүң, өлүм тим. 
Куп тууган - деп, сактоочу, 
Ага окшогон жалгыздын 
Кудайым ишин актоочу, 
Куйрук майын куюлтуп, 
Темир шиш менен очокко 
Шыркыратып кактоочу. 
27980 Жакшылыктын азабын, 
Далай тарткан бу Манас 
Жалгыздыктын мазагын. 
Тентиген бизди көргөндө 
Жетишкендей сүйүндү, 
Келген күндөн Манаска 
Башыңа дүйнө үйүлдү. 
Салкындан алып, жер билдиң, 
Куранды кыргыз эл билдиң, 
Тумшугу жок балдарым, 
Жуушада жүрүп не билдиң? 
Тозоктун тартып баарыны, 
27990 Тогуз ай басып карыны, 
Ар качан көрдүк ал жерде 
Арбын жаткан карыны, 
Азаптын тартып баарыны. 
Уругуң кыргыз, түрксүң, 
Дон элинде жүргөндө 
Кайсы түрлүү жол менен 
Аман, тим анда жүрүпсүң?! 
Кыйын болсоң элиңде, 
Кыраан төрө Манастай 
28000 Кытайда турган жериңде 
Калбаны катуу салсаңчы, 
Каралдым жалгыз Манаска 
Катылбай өлө калсаңчы! 
Өлтүрдүм - депсиң, Манасты, 
Өөдө-ылдыйдан жыйдыңбы 
Өзүм деген алашты, 
Өкүмүңү көтөрүп 
Турары канча көрүндү, 
Өзүңө жарак жалтанбай 

28010 Урары канча көрүндү? 
Кырк чоро деген атагы, 
Кылымга тийген чатагы. 
Душман болсо миң киши, 
Туура келбейт бирине, 
Бири тосот миң киши. 
Аны өлтүрдүк экен - деп, 
Алактаба бепбекер, 
Ажал-өлүм артыңдан 
Аял кылбай кууп жетер. 
28020 Манас күткөн кырк кашка, 
Калыбы калктан бир башка. 
Оңой көрүп ойнопсуң, 
Ойлоп турсам балдарым, 
Ойронуң чыгып сойлопсуң! 
Арбак урган Агалдай 
Азыр жаман көрөсүң 
Аңтарылтып көзүңдү, 
Жаман көрүп өзүмдү, 
Алыпсың го Манастан 
28030 Атаңдан калган өчүңдү! 
Өлтүрдүк деген Манасың 
Таңда жарар өтүңдү, 
Көрөрмүн, балдар, көгүңдү! 
Орто Азия жердеген 
Ойрон болгон Манасты 
Сайып куруш эр деген! 
Көргөндө билдим көк жалды, 
А деген жерде Манастын 
Арстандыгын билгемин, 
28040 Баш кошкон жерде Манастын 
Баатырлыгын билгемин, 
Каарланса түк койбос 
Капырлыгын билгемин 
Кылганы журтка эм болгон, 
Кырк чилтен кайып дем болгон, 
Кыргыз эмес, сарт эмес, 
Кылымдын баары жем болгон. 
Жараткан Алда жар болгон, 
Аттанса жолу шар болгон, 
28050 Аскери алты сан болгон, 
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Алаштын журту жам болгон, 
Алдам берип бактысын, 
Алты кылым журт алып, 
Атагы айкөл* кан болгон. 
Айтканы журтка дүң болгон, 
Аттанууга ылайык 
Аскери токсон миң болгон, 
Араптан өткөн мурунку 
Азирет Аалы пир болгон, 
28060 Өгүз болсо өзгө журт, 
Өткүр Манас бил болгон. 
Манастын тилеп өлүмүн, 
Катындын кылып бөлүмүн, 
Карыганда Көзкаман 
Карабөркүн алсын - деп, 
Мазаке кулду салыпсың, 
Баракелде балдарым, 
Атаны жакшы багууга 
Аракет кылып калыпсың, 
28070 Өлтүрүп салып Манасты, 
Өчүңдү жакшы алыпсың. 
Келгенден Манас не иш кылды? 
Ичигиңди киш кылды, 
Ит аягың мис кылды, 
Келинге тайлак байлатты, 
Кемпирге куйрук чайнатты, 
Кедейге миң кой айдатты, 
Ала-Тоонун салкынын 
Саяң-Жайлоо жайлатты. 
28080 Күрөөкөң кийбей дат болду, 
Күндө чаап мингениң 
Күлүк буудан ат болду. 
Торпокко кетпес башыңар 
Жоргону минбей аштыңар, 
Танага жетпес башыңар 
Тап буудан минбей качтыңар. 
Жакшы иш кылып коюпсуз, 
28090 Манасты жакшы союпсуз. 
Өлдү - деп, келдиң Манасты, 
Манасты өлдү ким десе 
Өз эсинен адашты! 
28* 

Акыретке бет алып 
Кетти - деп, келдиң Манасты, 
Кеткенди айткан ким болсо 
Кеңешинен адашты! 
Мен көргөн Манас бар болсо, 
Жаздым болбойт жакында 
Жаратканы жар болсо. 
Түгөнөт десе түтөгөн 
28100 Түптүүнүн бири көрүнгөн, 
Алып адам түгөткүс 
Түктүүнүн бири көрүнгөн. 
Өлөт десе өөрчүгөн 
Өткүрдүн бири көрүнгөн, 
Өзүн Кызыр ээрчиген 
Жеткирдин бири көрүнгөн. 
Суу ордуна кан төккөн 
Канкордун бири көрүнгөн, 
Калайыкка чаң салчу 
28110 Анткордун бири көрүнгөн. 
Өлгөндүгү жалгандыр, 
Өлбөстөн Манас талгандыр, 
Өлдү - деп келсең, балдарым, 
Өткүр Манас бу күндө 
Өлө турган силерге 
Көрүңдү камдап салгандыр! 
Арзан өлчү Манас жок, 
Ат чаптырып, эл жыйып, 
Айтып элге угузсаң 
28120 А - деп, койгон алаш жок. 
Өлбөй, тирүүлүгүнө 
Көздөрү жетип алгандыр, 
Көп жерден өлдү - деп, жүрүп, 
Көнүк болуп калгандыр, 
Өзгө журт менен өчтөшкөн, 
Өчтөшкөн жерин өрттөгөн, 
Башка журт менен басташкан, 
Баашалар кыйла касташкан, 
Басташканы байланган, 
28130 Баашалар канча жайланган, 
Каарын көргөн душмандын 
Сийдиги булут айланган 

^ 4 3 5 ^ -

www.bizdin.kg



€ МАНАС » 
Тууганың Манас баатырга 
Тил алсаң, балдар, катылба! 
Катылсаң анык өлүмүң, 
Кайдан болсун өнүмүң! 
Айттым, уккун сөзүмдү, 
Наадан элең баадарым, 
Ала өлөрсүң өзүмдү». 
28140 Көзкаман аны сөздөдү, 
Сөз артынан Токолдой 
Айтар сөзүн көздөдү: 
«Урган кудай бизди - деп, 
Угузбай урган сизди - деп, 
Кырк баатырдын баарысын, 
Кыргыл баштык карысын 
Кырам - деди, уу берип, 
Өчмөндүү качан болдуң - деп, 
Өзүм айттым туура кеп, 
28150 Өткүр уулуң Көкчөкөз 
Өзү жүрөт күүлөнүп 
Өкүм ээси менмин - деп, 
Арбалдап калды алдырап, 
Мал баккандан бөлөккө 
Башынан шыгы жок эле 
Дөрбөлдөй жүрөт жалдырап, 
Бизге жакын шайтансың, 
Жаңкы Манас канкорго 
Жан тарткан сөздү айтасың, 
28160 Өлтүрөм - деп, сени - деп, 
Өкүм алчу үч уулуң 
Өмдөп кирди мени - деп, 
Мүнөзүн көрүп, булк этпей, 
Кыялын көрүп, кыңк этпей, 
Жаалдансаң тигине -
Жакыбын баштап сойгун - деп, 
Эми, жанымды тирүү койгун - деп, 
Кеңешине тутулдум, 
Акырында корктум да, 
28170 Араң качып кутулдум. 
Абыгый сөзүм ушу - деп, 
Аким болуп эл билип, 
Агалдай менен Чагалдай, 

Ак сакалы Көкчөкөз 
Араандаган тушу» - деп, 
Токолдой айтып токтолду. 
Чоң камчысын колго алып, 
Ачууланып Көкчөкөз 
Токолдой көздөй токтолду. 
28180 «Манас болсо, Манас - деп, 
Кара кыргыз, казагы 
Азелден тууган алаш - деп, 
Канкорду союп абалы, 
Каныкейин бергин - деп, 
Башында кылдың талаш - деп, 
Манаска душман болду - деп, 
Азаланып* каласың, 
Аралашкан эмесмин 

' Абалдан бери сизге - деп, 
28190 Тазаланып каласың, 
Манас өлдү дегенге 
Атаң экөөң кайгырып, 
Назаланып* каласың, 
Баштан аяк аман го 
Кара кыргыз, алашың, 
Төркүнүнөн катындын 
Алып келген эл беле 
Төбөңдөн тийген Манасың, 
Кеткен өлүп Манаска 
28200 Керээленип каласың! 
Керээленсең келчү эмес, 
Өлүм деген бир болот, 
Келип-кетип жүргөндөй 
Арачы келген элчи эмес. 
Өлдү Манас, тирилбейт, 
Өзүбүз ала болгон соң , 
Өзгө журт тарап бириндейт. 
Кеткен Манас тирилбейт, 
Кейпибиз ушул болгон соң 
28210 Келген журт кайта бириндейт. 
Кырк чоро деген немеден 
Кыпын неме койбоду, 
Кылыксынган балаңыз 
Кылычтап жүрүп сойгону. 
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* МАНАС 
Башы денеден бөлүндү, 
Бар кудай берди өлүмдү, 
Баарысынын башы жок, 
Денеси жерден көрүндү. 
Жети уулуң бирдей өмөлдү, 
28220 Жергесинен түк калбай, 
Баары өлүмгө жөнөлдү. 
Ошондо да бул үчөө 
Ортодо кылды калаба, 
Каралап калсам мен ага, 
Аман турган Манасы 
Аккула ат менен салганы, 
Биз менен барган үч миң үй, 
Артыкчасы алты бий 
Алардын баары барганы. 
28230 Акылдан танып, аз болуп, 
Кырк баатыр кыйрап, мас болуп, 
Кол тийбей койсок биз дагы 
Козголгус болуп уу ичкен, 
Тык тартпасак биз дагы 
Тыйпыл баары кырылмак, 
Катылбай койсок биз дагы 
Калбай баары кырылмак. 
Үч миң үй барган элибиз, 
Элибизде бар экен 
28240 Нечен күйөр эрибиз, 
Коркконунан Манаска 
Кошомат кылган бар экен, 
Кол салышты андан көр, 
Жалтангандан Манаска 
Жандан жүргөн бар экен, 
Жаргандарды андан көр. 
Кыйратып кырып жатканда, 
Кыйын деген кырк чороң 
Кызыл канга батканда 
28250 Атпай1 койсом ууга өлмөк, 

Кечемин десе сууга өлмөк. 
Аккула минип жөнөлдү, 
Арстан деген Манасың 
Абыгыйым не дейин, 
Артыгыраак мактайсың 
Ант урган Жакып баласын, 
Качты Манас бетке алып 
Анжиян, Кашкар арасын, 
Лаңги-Төбө жеринин 
28260 Күн батыш акы салаасын. 
Жабдыгын жалпы алганбыз, 
Сиздин үйдөн чыккан соң 
Жайлап алып барганбыз, 
Күлдү баарын чечинтип -
Күрөөкө, соот, кыягын, 
Күүлөп алып барганбыз 
Күйөөдөй кылып сыягын. 
Чарачыктан бозо ичкен, 
Чачама дары кошо ичкен, 
28270 Күрөөкөдөн бозо ичкен, 
Күйдүрмө дары кошо ичкен, 
Өлөрүн өзүм билгемин, 
Өзүмдүн атым Коржоңбоз 
Аккуладан кандай -деп, 
Артынан жолго киргемин, 
Азган экен канкоруң, 
Ааламды бузган анткоруң, 
Анжиян менен Кашкардын 
Арасы тоо туюкка, 
28280 Аккан суусу суюкка, 
Таш-Көмүр белин ашканда, 
Бакырдын аты Коржоңбоз 
Таманынан чыгарбай, 
Так түйүлүп басканда, 
Аккуладай мал жок - деп, 
Айтуучу эле ар качан, 

1 атдабай. Жазылышты «аттабай» деп окуу жөндүү. Бирок ал сөз контекстке туура келе 
турган маани чыкпайт ыр сабындагы ой да белгисиз болуп калмак. Кыясы, катчыдан, же манас-
чынын өзүнөн каталык кеткен. Талап кылынган туура сөз - «атпай». Мындай болгондо Манасты 
мен атпасам деле ичкен уудан өлмөк деген маани чыгат. 
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€ МАНАС » 
Аккуладан Коржоңбоз 
Абурагы ашканда, 
Аргасыз кылып, мактаган 
28290 Манасыңар шашканда, 
Өзүм жеттим озүно, 
Көзү жетти Манастын 
Көкчөрдөн өлөр кезине. 
Агым жетип агына, 
Айткан менен ким угат 
Манастын айткан датына, 
Ажал жеткен кези экен 
Аксым Манас баатырга, 
Атсак дешип ушуну 
28300 Ага-инимдин баарысы 
Ак келтени күсөшүп, 
Ак келте кыйын түз - дешип, 
Макталуу эле башынан, 
Чотала менин мылтыгым 
Чоң үйгө кечээ асылган, 
А барганча бекер - деп, 
Аккула артык тулпар - дейт, 
Кокусунан Коржоңбоз 
Жетпей калар бекен - деп, 
28310 Манасыңдын мылтыгы 
Ак келтесин алгамын, 
Аркасынан салгамын, 
Калайыктын каргышы 
Өтүп кеткен анткоруң, 
Шашканынан канкоруң, 
Артынан бакыр жеткени, 
Шатыга кирип кеткени, 
Өлөм деген кирбесе, 
Өзгө адам кирчү шаты эмес, 
28320 Ажалы кеткен кирбесе, 
Адам кирер шаты эмес! 
Коркпойт дейсиң Манасты, 
Колум менен апарып, 
Коё койгон менминби? 
Баатыр дейсиң Манасты, 

Манасыңар жаңкы эле 
Бай Жакыптын баласы, 
Марал баспас шатыга 
Баштап барган менминби? 
28330 Качкан Манас, кууган мен, 
Канкоруңдан кемминби? 
Өз мылтыгы Ак келте, 
Өлчөп туруп бир аттым, 
Ак түтүн көккө булаттым, 
Таш боорунан кулаттым, 
Ойго барган жеринде 
Оёнуңду сулаттым. 
Кулап кетти куу канкор 
Көз учкан бийик зоо менен, 

, 28340 Асман замин тоо менен. 
Аты менен өзүнөн, 
Калбагандыр бүтүнү 
Бир мыскалча көшүнөн. 
Ичегисинин баарысын 
Илип четин калыптыр, 
Ар бир жерде жыгачта 
Аяктай эти калыптыр. 
Талкаланып зоосуна, 
Күм-жам болуп жыгылды 
28350 Шатынын капчал коосуна. 
Адам барар жер эмес, 
Бармак түгүл адамзат 
Байкап караар эме эмес. 
Куп көрдүм кулап кеткенин, 
Шашып кирип шатыга, 
Ак келтеден ок тийип, 
Ажалдын анык жеткенин, 
Аңдап көрүп турайын, 
Манас эмес кулаган 
28360 Балакет өзү болсо да 
Тирилип туруп кеткенин. 
Бул өлүмдөн калды де, 
Бул өлүмдөн калган соң, 
Кыяматка кылчайбай 
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€ МАНАС » 
Тирүү бойдон барды де. 
Атаң экөөң Токолдой 
Анык көзүң жеткендей 
Айтуу менен кыласың 
Ал Манасты тирүүгө! 
28370 Аман калса бу жолдон 
Абыдан анык мен кепил 
Арасатта суракка 
Манасыңар баш тартпай 
Тирүү бойдон кирүүгө!» 
Бу сөздү айтып Көкчөкөз, 
Башкасына бир жөндүү, 
Көзкаманга жаман сөз. 
Мойнун салып шылкыйып, 
Бою катып зыңкыйып, 
28380 «Көрөрмүн, балдар, артың -

деп, 
Көрүп калар бекенбиз 
Көк жал эрдин дартын - деп, 
Көтөрүлүп олтурган 
Көкчөкөз баштап салтыңды, 
Аңдаармын, балдар, артыңды, 
Каратканың-калкыңды, 
Калыс кудай бир күнү 
Чачылтабы - деп, ойлойм, 
Чакчарылган чаркыңды». 
28390 Бу сөздү айтып салганы, 
Бузулуп алып жыйындан 
Үсөнбай кетип калганы. 
Агасынып Көкчөкөз 
Алтооно эми кеп айтып: 
«Абышка деген күл коргооч1, 
Ордун басып Манастын 
Оңолуп кетип баратсак 
Ой! - деп, айтар дейсиңби, 
Коркутсак казак, кыргызды 
28400 Кой - деп, айтар дейсиңби?! 
Кокустан Манас тирилип, 

Өлбөй келсе бу жерге 
Өз балдарым мынакей, 
Өчүңдү алып, баарысын 
Сой - деп, айтар дейсиңби. 
Карылык айткан кеби - деп, 
Канкор өлүп болгон соң 
Калган кара кыргыздын 
Табылып калар эби - деп, 
28410 Көзкамандын жети уулу 
Ала болбой, көк болуп, 
Туралыкчы теги» - деп, 
Көкчөкөз баштап кеп айтат, 
«Көбүңөр уккун - деп, айтат. 
Манасты таштап коюңар, 
Бай дегендин ушунда 
Көк ала сакал уулу бар, 
Көргөн жерде союңар. 
Манас да тең, а да тең, 
28420 Башканын кеби кеп эмес, 
Бакайыңдын сөзүнөн 
Манасы чыгар неме эмес, 
Бакай деген немеси 
Кара кыргыз улугун, 
Кара ногой уругун 
Манаска теңээр кем эмес. 
Өгүнү бизден өтүптүр, 
Олжосун алып ойрондун 
Ушу жакка кетиптир, 
28430 Таласка Бакай жетиптир, 
Ушу кезде көрүнбөйт, 
Кызыталак кыйды чал 
Дагы кайда кетиптир? 
Табылган жерден тутуңар, 
Так ошонун башын жутуңар. 
Көрүнгөн жерден тутуңар, 
Ошондой көзөмдүн башын жутуңар. 

1 абышка деген кцл коргооч. Макалдын мааниси абышка колунан иш келбей, от башында, 
коломто сактап отуруп калат дегенди туюнтат. 
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€ МАНАС » 
Калкыбыздын атагы 
Кара кыргыз уругу, 
28440 Кадимден бери белгилүү 
Кара ногой балдары 
Кандык жери тунугу. 
Урунуп кыргыз алуучу, 
Убара болуп бир күндө 
Улугубуз Көкчөр - деп, 
Убай-чубай басышып, 
Өзү келип калуучу. 
Бакай чалы нетти экен, 
Бадирек кайда кетти экен? 
28450 Мына ошону өлтүрсөк 
Марыбай турган кеп бекен. 
Алты шаар уйгурду, 
Алтын менен күмүшүн 
Асты неме койбостон, 
Алсыратып кургурду, 
Түгүн койбой алыптыр, 
Түп Бээжинге жеткенче 
Дүмөктү кыйла салыптыр. 
Арбын экен алганы, 
28460 Алыш жактан бадирек 
Калбаган экен арманы, 
Билдиңерби үкөлөр 
Бири да буюрбай өзүнө, 
Бизге карап калганы, 
Калганы менен ишим жок, 
Кашыңарда агаң Көкчөкөз 
Каныкейдин кардалы. 
Угуп койгун баарың - деп, 
Улуу-кичүү карың - деп, 
28470 Таңда күнү талашып 
Салышпаңар калбаны. 

Ногойдон берки жол калды, 
Ок өтпөгөн тон калды, 
Орчун дүйнө чоң калды. 
Аректей* күлүк ат калды, 
Атпай алаш калк калды, 
Башкы атаң аты Бабыр кан 
Бадышалык нарк2 калды. 
Оймок ооз, калем каш 
28480 Сулуудан калды катыны, 
Көзүң көрүп турасың 
Көй күлүк тулпар атыны. 
Көз жетер жерде кара жок, 
Көмүлгөн соң Бакай чал 
Андан калган көп алаш 
Кимге айтар экен датыны, 
Биз болорбуз датчысы, 
Кыргыздын кыйла башчысы. 
Инилерим жакшы бол, 
28490 Жакшы болду - деп, ойлойм 
Жуушадан келип биздин жол. 
Манастын баары катыны, 
Башынан корккон эмеспи 
Өлгөнүн билбей баатыры, 
Өрөпкүп жүрөр акыры. 
Асты барар алты жыл, 
Аркасы чыдап эки жыл, 
Сый тонун сыйлап кийүүчү, 
Ашкере түңүлгөндөн соң 
28500 Албайм десең болбостон, 
Асылып келип тийүүчү. 
Аңдап көргүн үкөлөр 
Ак сарай болгон үй калды, 
Айыл башчы бий калды. 
Бадышалык өкүмөт 
Бас экен - деп, ойлобо, 

1 Түп нусканын 474-бетиндеги ушул жерде көп чекит коюлуп, бир сап ырдын орду бош кал-
тырылган. Себеби белгисиз. Балким, жазылбай калган сөздөр бардыр. 

2 зрк. Жазылышты «зарк» же «зырк» катары окууга болот. Бирок алардан маани чыкпайт. 
Кыясы, катчыдан ката кеткен. Контекст боюнча талап кылынган туура сөз - «нарк». 
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Атагы түрктүн уругун 
Аз экен - деп, ойлобо. 
Аңкарып айткан сөзүмдү, 
28510 Ачыңар жакшы көзүңдү!» 
Ал сөздү айтты Көкчөкөз, 

Нарк нускалуу кыйла сөз. 
Ал сөздү таштап салыңар, 
Сырттан Сыргак, Серектин 
Айганга кеткен кабарын 
Аңдап угуп алыңар1. 

1 аңдаб угы.6 алыңар. Кол жазманын 475-бетинин аягындагы ушул ыр сабы менен ыр текстте-
ри бүтөт. Барактын сырткы бетине актай барак кагаз чапталып жабыштырылган. Ал барактын 
актай бетине реформаланган араб тамгалары менен «мына ушул окуядан кийинки окуя Серек, 
Сыргак Айган канга барып кайта Манаска келип кошулуп, Көзкамандардын ойрон болгондуктары 
кол жазмада ортосу жок печатта бар экен» (жазуунун орфографиясы өз калыбында сакталды) деген 
жазуулар жазылган. Кол тамга Ы. Абдыракмановдуку эмес, кимге таандык экени белгисиз. 

Ошол 475-беттин сыртына жабыштырылган барак кагазды этияттык менен сыйырганда анын 
алдында, б.а., түп нусканын 476-бетинде жазылган сөздөр бар экен. Ыр саптары эмес, кара сөз 
түрүндө Ы.Абдыракмановдун колу менен жазылган ал тексттердин бир катар жерлери башка ба-
рак чапталганда желим тийген жерлер такыр окулбайт. Окууга мүмкүн болгон жерлердеги жазыл-
гандар бул түрдө: «Бу Көзкамандардын кылган чатактарынын аягы дагы бир кыйла калды. Андан 
кийин Көкөтөйдүн ашы болот эле. Андан кийин (Чоң казат) Манас баатыр бүтүн Орто Азиядагы 
түрк кандарын чогултуп, кум менен курттай болгон кошуун менен Алмамбет баатырды кан кылып 
жол баштатып, Шибер жолдун (жануп) чети менен Чоң-Бээжинге барып уруш салып каратканы 
Чоң казат деп аталат экен. Андан кийин Кичи казат болуп, андан кийин Семетей мажырасы (ма-
жара - ар. - башынан өткөргөндөрү, окуялары - С.М.) болот экен. Орозонун он алтысында акк... 
атыбыз калган ... мжбору) ба... кси ... ай эке... б кеттик. Бу...ат бэнди сейтке... здык кылып, Той-
чунов болсо Кара-Колго кет... ган атабыз кеткендей болуп, ыйлап-сыктап кыш өткөрдүк. Баш-аягы 
(1000) миң бет төрт айлык жазып, бул экөөнөн башка жооптуу кызматкерлер көзүн салып, беча-
ралар не кылып жатасыңар дегенге жарабады. «Кара эчкиге жан кайгы, касапчыга мал кайгы» 
- деген макал ырас экен. «Кыз боозуп алып, энесин коркутат» - деп, бабаларыбыз билбей айткан 
эмес. «Талаадагынын сөзүн үйдөгү сыйлабайт, өлүүнүн кебин тирүү сыйлабайт» - деген чын экен. 
1925-жыл орозо.. -12». 

Жазылган тексттердин мазмунуна караганда андагы сөздөр манасчынын айтуусуна ылайык 
жазылбастан, катчынын өз эрки менен, варианттын тексттерин жазуу иши убактылуу токтоп кал-
ганда, ошонун жөнүн, себептерин түшүндурүп жазгандары өңдөнөт. Аларды Ы.Абдыракманов 
кийин үстүнө актай барак жабыштырып, жаап койгондугунун жөнү да ушундан окшойт. Ошон-
дой болсо да бул тексттер иштин эмне үчүн токтотулганын билүүгө түрткү боло алат. Көрсө, ма-
насчы менен катчыга чоң жардам берип, иштерине дайым колдоо көрсөтүп турган И.Тойчунов 
Кара-Колго кызматка которулуп кетип, натыйжада манасчы менен катчы буга катуу кайгырышат. 
Жардам алар башка кызмат адамы жок болгондуктан «Манасты» жазуу ишин токтотууга аргасыз 
болушат. Жогоруда келтирилген кара сөз түрүндөгү маалыматтарды катчы өз атынан жана өз де-
милгеси менен ушул учурда буга чейинки иштелген иштердин жыйынтыгы катары жазганы даана 
көрүнүп турат. 

«Манастын» ыр тексттерин жазуу иши кийин улантылган (бул иште И.Тойчуновдун чоң таа-
сири болгонун байкоо кыйын эмес, манасчы менен катчы Ташкентке чакыртылып, иштеген иш-
тери үчүн акы алган учурда И.Тойчуновдун Ташкентте болушунун өзү да буга таасын күбө боло 
алат). 

Варианттын калган тексттерин жазуу иши улантылганда иш мурда токтогон жердин өзүнөн 
башталбай, өзүнчө чакан окуя жазылбай калуунун өз сыры-себептери бар: 1925-жылдын март 
айында Илим Комиссиясы манасчы менен катчыны Ташкентке чакыртып барып, иштеген иштери 
үчүн 1-жолу акы төлөп, келишим түзүп, текст жазууну тездетүүнү тапшырат жана иш убагында 
бүтпөсө сот аркылуу жооп бересиңер - деп эскертилет. Мындай ишти мурда башынан өткөрбөгөн 
манасчы менен катчы жазууну убагында бүтүрбөсөңөр жооп бересиңер деген опузадан чочулашып, 
варианттын калган окуяларын адаттагы айтылып жүргөн үлгүсүнөн алда канча кыскарткан түрдө 
жазып өткөрүп кутулушат. Ошол кыскартууга Сыргак менен Серектин Айган канга барган окуясы 
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да кирип кеткен өңдөнөт. Ошол абал жөнүндө Ы.Абдыракманов минтип эскерет: «1925-жылы Са-
гымбай экөөбүздү дагы Ташкенге чакырып, жолго акчабыз жок, облисполком Айдарбеков Ымаалы 
120 сом акчаны кассадан берди. Анда червон да чыгып калган эле. Сагымбай экөөбүз 2-мартта 
Ташкенге барып, Абдыкерим Сыдыковдун үйүнө түштүк. Илим комиссиясынын башчысы Ишенаа-
лы Арабаев кассадан Сагымбайга 500 сом, мага 100 сом берип, «Манасты» жазып бүтүрөбүз деген 
договор алды. Ташкентте он чакты күн туруп, кайра тарттык. Шашып чочулап, тез жазып берип 
кутулалы - деп, «Көкөтөйдүн ашы», Чоң Казат», «Кичи казатты» Сагымбай экөөбүз өз үйүбүздө 
жазып тапшырып кутулдук. 1926-жылдын августунда» (Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын 
кол жазмалар фондусу, Инв. № 871, 51, 52-беттер). 

Тексттерди мурда токтогон жерден кайра жазууну баштаганда Сыргак менен Серектин Айган-
га барган окуясына атайын орун калтырылыптыр. Бул кол жазманын 476-бетинен кийинки 477, 
478-беттер коюлган актай барактардан даана байкалат. Бирок 478-беттен кийинки барактар жок, 
кыясы, алынып салышса керек. Анын ордуна өңү башка - ак өңдүү барактардан тигип, дептер 
даярдалып, ыр тексттери ошол ак кагаздарга жазылган. Тексттерди жазуу ыгында да өзгөчөлүк 
бар - мурда ыр саптары эки колонкага бөлүнүп, экинчи сап 1-сапка улай анын тушуна жазылса, 
азыркы жазуулар ыр сабын эки колонкага бөлгөн менен 2-сап 1-саптын алдына, калгандары да 
ушул түрдө тизмектелип, бир колонка бүткөндөн кийин анын уландысы 2-колонкага - кайра ба-
рактын башынан тартып жазылган. 

«Серек, Сыргактын айганга барганы» делген ат менен жазылган окуянын тексттери бар. 
Ал тексттердин түп нусканын 478-бетинде эскерил^ен машинкага басылган (латын тамгасында) 
көчүрмөсү Инв. № 541 китеп-томдун 388-565-беттеринин арасын түзөт, көлөмү 177-бет, 5809 сап 
ыр. Кыскача мазмуну бул түрдө: жарадар Манастын жанынан аттанып чыгышкан Серек менен 
Сыргак Кашкарды басып өтүп, Айган кандын жери Кенжутка жетишет. Көргөндөр таанып кой-
босун үчүн кийимин тетири аңтарып кийинип, түрүн өзгөртүп кандын сарайына келишет. Айган 
келгендерди жылуу кабыл алат. Эки баатыр туугандарынын кастыгы менен Манас баатыр мерт 
тапканын, өзүлөрү карайлап ага келгенин айтышат. Айган Манасты кырк чилтен сактап батып 
жаткандыр. Силер эч нерседен кайгы жебей жүрө бергиле - дейт. Серек менен Сыргак ит агытып, 
куш салып, сейилдик кылып жүрө беришет. 

Көзкамандын балдары кеңешип, Көкчөкөз Меңдибай менен Мазакени Каныкейге мага тий-
син, жообун алып келгиле - деп жөнөтөт. Арачыга барган Меңдибайды Каныкей тинте менен санга 
сайып, Көзкамандын балдарына тийбеймин - деп, кубалап жиберет. Меңдибай силерди аңги деди, 
тие турган ою жок - деп чагым кылып, андай мыкты болсоң андай катындын арка чачын жулуп, 
кордук көргөзсөң өзү эле жалынып келбейби - дейт. Анын сөзү менен Көзкамандар көп кол жы-
йып барып, Манастын ордосун талап, мал-мүлкүн олжолоп алат. 

Жакып тоого чыга качып кутулат. Абыке менен Көбөштү да талап алышат. Көкчөкөз Таласка 
кан аталып, элди чогултуп, Манастын үй-бүлөсүнө эч ким жардам бербесин - деп жар чакыртат. Ба-
кайды таап өлтүргүлө - деп буйрук берет. Бакай тоого качып, үңкүргө жашынып кутулат. Манастын 
энеси Чыйырды музоо багып, аялдары саанчы болуп калышат. Каныкейге эч ким каралашпасын -
деп буйрук берип, үй-жайсыз ташташат. Манастын энеси Чыйырды, карындашы Кардыгач, аялдары 
Алтынай, Карабөрк, эли-журту, жер-суу, малдарына чейин аза күтүп арман кылышат. 

Айган кандын элинде ит агытып, куш салып, жыргап жүрүшкөн Серек менен Сыргак бир 
күнү эсине келишип, Манасты эстеп элден, Каныкейден кабар алалы - дешип, аттанып чыгып, 
Таласка жетип, түн катып жашырынып Каныкейге жолугушат. Каныкей болгон абалын айтып, 
баатырды кайыптар багып жүргөндүр, издеп тапкыла - деп экөөн жөнөтөт. 

Серек менен Сыргак Саяң-Жайлоодон тору атчан кара сарт болуп жеп кезип жүргөн Манасты 
таап, Сыргак дуба окуп, жаакка чаап Манасты эсине келтирет. Үч баатыр кеңешип, кырк чорону 
издеп жөнөшөт. Манас Нарын суусунун боюнан Кесеңчи деген чалды жолуктуруп, жай сурайт. 
Ал Манас баатыр, анын туугандарынан көргөн жамандыгы, азыр Көкчөкөз Таласты ээлеп, кыр-
гызга башчылык кылып турганы жөнүндө айтат. Ал экөөнө Серек менен Сыргак да келип кошу-
лушат. Төртөө кырк жигитти издеп жөнөшөт. Кошулган текст ушуну менен бүтөт да, окуянын 
андан кийинки уландысы Сагымбайдын өз айтуусунда улантылган. Ал тексттерди туруктуу катчы 
Ы.Абдыракманов жазган. 

Жазылбай үзүлүп калган окуяны калыбына келтирүү идеясынын демилгечиси ким болгону 
жана кимдердин чечими боюнча жүзөгө ашырылганын тастыктаган документ али илимге белгисиз 
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Чыгып жаны кетпеген, 
Акыл менен кайратын 
Алда таала алыптыр, 
Алиги жердеги адамдар 
Эч бир акыл ойлонбой, 
28530 Эс-мас бойдон калыптыр. 
Ачка кылбас наарды 

Кулачын жерге салыптыр, 
Баягы жаткан жеринен 
Баш көтөрбөй калыптыр. 
28520 Өкүм ээси кудурет, 
Өзүнөн бөлөк ким билет. 
Кудурет, демек, баары күч, 
Маанисине баарың түш. 
Чын ажал ага жетпеген, 

Сакчы болгон дүйнөгө 
Чилтендер алып барыптыр. 
Оозуна бир салса, 
Отуз күнү ач болбос 
Ошондой даам татканы, 
Оёндордун баарысы 
Орун алып жатканы. 
Алардын акыл-эси жок, 
28540 Адам болуп ордунан 
Туруп кетер кези жок. 
Сыргак, Серек, Манасы, 
Кашындагы Кесенди 
Кара кыргыз баласы, 
Төрөсү баштап төрт баатыр 
Дөңдөн-ойдон карашып, 

(чынында, бул багытта аракет кылып, тактап коюуга аракеттенген адам деле боло элек). Балким, 
вариантты бастырып чыгаруу аракеттеринин биринде же Ы. Абдыракмановдун демилгеси, суну-
шу боюнча иштелгендир. Неси болгондо да варианттагы белгилүү окуянын тексттериндеги кенем-
тикти толуктап, түзүлгөн эпизодду тактып коюу кубаттоого татыктуу иш экени шексиз. Бирок 
аракетте шашкандык, же терең ойлонулбагандык байкалат. Анткени үзүлгөн окуяны калыбына 
келтирүү милдети Сагымбай менен бирге жүргөн, анын вариантын жакшы билген Шапак сыяктуу 
белгилүү манасчылардын бирине тапшырылбай, өзү Сагымбайдан көп жаш кичүү, демек, анча 
жакшы билбеген, анын үстүнө Манасты же чыгарманын үч бөлүмүн бүт айткан адамга эмес, Ак-
мат Ырысмендиев деген семетейчиге ыйгарылыптыр. Анын үстүнө ал адам эмне үчүндүр үзүлгөн 
жерден мурдагы жана кийинки окуяларды түп нускадан окуп, терең өздөштүрбөй туруп айткан 
да өңдөнөт. Натыйжада ал айткан окуя менен Сагымбайдын өзү айткан окуялардын арасында 
карама-каршылыктар бар. Мисалы, Сагьийбай боюнча Каныкей казынасын үңкүргө бекиткенде 
Бакайды байкабай калып, ал бекиген үңкүрдө калат. Кийин Каныкей үңкүрдүн оозун ачып аны 
чыгармак болгондо Бакай табылбайт, кырк чилтен аны алып барып жолдошторуна кошуп койгон 
болот. Акмат жаздырган текстте Бакай Көзкамандардын балдарынан коркуп, тоого качып кетип, 
үңкүргө жашынат. Же Акмат айткан тексттердин бир жеринде Арууке Айгандын кызы делет 
ж.б. ушул сыяктуу эки айтуучунун тексттеринде бири-бирине туура келбеген жерлер бир топ. 
Булардан башка да Акмат кесиби боюнча семетейчи болгондуктан, Меңдибай менен Мазаке арачы 
болуп Каныкейге баруу, арачыны тинте менен сайып жарадар кылып кубалап жиберүү, көп кол 
менен барып ордону чаап алуу ж.б. көп деталдык көрүнүштөр «Семетей» эпосундагы элге кеңири 
белгилүү сюжеттердин толук түрдөгү кайталанышы болуп калган. Ошондой эле ыр куруу, сөздөрдү 
пайдалануу ыгы жактан да эки айтуучуда стилдик орчундуу айырмачылыктардын бар экени көзгө 
даана байкалып турат. 

Акмат Ырысмендиевден жазылып алынып Сагымбай айткан тексттердин арасына кошулган 
ыр саптарын чакан окуяны эскертүүсү менен бул басылышта ошол өз ордунда, же тиркеме катары 
окуялардын аягында толук берүүгө болот эле. Бирок эки айтуучунун тексттериндеги сюжет боюнча 
карама-каршылыктар бар экенин эске ала кошумчаны ыр түрүндө берүүнү туура таппадык. Ошон 
үчүн анын кыскача сюжети комментария арасында гана эскерилди. 

Акмат Ырысмендиевден жазылган тексттердеги окуялардын негизи, чынында, Сагымбайдын 
өзүнөн жазылган тексттерде деле бар. Балким, ушуну эске ала манасчы белгилүү сюжетти кайта-
лабоо үчүн эпизодду кыскарткан болушу да ыктымал. 
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Төмөндөшүп баратыр. 
Дария Шуңшоо бою экен, 
Дабандуу тоонун ою экен, 
28550 Тоосу токой чер экен, 
Сууга жакын бир тектир 
Тактадай таза жер экен, 
Чөбү төшөк пактадай. 
Түс курбусу тактадай, 
Токой калың тоосунда, 
Токтолгон экен ушунда. 
Аттары кеткен, өзү бар, 
Азыркыга бакканда 
Аңгемелүү сөзү бар, 
28560 Кыдырата жанаша 
Кырк эки булак көзү бар. 
Кызыр келип, көз салып 
Жардам берген олорго, 
Кырк эки кызыл долоно, 
Каны тамган жеринен 
Учу кеткен обого, 
Кырк долоно өзү бар, 
Кырк чоро жаткан орду - деп, 
Кыргыздар айткан сөзү бар. 
28570 Суусу тунук таптаза, 
Кырк булактын көзү бар, 
Башында кызыл кайыны, 
Байкагандын баарына 
Мына ушундай дайыны. 
Аягында ак кайың. 
Анын да жөнүн айтайын. 
Алмамбет деген жаткан - дейт, 
Алданын казынасынан 
Арстандар даам таткан - дейт. 
28580 Кызыл кайың Кыргыл - деп, 
Кыйлага маалим ушу кеп. 
Башында аты Көңдүктүр, 
Дөдөмөлдөп жүрүшүп, 
Көңдүктөн барып ушулар 
Көй төрөнү көрүптүр. 
Үстү жайык көк дөбө, 
Шо жерде жаткан көй төрө. 

Баатырлар таап алыптыр, 
Көңдүк аты мурунку 
28590 Дөдөмөлдөп тапкандан 
Дөдөмөл атка калыптыр. 
Ошо жердин атагын 
Дөдөмөл - деп, Көңдүк - деп, 
Кайып болгон кырк баатыр 
Айткан экен атаңар 
Как ошо жерден көрдүк - деп, 
Жоо бөрүсү эр Манас 
Жолдошун таап алыптыр, 
Жаткан жери дат болуп, 
28600 Так ушу күн болгончо 
Тамга түшүп калыптыр. 
Кырк баатырдын баарысы, 

' Кыргыл баштык карысы 
Канча болду жан билбейт 
Как ушу жерде калышы. 
Кай бирөө айткан эки жыл, 
Кай бирөө айткан жети жыл, 
Кай бирөө айткан жети айды, 
Жердеген - деди, бу жайды. 
28610 Кай бирөө айткан жети күн, 
Окуп көргөн оёндор 
Ойлонуп турсун оюңар, 
Өздөрүң өлчөп коюңар. 
Кырк чоро кызык табылды, 
Акылы жок, өзү бар, 
Адам уулу мурунтан 
Аңгемелүү сөзү бар, 
Эч бир нерсе биле албай 
Эс-акылга кире албай, 
28620 Ачык көзү жалдырап, 
Айтса сөзү балдырап, 
Акылы жок алдырап, 
Тура албай мууну шалдырап, 
Олтуруп алар калыптыр, 
Билсеңиздер ушулар 
Миң жыл болгон калыктыр, 
Не кылайын биле албай 
Эр Манас айран калыптыр. 
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Эс-акылын алардын 
28630 Эгем таала алыптыр, 
Элдиреп алар турганда 
Эки баштуу кызыл куш 
Энди келип калыптыр. 
Канатын сууга салыптыр, 
Кырк чоронун башына 
Кыдырып учуп калыптыр. 
Суу чачылды этине, 
Султандар келди эсине. 
Кеедөнгө кирди акылы, 
28640 Көрдү Манас баатырды, 
Көзүн ачып акыры, 
Көргөн жерден көй төрө 
Баашасын көрүп бакырды, 
Арстанын көрүп акырды, 
Сагынышкан сай төрө, 
Кошулган жери кош дөбө, 
Кошогун тапты көй төрө. 
Өлүп көрдө жок болдук, 
Өкүмөтү Алданын 
28650 Эс-мас, эсер мас* болуп, 
Эче жылы токтолдук, 
Кенжутка бардык урушка, 
Келе жатып туугандан 
Кез болдук мындай жумушка. 
Элге келдик сагынып, 
Ээрчип бизди келиптир 
Эмгектин баары жабылып. 
Акылга келдик сагынып, 
Артыбыздан келиптир 
28660 Азаптын баары жабылып. 
Көкчөр бизге тууган - деп, 
Көңүлү жакын турган - деп, 
Тамак - деп, ичип уусуну, 
Тааныбап ичип ушуну, 
Аш - деп, ичип заарыны, 
Аңдабаппыз баарыны, 
Азапка мынча чалынып, 
Алданын калып каарына, 
Көкчөкөз кандай жүргөнүн 

28670 Көргөн адам бар бекен, 
Өкүмүнө калмактын 
Көнгөн адам бар бекен? 
Айтканын кылып, амырын 
Туткан адам бар бекен, 
Атышып алаш кыргызын 
Уткан адам бар бекен, 
Арстандар кайыр болду - деп, 
Уккан адам бар бекен? 
Көкчөкөз өкүм кылды - деп, 
28680 Көнгөн адам бар бекен, 
Обурагын айбандын 
Көмгөн адам бар бекен, 
Өкүмгө көнбөй турушуп, 
Өжөрлөнүп урушуп, 
Өлгөн адам бар бекен? 
Айрылбаган уругун, 
Азыр кылып улугун, 
Атпай алаш журтунан 
Бөлгөн адам бар бекен, 
28690 Ачуусуна чыдабай 
Атыша кетип, калмактан 
Өлгөн адам бар бекен? 
Көтөрсө кудай өкүмүн 
Көрбөй кантип коёбуз, 
Ал десе кудай өчүңдү 
Арамдын карып өтүнү, 
Козудан мурун соёбуз! 
Куруп калган кырк чоро 
Кужулдашып жыйылып, 
28700 Кудайына сыйынып, 
Кобурашып сүйлөшүп, 
Коркпой жумуш кылууга 
Бирин бири күүлөшүп, 
Кырк баатыр кырка олтурду 
Кырк чоро жаткан бир көрдө, 
Кырк буудан кеткен бир төргө. 
Манастын аты Аккула 
Барыптыр жыты мурдуна, 
Кырк чоронун жары* бар. 
28710 Кыргылчалдын Бозайгыр, 
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Үкү жүндүү Сарала, 
Макмал жүндүү Карала, 
Ажыбайдын Карала, 
Алмамбеттин Сарала, 
Эр Чубактын Көктеке, 
Эрменбайдын Акбакей, 
Бозжигиттин Чабдары, 
Бошуубайдын Көгала, 
Ырчынын аты Телкүрөң, 
28720 Божокойдун Салкара -
Казатка минген көй буудан, 
Аягы менен тик тууган, 
Суңшоо, Бойгут арасы, 
Тоонун бийик дарасы, 
Ат жайлоо деген бир жери, 
Аяк-башы ат чабым* 
Узун өзөн бир кери, 
Өзөнү жайык, суусу жок, 
Өзү жалаң жер экен. 
28730 Кырк чоро жаткан жеринен 
Кыям төмөн жагында 
Сары жайык1 суусу бар, 
Алиги көргөн сай күлүк 
Чубап келип ар качан 
Суу ичет экен ушулар. 
Суу ичерге жакындап, 
Туягы жерге тарсылдап, 
Аттары келип калыптыр, 
Ал тушунда кырк баатыр 
28740 Адам болуп алыптыр. 
Октой болгон чоң Кула ат 
Окуранып калыптыр, 
Окуранган доошу 
Оолак жерге барыптыр. 
Буудандын баары буркурап, 
Кишинеди чуркурап, 
Жер көчүрүп күңгүрөп, 
Окуранып дүңгүрөп, 

Арстан Манас баатырдын 
28750 Атактуу аты Аккула, 
Алмамбеттин Сарала, 
Абыкенин Көктелки, 
Эр Көбөштүн Суртелки 
Эгей-Шыгай көй күлүк 
Эми келди жүгүрүп, 
Эликтеп бели бүгүлүп. 
Аттын көрүп пайдасын, 
Артынан көрдү майдасын. 
«А жаныбар көп буудан 
28760 Азыркы күндө кайдасың?» 
Кутубий айтып салганы, 
Тилиңди айбан билеби 
Тим айткан куру кебиң - деп, 
Кырк чоронун кыйласы 
Каткырып күлүп калганы. 
Аңгыраган кишинеп 
Аккула менен Көктеке, 
Серектин аты Көкказык, 
Көп жылкыдан как чеке, 
28770 Белдерин тартып мекчейип, 
Кош кулагы коёндой 
Чокусунда чекчейип, 
Соорулары даңкайып, 
Жаялары жалкайып, 
Тоо кайыптай шаңкайып, 
Туягы жерге сайылып, 
Жибектей жалы жайылып, 
Бакбаягы малынып, 
Маралдай төшү салынып, 
28780 Куюшкандык узарып, 
Кулжадай көзү кызарып, 
Төрт аякты тик салып, 
Кыя тартып дүргүшүп, 
Кый сүбөөгө жик салып 
Аттар келди үстүнө, 
Азыр бакты кырк чоро 

1 жыгач. Ушул түрдө эле айтылышы да мүмкүн. Бирок маани туура ачылыш үчүн контекстке 
«жайык» деген сөз так, туура келер эле. 
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Бир-биринин түсүнө. 
Мурункудай калыбы 
Бурулбаган түстөрү, 
28790 Буйругу актын ушу - деп, 
Кубанышып өздөрү, 
Каткырыгы баш жарып, 
Катуу күлүп алышып, 
Канча күн болгон бизге - деп. 
Кай бирөө айтып салышып, 
Эсен-түгөл табылып, 
«Элибиз кетип калыптыр, 
Эр Көкчөргө чабылып. 
Түздөн чыккан дөбөбүз, 
28800 Түрктөн чыккан төрөбүз, 
Төрөбүз аман табылды, 
Атасынын көрү калмактын, 
Арзан кантип өлөбүз! 
Калбаны катуу саларбыз, 
Кармалашып капырдан 
Кайтарып калкты аларбыз». 
Бу сөздү айтып кырк баатыр, 
Бууданга минди таптакыр. 
Бадышалык салтанат 
28810 Баштагы кийген жарагын, 
Арстан Манас айлына 
Барарын байкап карагын. 
Накери бутта чойкоюп, 
Найзасы колдо койкоюп, 
Кылычтар белде кыңгырап, 
Айбалта жанда шыңгырап, 
Албарс миздүү найзалар 
Карыга салса зыңгырап, 
Кырк чоросу дүркүрөп, 
28820 Кыргылчалы күркүрөп, 
Кесендени айда - деп, 
Келипсиң айыл кайда? - деп, 
Таластын башы жети төр, 
Байкаймын десең барып көр, 
Жети төрдүн оюна, 

. Талды-Суунун боюна, 
Бетегеси тайкы экен, 

Чаткалдан келген жолу бар, 
Аз белесче кайкы экен, 
28830 Чаап алган олжолоп 
Чактап-чактап бөлүшүп, 
Катын алчу кай бирөөн 
Чамасын чактап көрүшүп, 
Агалдай ээлеп бирини, 
Чагалдай ээлеп бирини, 
Олжого бөлүп малыны, 
Озондотуп баарыны, 
Бегалдай алмак Карабөрк, 
Белдин ары жагына 
28840 Бөлүп барып кондурган, 
Бейбактардын баарысын 
Бет-бетинен болтурган, 
Үйдө калган Каныкей, 
Ошо күнү жөө келип 
Ордого кирип олтурган. 
Көкчөкөздүн катыны 
Кашайба - деп, атыны, 
Калмактан келген капыры, 
Каныкейдин мүлкүнөн 
28850 Караламан кыргызга 
Казыгын бербей акыры, 
Алыптыр жыйып баарысын, 
Ачкалыктан аргасыз 
Калайык боо не дейсиң 
Каныкейдин барышын?! 
Кашайба көрдү Канышты, 
«Эриме тиет экен» - деп, 
Эси чыгып жүргөн күң: 
«Тамак берип алайын, 
28860 Азыр ылдам кеткин - деп, 
Айдап колго салайын». 
Аны ойлонуп Кашайба 
Аяк алды колуна, 
Алар да тарткан карчылык 
Аңдагын сөздүн соңуна, 
Кашайба туруп бийлеген 
Каныкейдин кымызын, 
Катын да болсо кан эле, 

^ 4 4 7 ^ 
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€ МАНАС » 
Караңыз кудай кылышын. 
28870 Өз кымызы өзүнө 
Шарабан, тоор* окшоду, 
Бар дүйнөсүн Каныштын 
Калмактар алып копшоду, 
Келгенден кийин чай кайнам 
Каныкей карып токтолду, 
Үшкүрүгү баш жарып, 
Ушул үйдө токтоду. 
Кашайба кымыз бергени, 
Каныкей байкап көргөнү, 
28880 Жутканда кымыз жылп этип, 
Кашайба күлдү шыңк этип, 
Жылас болгон Каныкей. 
Жыгылды жерге шылк этип. 
Өзөгүнө аш барып, 
Өңүрүнө каш барып, 
Курсагына аш барып, 
Жакасына жаш барып, 
Элдирей түшүп, эс алып, 
Эки жакка көз салып, 
28890 Жети күн наар татпаган, 
Жер таянып жатпаган, 
Алты күн наар татпаган, 
Аяк сунуп жатпаган, 
Ажалынын жогунан 
Алда Таала сактаган, 
Аташкандын тузу - деп, 
Анты-шертим ушу - деп, 
Алганынын арбагын 
Нак ушундай сактаган, 
28900 Каныкей аттуу жеңеңиз 
Арстандын тузун актаган. 
Түндүгү күмүш, боосу жөз 
Дүйнөдөн чыккан ак сарай, 
Кашайба кирер үй беле? 
Калмак түгүл, калкынан 
Качан кирип жүрдү эле? 
Үйүн көрүп Каныкей 
Үшкүрүккө кирди эми. 
«Кашайба саа нетти - деп, 

28910 Каның кайда кетти?» - деп, 
Айчакы деген катыны, 
Агалдайдын айлынан 
Келген экен акыры, 
Сурап сөзүн салганы. 
Айчакыга Кашайба 
Айтып жайын калганы, 
Карып болгон Каныкей 
Калмактар сөзүн аңдады. 
Атасынын үйүндө 
28920 «Азыр бүгүн көп жыйын, 
Арты жаман, иш кыйын, 
Кеңешин бүгүн бүтүрөт, 
Кездешкен элин бүлдүрөт, 
Акылын бүгүн бүтүрөт, 
Алышкан элин бүлдүрөт, 
Канкордун калган мүлүгүн, 
Кашкая чыккан күлүгүн, 
Канаттуу болсо шумкарын, 
Кара мал болсо тулпарын, 
28930 Асылдан болсо алтынын, 
Аңдап көрүп ар сынын, 
Катындан болсо өңдүүсүн, 
Калкынан болсо жөндүүсүн, 
Мылтыктан болсо түзүнөн, 
Мыктынын билип сөзүнөн, 
Кара кыргыз журтунун 
Кайраты бардын өзүнөн, 
Жаманын бөлүп жаманга, 
Нааданын чаап таманга, 
28940 Жакшысын бөлүп жакшыга, 
Көзкаман уулу болгонуң 
Келбей калып кокустан 
Олжодон калып какшыба, 
Пактадан алып чигитин, 
Бактуусун алып жигитин, 
Атасынын үйүнө 
Атпай журт жыйып алыптыр, 
Жакканын алып коёт - деп, 
Жадоосунун баарысын 
28950 Жалпы кырып соёт» - деп, 
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* МАНАС * 
Айчакы сурап калганы, 
Кашайба айтып салганы, 
Кебин угуп Каныкей, 
Кеңгиреп токтоп калганы. 
Карап туруп таңыркайт, 
Канды карып кылышын, 
Каары катуу элдерди 
Түк билдирбей кырышын, 
Бекти бейпай кылышын, 
28960 Бекзааданын баарысын 
Бет алдырбай кырышын, 
Арстан жеңбес кырк баатыр 
Аш кайнамда жок кылган, 
Бенде жеңбес кырк баатыр 
Бет алдырбай жок кылган 
Бербердигер өкүмүң. 
Бенделиктен биле албай 
Далай жүрүш өтүлдүң. 
Аны ойлонуп Каныкей 
28970 Айран болуп калганы. 
Ар не кылсаң сенден - деп, 
Алдасына жалбарды. 
Ал токтосун ал жерде, 
Алар анткен кезекте 
Айкөлүң Манас барганы, 
Айгандын кызы Алтынай 
Айылы калбай колуна, 
Мазарлуунун оюнда1, 
Баатырдын келер жолунда, 
28980 Бадышалык өкүмөт 
Калмактардын колунда. 
Өкүмөт ээси болуптур, 
Өзгөчө сонун ак үйүн 
Өзөнгө тигип коюптур. 
Атасынын аты Көзкаман, 
Түрлүү адам болсоң да 

Артыңда наалат сөз жаман. 
Уулунун аты Көкчөкөз, 
Укумга маалым ушу сөз. 
28990 «Өзүм деген адамың 
Өзгөчө жакшы куунарсың, 
Өзүм дебей калганың 
Өкүнүп жүрүп куурарсың. 
Кытайдан келдик кыргызга, 
Кыжылдаган кыргычка, 
Калмактан келдик кыргызга, 
Каада билбес кыргычка, 
Бурканы* жок чокунар, 
Буртагы* жок окунар, 
29000 Бу кыргызда бар экен 
Булдурлаган сопулар. 
Азыр экен шайтаны, 
Аламдуу* экен айтканы. 
Мен калкын жыйып алууга, 
Калмак дини көкөгө* 
Кайтарып жолто салууга 
Бекиген бейлим ошондон, 
Бел байласам өнөрүн 
Төмөнкү кары Кошойдой. 
29010 Өкүмүмдү экөө дегендер 
Өзүнө кылып балааны, 
Мойнуң түшөр боолукка 
Өмүрүнчө бошонбой. 
Чын болсо менин барлыгым, 
Жалган болбос жарлыгым, 
Жарты ийнедей кыйшайсам 
Жарабасын кандыгым. 
Экөө болбос өкүмүм, 
Өңкөй кыргыз баласы 
29020 Өзүңөрдөн өтүндүм. 
Жалпы олтурган кара журт 
Жамандык бизге кылар - деп, 

1 оюнда. Ушул ыр сабынан кийин көп чекит коюлган, анын үстүнө кийинки жазылган сап ыр 
өчүрүлүп, орду бош калтырылган. Өчүрүүнү Молдоке өз адаты боюнча (ал адамдын учтуу, курч ма-
киси болор эле. Жазылган сөздү өчүрүү керек болгондо ошол макисинин учу менен кырып өчүрүп, 
такыр билингис кылып салчу. Муну өз көзүбүз менен далай жолу көргөнбүз) кырып өчүргөндүктөн 
эмне жазылганы белгисиз. Контекстте ой үзүлүү байкалбайт. 
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€ МАНАС № 
Санааеына албасын, 
Жалпы баарың угуңар 
Жакып уулу болгондон 
Жалгызы тирүү калбасын». 
Ал сөздү айтып Көкчөкөз, 
Ой жетпеген узун кеп 
Оболкудан калган сөз, 
29030 Көкчөкөз турду күүлөнүп, 
Көп сөз айтып сүйлөнүп, 
Артынан турду Агалдай 
«Арстан Манас - деп, жүрүп 
Адамын жакшы кылуунун 
Акыл-эсин таба албай, 
Манас, Манас - деп, жүрүп, 
Байгур, уйгур баарысын 
Баш көтөртпөй жеп жүрүп, 
Баштаган элин башкарбай 
29040 Басып жүргөн экен го 
Башаламан жиберип, 
Башчысы жаңы табылды 
Баарын жыяр имерип. 
Байданы билбей залал - деп, 
Макоодон жаман кыргыздар 
Мал жакшысын союп жеп. 
Көмүлдү өлүп көй баатыр, 
Малга тозот болуучу 
Пайдалуу жандар көп жатыр. 
29050 Көрөсөн бар, какай бар, 
Көрсөң далай сонун бар. 
Арбын жүрөт аюусу, 
Аңдап турсам кыргыздын 
Айбанга окшойт баарысы. 
Кашкулак бар, суур бар, 
Карсак да бар, бөрү бар, 
Алардын этин жей берип, 
Малга бычак урбаса 
Бай болуунун жөнү бар. 
29060 Эттен артык эти бар, 

1 оруногон. Ыр сабындагы муун өлчөмүн 
өңдөнөт. Адаттагы туура үлгүсү - орногон. 

Адамга окшош бети бар, 
Аңкуштаган сөзү бар, 
Ар мүнөзүн карасаң 
Адамга окшош өзү бар. 
Болжолсуз борсук көп экен, 
Баарын эттен каңтарган 
Манастын кылган кеби экен. 
Орто Азия жер экен, 
Кашкулагы, борсугу 
29070 Оруногон1 кен экен, 
Оңолбогон куу канкор, 
Ушулардын баарысын 
Не үчүн жебе деди экен?! 
Малдын билбей пайдасын, 
Кетирген экен Манасың 

- Кеңири борсук эт жебей 
Кедейлердин айласын. 
Жалдырап карап турбаңар, 
Жалпы баарың дуулаңар, 
29080 Жайылып жүрөт борсугу, 
Жабыла чыгып уулаңар. 
Майынан туруп баса албай, 
Жакшылап жерин каза албай, 
Эркеги каман болуптур, 
Доңузу тоого толуптур, 
Ал эле деп ойлобо 
Аюусу жүрөт аксайып, 
Үңкүрдүн оозу кур эмес 
Үкүсү жүрөт саксайып. 
29090 Адам болбой куруп кет, 
Анын баары жапжакшы эт, 
Эртеңден баштап казып жеп, 
Дүңкүрчөккө асып жеп, 
Ыгын жегин жыргаштын, 
Ыркыңарга жолотпой 
Ыраак качкын чырбаштан. 
Эт жактын болсун пайдасы, 
Эрки менен жыргасын 

тууралоо үчүн сөз атайын «бузулуп» айтылган 
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* МАНАС » 
Эл ичинде майдасы». 
29100 Агалдай айтып салганы, 
Айбандардан бир-экөө 
«Атайы жакшы болду» - деп, 
Кошомат айтып калганы. 
Арбалдай турду ордунан, 
«Арбак ургур кандай жан? 
Өлгөндөрдүн кыйласын 
Арам-арам дейт экен, 
Ырысы жок кыргыздар, 
Ыпым канын койбостон 
29110 Агызып ийип каныны, 
Анан кийин жейт экен. 
Эт жейт экен күчү жок, 
Эгийне* саайт, сүтү жок, 
Мал күткөнү баркы жок, 
Аңдап турсам кыргыздын 
Адам болоор наркы жок». 
Ал сөзгө келип калганы, 
Ал аңгыча карасаң 
Аккула минип заңкайып, 
26120 Арстаның Манас даңкайып, 
Кырк чоросу дүркүрөп, 
Кыргылчалы күркүрөп, 
Кыйгактуу найза доолдоп, 
Кырк баатыры шоолдоп, 
Ааламды алган арбагы, 
Айчылык кеткен зардабы, 
Кырк баатыр жолго салыптыр, 
Кыйкырып кыраан Бакай кан 
Кыядан чыгып калыптыр. 
29130 Алтынайдын ордого, 
Тигилген жолдун боюна, 
Тааныган бойдон дабырап, 
«Алтынай мында бекен» - деп, 
Баарысы түштү жабырап. 
Акылдан танып Алтынай, 
Олтуруп калды жалдырап. 
Арасы жакын жерде экен 
Бер жактан көрүп Бегалдай, 
Безелентип чапкылып, 
29* 

29140 Этек-жеңи далпылдап, 
Чагалалап киргени: 
«Кырк чоро, Манас баарысы, 
Кыйкырып келди кыр ылдый, 
Кыйкырып келди чапкылап 
Кыраан Бакай карысы. 
Айбалта, кылыч эгешип, 
Алмамбет, Манас кеңешип, 
Тозуп барып көрүштү 
Дозоктой Бакай карысын, 
29150 Көрүп келдим чыпачын 
Көк жалдардын баарысын!» 
Ал сөздү айтып салганы, 
Ачуусу келген Көкчөкөз, 
Кыйын тийди өзүнө, 
Кылыч шилтеп калганы. 
Бегалдай берен өлсүн - деп, 
Бекерче кыргыз көрсүн - деп, 
Өз инисин сойду - деп, 
Жүрөгү журттун өлсүн - деп, 
29160 Жүрүшүмө көнсүн - деп, 
Көкчөкөз кылыч уруптур, 
Бегалдай өлүп куруптур. 
Чакчарылган Чагалдай 
Кырк алтыда жашы бар, 
Кыл чыккан айдар* башы бар, 
Кара айгырдын куйруктай 
Бит өрүгөн мойну бар, 
Сок билектей чачы бар, 
Чагалдай келген ачуусу, 
29170 Кышкы кирген буурадай 
Чакырлады азуусу: 
«Оёндун ордун алган го, 
Оңуна келсе ушул иш 
Оңдурбай болуп калган го. 
Кутургандай көздөнүп, 
Кудай уруп салган го. 
Бегалдайдан безиптир, 
Байкабастан баш кесмек 
Бадышаларга кесиптир. 
29180 Баш кургаган тезектир, 
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€ МАНАС » 
Мас боло калсам бир күнү 
Мага да келер кезектир. 
Айлантар акыл кези жок, 
Арак ичип мас болгон, 
Айла кылар эси жок. 
Эси ордунда турбады, 
Мыктылык мында экен - деп, 
Бөлөгү жаман, бекер - деп, 
Көргөндөр мени көрсүн - деп, 
29190 Көп жүрөгү өлсүн - деп, 
Канжар, бычак алганы, 
Качырып барып Көкчөрдү 
Карынга коюп калганы. 
Карыны карыш жарылды, 
Каза - ажал жетип табылды, 
Карындагы тамагы 
Кара жерге жабылды. 
Карыясы Көзкаман, 
Калмактын бейли эң жаман, 
29200 Колуна таяк алганы, 
Шак дедире качырып, 
Чагалдайды салганы. 
Башына таяк ойноду, 
Чагалдай жерге сойлоду. 
«Манас келди дегенге 
Көтөрүлө калды - деп, 
Чагалдайды өлтүрүп, 
Көмө чаап салды - деп, 
Элдин баарын өлтүрүп, 
29210 Өзү билген жүргөн го 
Өрүштөгү малды - деп, 
Качантан бери какшанып, 
Өлтүрбө - деп, Манасты, 
Өзөлөнүп калды» - деп, 
Жаалданып Агалдай, 
Жана тура калыптыр, 
Өз атасы Үсөндү 
Жара тартып салыптыр. 
Эшиктен келди Токолдой, 
29220 Ээликкен бойдон токтолбой, 
«Көчмөндүү көрдүк алашты, 

Көрбөй жүргөн Манаспы, 
Манас келди дегенге 
Баарыңар неге кырылдың, 
Байкаганга жапжаман 
Мамындай ишти кылымың! 
Канкорду келди дегенге. 
Кара баскан баарыңар, 
Карпайып турса Көзкаман 
29230 Касиеттүү карыңар, 
Калбайт беле жаныңар! 
Ары жагы бирге баталаш, 
Көзкаман, Жакып агалаш, 
Кайран Жакып тирүүдө 
Кыят беле Үсөндү? 
Кыйшык иш кылдың башынан 
Аягы кайдан түзөлдү?! 
Күнөөлүүнү сойдук - деп, 
Бейкүнөөсүз бекерди 
26240 Мейлиңизге койдук - деп, 
Кылмыштуусун сойдук - деп, 
Айтпайт белек Манаска, 
Арманы жок арыз кылып 
Атпай кыргыз алашка, 
Ак сакалды өлтүрүп 
Ааламга болдук тамаша. 
Жайыбыз биздин калбады 
Жакшылык көрөр кишиден, 
Жамандык чыкты ичиңден, 
29250 Азабын тартам булардын, 
Арбактын билбей урарын, 
Атасын союп турганын 
Агалдай деген урганың». 
Токолдой турду күүлөнүп, 
Токтобостон сүйлөнүп, 
Кылыч алды колуна, 
Калганын кара соңунда, 
Агалдай канжар алганы, 
Атасынын үстүнө 
29260 Аны дагы сойсом - деп, 
Кычырып эми калганы, 
Тосуп туруп Токолдой, 
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€ МАНАС » 
Канжар туткан колунун 
Как ийинге салганы. 
Канжар колдон жарк этип, 
Оң далысы шалк этип, 
Шо жерге түшүп калганы. 
Кет жакта көрбөй калыптыр, 
Дөрбөлдөй жетип барыптыр, 
29270 «Сен Токолдой, неттиң - деп, 
Тобу менен кыйратып, 
Шамдагай болуп кеттиң» - деп, 
Бөйрөктөн бычак салыптыр, 
Ары карап турганда 
Аркадан бычак урганда, 
Бүлкүлдөктөн жарылды, 
Бүлүнчүлүк табылды. 
Артынан кирди Арбалдай, 
Ак өкүмү ар кандай, 
29280 Арбалдай алган бычагын, 
Арасына экөөнүн 
Меңдибай жазды кучагын, 
«Кой-койлоп» - колун жазыптыр, 
Ак сакалдуу Меңдибай, 
Аны абыдан кара басыптыр, 
Баспаганда неткени, 
Арбалдай сайып артынан, 
Улук Манас баатырга 
Уу бердирген дартынан, 
29290 Дөрбөлдөй сайып боорунан, 
Аш кайнамда сап болду 
Алты жыл жүргөн доорунан. 
Арбалдай менен Дөрбөлдөй, 
Абалын билип жөн жүрбөй, 
Башында кылды баатырлык, 
Аягында аңдаңыз 
Башы өлүмгө чагылып, 
Арбалдайдын жаасы 
29300 Дөрбөлдөйгө агылып, 
Дөрбөлөй бычак салыптыр 
Арбалдайга асылып. 
Токолдой экен кенжеси 
Токолдойдун үйүнө 

Топ жыйылып келбеспи, 
Карыя Үсөн үйү - дея, 
Калк жыюуну сүйдү деп, 
Барган экен баарысы, 
Меңдибай баштап карысы, 
Кеңешге турган жеринде 
29310 Келип Манас калышы 
Келжиреген калмакка 
Кесепет минтип жабышты, 
Акылга жыйган кезинде 
Арстандын келип калышы, 
Абыраган калмакка 
Ажал жетип жабышты. 
Аюу, суур, кашкулак, 
Алардын кылган кеңешин 
Акылмандар ойлоп бак, 
29320 Мадыл*, мышык, түлкүсү, 
Байкап көргөн адамдыя 
Келе турган күлкүсү, 
Элине адал кылууга 
Эшек, бөрү, доңузду 
Баарын адал кылууга 
Бака, жылан, коңузду, 
Масилеттин* үстүндө 
Манастын келип калышы, 
Бакылдаган иттерге 
29330 Балакет минтип жабышты. 
Жабышпаса не болду, 
Жалгызы калбай жоголду. 
Согумга доңуз союуга, 
Адалын аман коюуга 
Масилет кылган кезинде, 
«Манас тирүү келет» - деп, 
Бир албаган эсине, 
Ачып көздү-жумганча, 
Акыры жалган дүнүйө, 
29340 Ажал болуп көрүндү 
Айбандардын көзүнө, 
Атпай кыргыз баласы 
Адам айран калгандай 
Атаңардын сөзүнө. 
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€ МАНАС № 
Айтып жазган Сагымбай, 
Атаңардын жомогу, 
Айбан чалыш тууганың 
Аны менен жоголду. 
Аларды таштап салыңар, 
29350 Айкөл Манас каныңар, 
Алда эмне кеби бар 
Кабарын угуп алыңар. 
Алтынайдын үйүнө 
Арстандар түшүп калыптыр, 
Ары-бери жүргөндөр 
Атына көзүн салыптыр. 
Багалчагы малынган, 
Маралдай төшү салынган, 
Куюшкандык узарган, 
29360 Кулжадай көзү кызарган, 
Төрт аякты тик салган, 
Тоодой болгон көй тулпар 
Кый сүбөөгө жик салган, 
Казатка барган боюнча 
Кара бою капталуу, 
Каңдагайга чапталуу, 
Тула бою күймөлүү*, 
Туягынан бөлөгү 
Сары алтындан түймөлүү. 
29370 Сомдогон болот туяктуу, 
Тоо кайыптай сыяктуу 
Аттарды көрүп алышып, 
Аркы-берки жүргөндөр 
Айран азыр калышып, 
Улук болгон Көкчөкөз 
Муну көздөй салышып, 
Тышкылар жөнөп алыптыр, 
Жыйынын көздөй барыптыр, 
Жылас болуп жыйыны, 
29380 Тарап качып калыптыр. 
Жыйындын баары бузулган, 
Айтар сөзгө апкаарып, 
Адамдын баары кысылган. 
Улуктан өлүп тогузу, 
Узакка кетти доошу, 

Акимден өлүп тогузу, 
Алыска кетти доошу. 
Кан жарлыгын укмакка, 
Кандай сөз айтса тутмакка, 
29390 Ата уулунан түк калбай 
Акимине барышып, 
Улук - дешип, барганы 
Кырылып калды жарышып. 
Ойротко таарып кылчу - деп, 
Көзкаман - деп, атагын, 
Олуя экен, сынчы - деп, 
Мына ушу болгон жумушту 
Баарыга таарып* кылчу - деп, 
Башында айткан каман - деп, 
29400 Тим эле бабедин экен, 

сынчы - деп, 
Малын айдап малынан 
Болуп жүргөн дагы бар, 
Айлын бөлүп айлынан 
Өрүп жүргөн дагы бар. 
Койчу, кантип антсин - деп, 
Айткан сөзгө ынанбай, 
Азыр келип өлүгүн 
Көрүп жаткан дагы бар, 
Токолдой үйү өлүккө 
29410 Толуп жаткан чагы бар. 
Кыйылган кызыл өңгөчтөй, 
Кыйраганы дөңгөчтөй, 
Аркы-терки жыгылып, 
Бир-биринин чатына 
Биринин башы тыгылып, 
Үмүттөрүн үзүшүп 
Үстү орундуу көлүктөн, 
Үрөйлөрү учушуп 
Үйгө толгон өлүктөн, 
29420 Арамзаада калмактын 
Адиси калган ашышып, 
Ажалдын каны ташышып, 
Ал мүнөзүн көргөн соң 
Акылга келген адамдар 
Аттанганча шашышып, 
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МАНАС 
Кылчайбай кырга чапкылап, 
Аты баспай калчылдап, 
Аттарын жөө жетелеп, 
Ашыгышып энтелеп, 
29430 Өзү сайган эмедей 
Өрөпкүгөн андан көп, 
Капталдан атын каргытып, 
Кара чаңды баргытып 
Шашып жүргөн сандан көп. 
Кокту ылдый качып койгулап, 
Жүрбөгөн атын соорулап, 
Жүдөп жүргөн андан көп. 
Тобунан качып токтолбой, 
«Чү» дегени сандан кеп. 
29440 Атын отко коюшуп, 
Насыят укмак болушуп, 
Келип калган кээ бири 
«Оттогу атка жетсек - деп, 
Оолагыраак кетсек» - деп, 
Жөөлөп жүргөн андан көп. 
«Калбага калбай кетсек» - деп, 
Качып алып бу жерден 
Жөнөгөнү сандан көп. 
Кыргыз калкы тарашып, 
29450 Качып алып кеткени, 
Кара диндүү калмактын 
Казасы каркап жеткени*. 
Жетпегенде неткени, 
Акылмандын баарысы 
Тобуна келген жыйылып, 
Тогуз угуз болгондон 
Токсону чыкпайт жырылып, 
Топ башкарчу тозокуң 
Тогузу кеткен кырылып, 
29460 Кырк уругу кыргыздын 
Кыйыны келген жыйылып, 
Кылган иши жамандык 

Кыңк этпейт бири жырылып, 
Кытайдан келген кызыталак 
Кыраан Манас келгенде 
Кыйрынан калбай кырылып, 
Бекерден өлдү баарысы, 
Меңдибай, Үсөн1 карысы. 
Кызмат кылган малайы, 
29470 Кыпкызыл канды көргөн соң 
Кылчайып токтоп тура албай 
Кыйрына качты далайы. 
Мал башкарган малчысы, 
Баары кыргын болгон соң, 
Байкабай качты жалчысы. 
Көрүлбөй калды көлүгү, 
Көмүлбөй калды өлүгү. 
Эки, бир жашта балдары 
Эсен-аман калганы, 
29480 Энелери дагы бар, 
Катындын баары бейкайгы 
Жата берген чагы бар. 
Чагалдайдын катыны 
Тайып калмак кызы экен, 
Шакаба2 койгон агыны 
Эри калып кечигип, 
Эркин өзү бездигип, 
Топтон келет Балкыбай, 
Тозуп катын турады, 
29490 Балкыбайдан сурады: 
«Топко кеткен эрибиз, 
Тоого, кырга чапкылап, 
Тозуп жүрөт элибиз, 
Көп күндөн бери көрө элек 
Көк жылгада моруңду, 
Тору айгыр үйрү баш болуп, 
Тоодон алган орунду. 
Малың ээн дечи - деп, 
Маалаң жакын Балкыбай, 

1 цзцн. Катчыдан ката кеткен. Талап кылынган туура сөз - Үсөн. 
2 шакан. Төмөндө - башка ыр сабында (29525-сап. Түп нусканын 518-бети.) шакаба делип 

жүрөт. Кыясы, катчы бул жерде даана уга албай калып, туура эмес жазган өңдөнөт. 
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29500 Барып айтып келчи» - деп, 
Шакаба сүйлөп калганы. 
Карап туруп Балкыбай 
Какшык айтып салганы: 
«Бар боюңду түздөйсүң, 
Балакеттүү катынсың, 
Мал - деп, не үчүн издейсиң? 
Эстеген малың не болду, 
Айгыр болду Чагалдай, 
Элдин баары бээ болду. 
29510 Айгыр болбой неткени, 
Чакырган экен кайним - деп, 
Алмак болуп Чагалдай 
Аруукеге эткени. 
Алмамбеттин Арууке, 
Сулуулугун, сымбатын, 
Арзан менен кымбатын 
Адам өлчөп билбеген, 
Бейбагыңдын үстүнө 
Бейжооп адам кирбеген, 
29520 Алганы кетти аны - деп, 
Азыркы эриң Чагалдай 
Ааламдык болду каны - деп, 
Какшыктап айтып кетиптир. 
Кайтып келип үйүнө 
Шакаба1 катын нетиптир? 
Сый тонун сырттан кийинип, 
Көк коргонун куту бар, 
Байлап койгон төрүнө 
Башы чоюн, буту бар, 
29530 Чокунду бутка жалынып, 
Чоң үн салып сабылып. 
Алдырба - деп, катынын 
Айгайлай берсин капырың. 
Аны таштап салыңар, 

Көкчөкөздүн катыны 
Алда кандай сөзү бар, 
Кабарын угуп алыңар. 
Барып калган бирөөнөн 
Байкабастан кеп угуп, 
29540 Көкчөкөздү Чагалдай 
Жарып салды - деп, угуп, 
Көкчөкөздүн катыны, 
Кашайба койгон атыны, 
Ашып-шашып бараткан, 
Жарынышып калмактар 
Жалпы журтту тараткан. 
Көп кыргыз топко барды - деп, 
Көкчөкөздү Чагалдай 
Жара тартып салды - деп, 
29550 Көргөндүр айтып барыптыр, 
Баашалардын баашасы, 
Баш келбей жаан башкасы, 
Улуктардын улугу, 
Үлкөн дайра тунугу 
Манасты сойгон эримди, 
Башкартпастан элимди, 
Эркеги сойсо эримди 
Кантип кылбай коёюн, 
Катынын барып соёюн. 
29560 Муну ойлонуп Кашайба2, 
Азелде болгон жазууга 
Айтып, айтпай не пайда, 
Кыңырак бычак кынга чак 
Кашайба катын алыптыр, 
Чагалдайдын катыны 
Бутуна карап буркурап, 
«Эрим катын алат - деп, 
Не болуп жаным калат» - деп, 
Кулагы тунуп чуркурап, 

1 шакаба. Бул адам атын жогоруда катчы «Шакан» түрүндө жазган эле. Кыясы, манасчы 
айткан туура үлгү ушул жердегиси болсо керек. Анткени Манастын энесинин агын Чагалдайдын 
аялына берүү туура болмок эмес. Анын үстүнө бул жердеги образ шылдыңдык маанидеги кейип-
керге таандык болгондуктан, анын аты да ошого жараша берилүүсү оң эле да. 

2 кашайба. Ушул ыр сабынан кийинки ыр сабы өчүрүлүп салынып, орду бош калтырылган. 
Ойдо, окуяда үзүлүү байкалбайт. 
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29570 Кашайба менен иши жок, 
Өлтүрөт - деп, Кашайба 
Өлчөөсүн билген киши жок, 
Бутуна карап калыптыр, 
Артынан келип Кашайба 
Жүрөккө бычак салыптыр. 
Өпкөгө бычак тыгылды, 
Эр талашкан Шакаба 
Эчкирип барып жыгылды. 
Шакабанын тууганы, 
29580 Каралашып канчадан 
Кызматында турганы 
Аты Бообек дегени, 
Азыр кирип келгени, 
Шакабаны көргөнү. 
Бообекти көрүп Кашайба 
Качайын - деп, калыптыр, 
Шакабаны көргөн соң 
Жаны күйүп Бообектин 
Кашайбаны качырып, 
29590 Жара тартып салыптыр. 
Урайын десе кудайың 
Уулун да душман жудайын. 
Кылгысы келсе кудайың 
Кызың да душман жудайын. 
Келиниң чыгат кер айтып, 
Кемпириң жыгат сырайтып, 
Дат айтууга дабаң жок 
Жатасың бутуң тырайтып, 
Жамбы берген жар-жороң 
29600 Жакшылык кылбайт 

кылайтып, 
Бендеде болбойт медериң, 
Өзүңдөн душман табылса 
Өзгөгө барбы не дээриң! 
Көкчөкөздүн жумушун, 
Көрдүңөр кылып турушун. 
Жакшылык кылган Манаска, 
Жаңыдан келген алашка, 
Алаш - деп, арзып келди - деп, 
Аянбай күткөн Манаска 

29610 Душмандык кылып, уу берип, 
Кырк баатырдын баарысы 
Аңдабай ичип, дуу берип, 
Кыргызды салып бөлүмгө, 
Кыраан Манас баатырды 
Кыйган экен өлүмгө. 
Өлүмгө кыйган кишин көр, 
Өрттөнүп кеткен кытайлар 
Өзүнө кылган ишин көр! 
Ажалга кыйган кишин көр, 
29620 Арбак урган кытайлар 
Арамдык кылган ишин көр, 
Өзүнө тийди арамы, 
Өткөрө кылган залалы. 
Башына тийди арамы, 
Баштатан кылган залалы. 
Көзкаман уулу болгондон, 
Көлдөй дөөлөт толгондон 
Төрт ургаачы, үч эркек 
Баласынан калганы, 
29630 Башкасынын баарысы 
Өзүн өзү жарышып, 
Өлүм болуп алганы. 
Катындан бешөө калыптыр, 
Каалагандар алыптыр, 
Кара кыргыз уругу 
Кадимден сонун калыктыр. 
Алтынайдын үйүнө 
Арстаның Манас барыптыр, 
Манастын бүгүн келгенин 
29640 Каныкей билип алыптыр. 
Жылаңач таштап Канышты, 
Жыпжылас тоноп алышты. 
Өжөрлүк менен Каныкей. 
Өтүгүн бербей тим калган, 
Өлчөп көргүн калайык 
Өлбөй акыр ким калган, 
Карадан кара кементай 
Жол боюнан табылган, 
Жонуна Каныш жамынган. 
29650 Бектердин көргөн жаңжалын, 
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Бейжайлык кылып Каныкей 
Белендеп алып канжарын, 
Бербеген экен дамбалын, 
Жоолугун бербей жылаңбаш, 
Тонунан бербей жылаңач, 
Төшогүн* алып жылаңбаш, 
Көйнөгүн алып, жылаңач 
Кор болгондо келер - деп, 
Коюп кеткен талаага, 
29660 Бекер ачка өлбөскө 
Бел байлаган балаага, 
Үркүн көчтүн сүрдөөнү, 
Сүрдөөнү менен үргөнү, 
Көчтөн калган кементай 
Көкүрөгүн жапкансып, 
Көкчөкөздүн үйүнө 
Аш бышымдай жаткансып, 
Көзү илинип калыптыр, 
Көзү илинген кезекте 
29670 Көк жалың Манас барыптыр, 
Каныкей Манас жесири 
Кабылан Манас баатырдын 
Кантип койсун кесири. 
Көзкаман баштап карысын, 
Көкчөкөз баштап баарысын 
Кусуру уруп кеткени, 
Урганын билип Каныкей 
«Курган жалгыз келди!» - деп, 
Кашайбанын үйүнө 
29680 Кайра басып жеткени. 
Кийимдин баарын кийинип, 
Чүлүктөй бели ийилип, 
Сарпактай* кашы чийилип, 
Каныкей кирди Манаска, 
Карасаң кыйла тамаша, 
Кашындагы кырк баатыр 
Олтурган экен жанаша. 
Олтурган менен оёндор 
Жердин даты өтүптүр, 
29690 Баштагы бардаш кетиптир, 
Кыйшайышып алышып, 

Кымызга кысып калышып, 
Жантайышып калышып, 
Тамактанып алышып, 
Жантайышып калышып, 
Олтурган экен оёндор, 
Ордонун ээси Алтынай, 
Оолактан келген Карабөрк 
Келди - деп, угуп баатырды 
29700 Азыр келген жүгүрүп 
Акылай деген катыны. 
Шооруктун кызы Акылай 
Шоодурайт эле капырай, 
Адам киер тон эмес, 
Көкчөкөздүн кылганы 
Душман да кылар жол эмес, 
Катынды талап алышы, 
Тозокко тирүү салышы, 
Жакшылык эмес билгенге 
29710 Каралуу жүргөн катынды 
Тоноп кетип калышы, 
Арамдык кайдан узарсын 
Алты күн өтпөй арадан 
Арстан Манас барышы, 
Күңдөр кийбес кийимин, 
Күйшөп коюп ийинин, 
Мусапыр болуп муңайып, 
Бурулган чачы булайып, 
Бечара болуп мелтиреп, 
29720 Катындар карап токтолду, 
Кабылан Манас буларга 
Айтар сөзү жок болду. 
Артында кирди Каныкей 
Ак кочкордой маңкайып, 
Ак маралдай шаңкайып, 
Аткан таңдай чаңкайып, 
Чылк жибекке чырмалып, 
Жыгылчудай ыргалып, 
Ортосу алтын оромол 
29730 Оң чекеде кырданып, 
Каныкей кирип калыптыр, 
Кан иччүдөй сурданып, 
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€ МАНАС » 
Карады Манас буралып, 
«Катындын иши катын» - деп, 
Жамандык кылса бир-бирин 
Карашпайт экен акыр - деп, 
Каныкей сенин жаныңда 
Карабөрк баштап бул үчөө 
Карыпчылык көп тарткан, 
29740 Болгон экен бакыр - деп, 

' Калмактарга сөз берип, 
Калгансың белем капыр - деп, 
Талапкер сенден болгон го, 
Талабай сени койгон го, 
Токтомдуу сөзүң болгон го, 
Тонобой сени койгон го. 
Үч эжеңе карашып 
Үч чапан берсең неттиң - деп, 
Ур кызындай кийинип, 
29750 Ушу жерге жеттиң - деп, 
Армандууга карашпай 
Адам болбой кеткин!» - деп, 
Эр Манас айтып салыптыр, 
Эжелери эчкирип, 
.Катуу күлүп калыптыр. 
«Күйүмдүү тапкан тууганың, 
Жамандык кылат ушу - деп, 
Жайын айтсам ар качан 
Жаратпай мени урганың. 
29760 Караша турган тууганың, 
Калмагың түрү бузук - деп, 
Каяша айтып турганым, 
Кардымдан кетпейт бүгүнчө 
Карсылдатып урганың. 
Кейидиң катыныңызга, 
Кеп айтууга тил кыска, 
Болоюн сизге күнөөкөр 
Мойнума түшкөн кылмышка. 
Карашсам катындарыңа, 
29770 Кара менин көркүмдү 
Тууганын кылган арыма. 
.Жамандык алдың нээтиңе, 
Карадың менин бетиме, 

Көбүрөөк күйүп майыштың 
Көзкаман өңдүү төркүндү, 
Көргүн - деп, менин көркүмдү, 
Угат экен кулагың 
Катындардын ыйыны, 
Карап көрсөң болбойбу 
29780 Канышка кылган сыйыны!» 
Кийимин чечип таштады, 
Каныкей өнөр баштады. 
Ар тарабы бөлүнгөн, 
Алакандай эттери 
Ар жеринен көрүнгөн. 
Жакасы кыска, жеңи жок, 
Жамынарга эби жок 
Башында кийген бөркүнү 
Кытайлар талап алганда 
29790 Кызык болгон көркүнү. 
Алабыз деген дамбалын, 
Ал себептен Каныкей 
Аябай салган жаңжалын, 
Адам көрсө үрккүндөй 
Токсуп адам жолукса 
Бетине сакпай бүрккүндөй. 
Журттан кийген кементай, 
Чечинип алып баатырга 
Көргөзгөнү жайма-жай. 
29800 Көк жалың көрүп буларды: 
«Көп кылган экен душмандык 
Көмүлүп калган кубары!» 
Ага-ининин баласы 
Ачууланды Манасы: 
«Арам сиңген арамдар 
Айткан тилге көнсөчү, 
Катынга кылбай душмандык, 
Кара басып өлсөчү. 
Деген бир сөзгө көнсөчү, 
29810 Жер майланган кытайлар 
Жергеме келбей өлсөчү!» 
Бул сөздү айтып күүлөнүп, 
Буурканып сүйлөнүп, 
«Камандарга барам - деп, 
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Карындарын жарам - деп, 
Акылдуусун алып калам - деп, 
Айбандарды жарам - деп, 
Эстүусүн алып калам - деп, 
Эсерлерди жарам» - деп, 
29820 Ачуусу келип күүлөнүп, 
Айбатын салып сүйлөнүп. 
«Ар түрдүү жандар аманат, 
Алыстан келген тууганын 
Бейкүнөө кырып салды - деп, 
Айтууга болор жаман ат. 
Канетсем болор буларды, 
Каңгайдан келген кууларды. 
Не кылсам болот буларды, 
Эски-Муздук кулдарды. 
29830 Айткан тилди билбеген 
Айбандан жаман көрүнөт, 
Табылганды жей берген 
Тайгандан жаман көрүнөт. 
Атасы бөлөк өскөн соң 
Агасынын көрү туугандын, 
Элинен бөлөк өскөн соң 
Энеси талак туугандын! 
Манасты союп салды - деп, 
Баатыр болуп калды - деп, 
29840 Баргандыр кыргыз ошого 
Кыркына кыргын салды - деп, 
Кыйын болуп калды - деп, 
Кызыккандыр букара, 
Кылымда жок иш кылып 
Көргөзөйүн буларга». 
Ушуну айтып оолугуп, 
Оёнуң Манас туруптур. 
Ал аңгыча болбоду, 
Карабөрк менен Акылай 
29850 Оолжуп тышка чыгыптыр, 
Ойрондун келип калганын 
Орчун кыргыз угуптур. 
Ар тараптан карасаң 
Адамдар келет самсыган, 
Алынып калган кара журт 

Ач бүркүттөй шаңшыган. 
«Аман бекен төрөбүз, 
Алтын купа - дөбөбүз! 
Көрөр күн барбы төрөнү, 
29860 Көөкардан бүткөн дөбөнү. 
Ээсиз калса эл курсун, 
Эл курбаса, не курсун. 
Кансыз калган калк курсун, 
Ар кайсысы бир билип, 
Аяктабай калган нарк курсун, 
Төрөсүз калган эл курсун, 
Эл курбаса, не курсун. 
Дөбөсүз калган жер курсун, 
Жер курбаса, не курсун. 
29870 Башыбыз курсун баашасыз, 
Мал тынчыбас кашаасыз, 
Мырдарлык кылып арбакка, 
Букара болдук калмакка. 
Каршылык кылып арбакка, 
Карадык, турдук калмакка. 
Орду менен сурак жок, 
Ойротто биздей чунак жок, 
Озуп барып айтарга 
Ойронум турган убак жок. 
29880 Адалдык менен сурак жок, 
Ааламда биздей чунак жок, 
Арыз өтүнүп айтарга 
Арстаным турган убак жок. 
Ыйлоодон кетти көзүбүз, 
Эсерден болдук өзүбүз. 
Канынын билбей кадырын, 
Ыраатын билбей жанынын, 
Урматын билбей улугун, 
Кара басып, көз ачпай, 
29890 Кара кыргыз уругун, 
Кайып болуп жоголуп, 
Кайтканбы аман улугум. 
Ат өлтүрө жетишип*, 
Арстандардын баарына 
Амандашып кетишип, 
Азыркы күткөн мал-жандан 
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Аларды көрүп кечишип, 
Көкчөкөз өлдү куланып, 
Көп кыргыз калды кубанып. 
29900 Көкчөкөз түштү тагынан, 
Көнүк сурак табылган 
Көп кыргыздын багынан. 
Көбөш менен Абыке 
Көзкаманга чабылган, 

' Кочкоргө келген үркүнү, 
Козголуп кыргыз дүргүдү, 
Жаман тууган дартынан 
Жайдары Манас мүргүдү. 
Манастын аман келгенин 
29910 Бай Жакып угуп дегдеген, 
Туучунак атты бер деген, 
Ой-Кайыңды бел деген, 
Ошончолук дегдеген, 
Көбөш менен Абыке 
Көрүшмөккө типтике, 
Медет, Седет баарысы 
Беренди көздөй барышты. 
Амандашып сурашып, 
Айгайлашып чуулашып, 
29920 Камандын кылган кордугун, 
Качып кетип токтолбой 
Калкынын кылган жоругун, 
Канчадан бери Камандын 
Өткөрө кылган зордугун 
Оюна алып ойбойлоп, 
Болгонун ойлоп бойбойлоп, 
Көргөнүн алып көңүлгө, 
Көтөрдү кудай көңүлдү, 
Сүйүнгөн бир, корккон бир. 
29930 Көзүнүн жашы төгүлдү. 
Аккан жашы бурчактап, 
Арстандардын баарысын 
Амандашты кучактап. 
Көй төрө түшүп калыптыр, 
Көзкамандын кылганын 
Көөнүнө Көбөш алыптыр, 
Алардан ары ат чабым 

Көзкаман, Көкчөр айлы экен, 
Барчу жолу айры экен, 
29940 Манасты көрүп күүлөнүп, 
Баатырлык кебин сүйлөнүп, 
«Көкчөкөз кулду соём - деп, 
Болушканы ким болсо 
Боорун кактап тоём» - деп, 
Суртелки менен суналып 
Эр Көбөш жөнөп калыптыр. 
Аңдап туруп Абдылда: 
«Баатыр Көбөш, токто - деп, 
Мылтыкты мыктап окто - деп, 
29950 Мыкты Көбөш, токто - деп, 
Желигип эми жеткенсиз, 
Жети жылдан бер 
Кайсы ЖЗ.ККЗ, кеткенсиз? 
Кайып болуп биз келдик, 
Калкыбыз эле бир жерлик 
Каякта жүрүп сен келдиң, 
Кан өлтүрчү каркыбар 
Качантан бери сенделдиң? 
Көзкаман башчы карысы, 
29960 Көкчөкөз баштап баарысы 
Туу көтөрүп алды - деп, 
Тупатуура биз жакка 
Беттеп чыгып калды» - деп, 
Ажакең айтып салыптыр. 
Ажыбайдын куу сөзү, 
Ааламга маалим бу сөзү. 
Айтканын угуп кырк чоро 
Аңгеме кылып калыптыр, 
Алты-беши ары жактан 
29970 Ат жарышып алыптыр, 
Атырылып, булкунуп, 
Ачууланып, жулкунуп, 
Көтөрүлгөн Көбөшүң 
«Көкчөкөздөр экен» - деп, 
Көңүлү жаман шашыптыр, 
Көбүнө кире качыптыр. 
«Кыргызга кылган чырыңыз, 
Кыйратарың билинди, 
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Кыйын экен сырыңыз». 
29980 Ал сөзү айтып Ажакең 
Аңгемесин салыптыр, 
Адамдардан кеп угуп, 
Алиги жүргөн Мазеке 
Манас менен кырк чоро 
Баары келди - деп, угуп, 
Көкчөкөзгө айтууга, 
Баягындай кыргын - деп, 
Күүлөп коюп кайтууга 
Мазеке жолго салыптыр, 
29990 Көкчөкөз - деп, бакырды, 
Эки-үч кайра чакырды. 
Барбы, жокпу билмекке, 
Башын салып кирмекке, 
Эшик, тышта бир ЖЯН ЖОК • 
Кыңк этип койгон тири жан жок, 
«Коңшусу жок, үйү жок, 
Кокоюп калган кандай?» - деп, 
Кокус башын салыптыр, 
Жалгыз неме таба албай, 
30000 Коржоңдой басып калыптыр, 
Чагалдайдын үйүнө 
Чапчаң кирип барыптыр. 
Эки катын, бир эркек 
Эбак өлүп калыптыр. 
Байбичеси өлгөнү, 
Мазеке байкап көргөнү, 
Башынан учуп акылы, 
Токолдой жакка жөнөдү. 
Мырзасы экен Токолдой, 
30010 Мында келди токтолбой. 
Токолдойго айтууга, 
Кабар берип кайтууга 
Басып үйгө кириптир, 
Байкуш болгон Мазеке 
Башта кайдан билиптир, 
Билбестиктен кириптир. 

Эшикте турган беш күлүк, 
Үйдүн ичин караса 
Үйүлүп жаткан жык өлүк -
30020 Кандары аккан шоркурап, 
Жаткан экен Чагалдай, 
Жан бере албай коркурап. 
Мазеке көрүп алыптыр, 
Мазекенин үстүнө 
Балакет жетип калыптыр. 
Балакет чукул жеткени, 
Басуудан калды аягы, 
Жүрөгү чыгып кеткени, 
Жүдөбөсө неткени, 
30030 Жүгүрүк өлүм жеткени, 
Ары-бери жүргөндөн 
Агасын1 Жакып угуптур, 
Айран болуп туруптур. 
Арамзаада жүргөндү 
Арбак антип уруптур. 
Казаттын барып жолуна, 
Кайтып үйдү көрбөстөн 
Кайып болуп жоголуп, 
Кадыр Алда жар берип, 
30040 Араң жатып оңолуп, 
Бак-дөөлөт конду башына, 
Баатырлардын баарысы 
Аман келген кашына. 
Көзкаман уулу өлгөнү, 
Өлгөнүн булар көргөнү, 
Агасы үчүн Бай Жакып 
Үсөндүн сөөгүн көмгөнү. 
Калмакча динин каалаган, 
Маңгулдун динин баалаган, 
30050 Калмактын дини десин - деп, 
Карышкыр, түлкү кесин - деп, 
Көмгөн менен жер албай*, 
Көгөрүп кайра салыптыр, 
Көргөзүп туруп элине 

1 агасы. Жазылуунун мааниси контекстке туура келбейт. Кыясы, катчыдан ката кеткен. Та-
лап кылынган сөз - агасын. Жакып агасы Үсөндүн эмне болгонун укту дегенди туюнтат. 
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Көк жалдар кетип калыптыр. 
Ит жеп калды эттерин, 
Алда Таала бир билер 
Акыретте неткенин! 
Көк бөрү сүйрөп көшүнү, 
30060 Көк кажыр чукуп көзүнү, 
Көмүлбөй калды сөөгү 
Көрдүңөрбү көй кашка 
Көкчөкөздүн өзүнү, 
Такалды жомок аягы, 
Тамам кылдык сөзүнү, 
Айткан акын Сагымбай, 
Алсырады бир далай. 
Ыбырайым молдосу, 
Ыңгыранды жолдошу. 
30070 Абдыраман агабыз, 
Окугандар сөкпөңөр 
Каттан калса катабыз. 
Айтып жаткан Сагымбай, 
Акылга салган бир кудай1, 
Айтат экен ар сөздү 
Акындардын өктөмү, 
Бир миң сексен жыл болду 
Арстан Манас өткөнү. 
Абалында - башында 
30080 Алтайда кыргыз турганы. 
Айтса чыгат таарыптан* 
Ал кезекте тутканы. 
Алтайдын жери кеңири, 
Атпай* кыргыз баласын 
Насып кылбай кудурет 
Амур, Оркун дайрасын, 
Энесай, Эртиш сууларын 
Келтеке, Башмак булагын, 
Ит-Ичпес, Байкал көлдөрүн, 
30090 Самаңдас, Кайык чөлдөрүн, 
Лама, Талас жери бар, 

Ошолорду жердеген 
Акең кыргыз эли бар, 
Арам өлгөн Көкчөкөз 
Айта берсе көп экен, 
Албан түрдүү кеби бар. 
Алысын жакын көргөздүк, 
Атпай кыргыз болгону 
Акымды берсе эби бар. 
30100 Мээнетти бекем көп тарттык, 
Бейуда* кыйла сөздү айттык, 
Атам аты Орозбак, 
Акылмандар ойлоп бак, 
Калат экен кандардан 
Касиеттүү алтын так. 
Эски сөзгө эзилип, 
Эсим ооду ушул чак, 
Атым молдо Сагымбай, 
Алыскы сөз баарысы 
30110 А десем калбайт табылбай. 
Туйгун Манас баатырга 
Тууганы кылган жамандык 
Тургузду кудай өзүнү 
Жанына берип амандык. 
Жакынга кылсаң жамандык 
Жаныңа болбос амандык, 
Жакшылыктан күдөр үз, 
Санаабыз бир миң тогуз жүз 
Артылганы жыйырма беш, 
30120 Адабият жолунан 
Аңдасаң чыгат чоң кеңеш, 
Алыскынын сөздөрүн 
Көңүлүнө салбаган 
Адам да эмес, жан да эмес. 
Кетиргенде чамамы, 
Адаа* болуп аягы 
Кеби болсун тамамы. 

1 кудай. Ушул ыр сабынан кийинки ыр сабы өчүрүлгөн, орду бош калган. Ал жерде эмне де-
ген сөз жазылганы белгисиз. 
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6-КИТЕПТЕГИ ТЕКСТТЕРДЕ ЖОЛУККАН АЙРЫМ 

СӨЗДӨРДҮН ТҮШҮНДҮРМӨЛӨРҮ 

ААЛИМ (аалым) -
(Аалимдери муну айтып - 553) 

- (ар. - аалим) - окумуштуу, билимдүү, окумал. Алгач, негизинен, диндик илимдердин 
өкүлдөрүнө карата айтылган. Бара-бара жалпы эле илим-билим ээси, окумуштуу деген 
мааниде колдонулуп калган. Оозеки сүйлөөдө «аалым» түрүндө да айтыла берет. Эки 
айтылышынын айырмасы жок, бир эле маанини туюнтат. 

ААЛЫ -
(Аалы шейит ушу - деп - 26476) 

- (ар. аали) 1. Жогорку, жогорку даражалуу. 2. Энчилүү адам аты катары да көп 
жолугат. 

ААЛЫ ШЕЙИТ -
(Аалы шейит ушу - деп - 26476) 

- (ар. аали шахид, көптүк түрү - шухада) - чыныгы шейит (к. «шейит»), анык шейит 
маанисинде (шейит болду деп эсептелүүчүлөрдүн арасындагы эң ардактуусу). 

ААСЫ -
(Аасылык болор мунуңуз - 24121) 

- (ар.) - күчсүздүк, пенделик, билимсиздик, начарлык, алсыздык, кээде түркөйлүк, 
өтмө мааниде наадандык маанилерин туюнтуу үчүн пайдаланыла берет. Оозеки сөздө -
«аасы», «аасылык» катары созулма үндүү менен же «асылык» катары да айтыла бериши 
мүмкүн. 

А А С Ы Ж А П Ы (апы) -
(Аасы жапы үмөткө 
Медет болгон Мукамбет - 5760 - 5761) 

- (ар. апы) 1. Төлөө, төлөм, акы. Ыр саптарындагы маани бересесин, бир нерсенин акы-
сын төлөөгө кудурети жетпеген алсыздарга жардамчы, жөлөк, колдоочу болгон Мукам-
бет (сөз ан азирети пайгамбар жөнүндө) дегенди туюнтат. 

Сөз кыргыздар арасында оозеки сүйлөөдө «жапы», «апы» түрлөрүндө айтыла берет. 
Экөөнүн айырмасы жок, туюнткан мааниси бир. 2. Өтмө мааниде себеп, дабаа, дары бо-
луу, пайдасы тийүү, керекке жароо маанисинде да колдонула берет. Мисалы: апы болуп 
калгысы бардыр, дары болуп калгысы бардыр, дартка себеп болуп калар, же себеп болор, 
пайдасы тиер маанилеринде жай турмушта көп колдонулат. 

АБДЫРА -
(Абдыра койду алтындан - 24943) 

Чоң сандык, кээде буюм-терим салууга ылайыкталган, же тамак-аш, ун, эт салып 
сактоо үчүн арналган чоң үкөктү да эгер ал кооздолуп жана бышык жасалса абдыра деп 
айта берет. 

АБЗЕЛ -
(Абзели артык бул - деди - 5492) 

- (ар.) 1. Мыкты, артык. Кээде өтмө мааниде татынакай, назик, сулуу түшүнүктөрүн да 
туюнтат. 2. (иран) - ат жабдык, кээде соко же арабанын керектүү жабдыктары. 3. Мана-
стын өлчөөсүз чоң замбирегинин энчилүү аты. Чоң замбирек маанисинде эпосто башка 
учурларда да колдонула берет. Мындай мааниде мыкты замбирек, чоң замбирек дегенди 
туюнтуу үчүн алынса керек. 
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АБРАСАВАНИЯ -

(Абрасаванияны - 18603) 
- (ор.) - билим, окуу, агартуу - билим берүү. 

АБЫРАТ -
(Ак шайыдан шейшеби 
Абыратын жапканы - 22213-22214) 

Жылаңач дене, дене, кээде адамдардын уяттуу мүчөлөрү (абыратыңды жап, аби-
йирсиз), өтмө мааниде - «абийир» (абыраты ачылды, абыраты кетти, абийири ачылды, 
абийири кетти) маанилеринде айтыла берет. 

АГАЧ -
(Алтын менен күмүштү 
Адал бакан кылдырып 
Агачтай алып жүрүштү - 24826-24828) 

- (казак) - жыгач. 
Агуузу билла имина шайтан -
(Агуузу билла имина шайтан - деген сөз - 46) 

- (ар.) - А'узу биллахи минаш шайтонир ражим) - Алданын рахматынан куулган шай-
тандын (к. шайтан) жамандыктарынан Алдадан паана тилеймин. Алда жамандыктардан 
сактасын маанисин туюнтат. Ислам дининдеги өзгөчө маанилүү формулалардын бири-
нен. Кыргыздар арасындагы оозеки сүйлөөдө кеңири колдонулуучу кыска үлгүсү - Ку-
дай сактасын! 

А Д А -
(Атаңды ада кылдың - деп - 23093. 
Ада кылды кебини - 29067) 

1. Аткаруу, бүтүрүү, кутулуу (милдеттен, карыздан ж. б.). 2. Түгөнүү, бүтүү, тосу-
луу, аягына чыгуу. 

АДАЛ (алал) -
(Алда өзү себепчи 
Арам, адал, ар жанга - 32 - 33) 

- (ар. халаал - эркин, уруксат кылынган, тыюу салынбаган). 1. Ислам дининин түшүнүк-
эрежелери боюнча тыюу салынбаган, жасоого, пайдаланууга жол берилген жорук-жосун, 
жүрүм-турум, иш-аракеттер, же ичип-жешке уруксат кылынган тамак-аштар. 2. Өз эмге-
ги менен табылган мал, дүнүйө-мүлк, акча, оокат ж. б. 3. Өтмө мааниде: күнөөсүз, таза, 
чыныгы, туура. 4. Мусулманчылыктын кеңири белгилүү эрежелеринин биринен болгон 
эркек баланы сүннөткө олтургузуу расмисин кыргыздар «колун адалдоо» деп аташат. 
Оозеки сүйлөөдө адал, адал делип аралаш айтыла берет. Маани бир. 

АДАЛ БАКАН (ала бакан) -
(Алтын менен күмүштү 
Адал бакан кылдырып - 24826 - 24827) 

Түрдүү буюм-терим (кийим кече, ат жабдык ж. б.), тамак-аш (эт, түрдүү тамак-
аш салынган идиш-аяктар, идиш-аяк ж. б.) илип коюу үчүн пайдаланылуучу атайын 
бакан - бутактуу жыгачтан, атайын ык менен, бутактардын учун сыртын карай ийип, 
келишимдүү кылып, кооздоп (бетине күмүш, мончок чөгөрүп), сырдап жасаган (көрүнөө 
жерге коюлуп, ардактуу, кымбат буюм-терим, аялуу кийим ж. б. илүү үчүн пайдаланыл-
гандарын), андай адал бакан, адатта, жүктүн эки жак бурчуна орнотулуп, эр жак тарапта 
турганына эркектерге тиешелүү буюм-теримдер (көбүнчө, ат жабдык же эркектердин 
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кийим-кечеси), эпчи жакта, ашканадан жогору жактагы жүк бурчуна орнотулганына 
көбүнчө аялга, айрыкча, кыздарга тиешелүү буюм-терим, кийим же түрдүү буюмдар са-
лынган кооздолгон куржун ж. б. илинген. 

Ашкананын - чыгдандын ичине орнотулган мындай бакан бутактары туш-тушка 
чачырап чыккан катуу жыгачтан жасалып, көбүнчө эт илип коюу үчүн пайдаланылган. 
Оозеки сүйлөөдө диалектилик белги катары адал бакан, ала бакан делип айтыла берет. 

АДАМ -
(Адам жатты жаны жок - 4190) 

Алда таала топурактан - жердин кыртышынан суу кошуп жууруп жараткан бирин-
чи киши - бүткүл адамзаттын түпкү атасы. Пайгамбар, Куранда аты аталган 25 пайгам-
бардын бири. 

АДАМ ЖАНДАРЫ -
(Жетимиш эки жаныңыз - 5229) 

Диндик уламыштарда ар бир адамда 72 жан бар, алардын үчөө негизгиси - эң баш-
кысы Замин (к. «Замин»), экинчиси Ырабан (к. «Ырабан»), үчүнчүсү түш көрүүчү жан. 
Адамдын ажалы жеткенде алгач түш көрүүчү жандан ажырайт, андан кийин Ырабанды 
жан алгыч периште алып кетет, ошондо адам кыймыл-аракеттен калат, өлдү делет. Би-
рок Замин эч жакка кетпей, денеден ажырабай, адамдын негизги жаны-руху (к. «рух») 
катары кала берет делет уламыштарда. 

АДИРАБИЙГА -
(Адирабийга дегени 
Кеткен экен байына - 22915 - 22916) 

АЖАЙЫП (ажайыпкана) -
(Ажайыпта куландай 
Ойноп кирген сен кимсиң? - 2 2 2 1 4 - 2 2 2 1 5 ) 

- (ар.) 1. Эң сонун, таң каларлык, укмуштуу. 2. Кооз, татынакай. 3. Сейрек кездешүүчү, 
адамды таң калтырган жан-жаныбарлар чогултулган атайын жай - зоопарк. Адатта, 
мындай жак ажайыпкана делет. Ыр саптарынын тутумунда ажайыпкана делбей «ажа-
йып» түрүндө айтылышы да мүмкүн. 

Кээде кымбат баалуу, кооз буюм-терим, түрдүү жасалгалар ж. б. чогултулуп ко-
юлган атайын жайды (музей) ажайып, же ажайыпкана деп атоо учурлары да кездешет. 

АЖЫДААР -
(Ажыдаар бар, шери бар - 4055) 

- (ар. аждага - жылан, ажыдаар). Өлчөмсүз чоң жылан түрүндөгү, кээде бир нече (көбүнчө 
үч же жети) башы бар, өзгөчө каардуу жана коркунучтуу, көрүнүшү жүрөк түшүргөн 
СҮРДҮҮ, ошону менен бирге эле жийиркеничтүү жомоктук, мифтик жандык. Көпчүлүк 
элдердин мифологиясында адамды да, түрдүү айбандарды да оп тартып жутуп коюучу, 
каарданганда оозунан жалын-от чыкканы айтылат. Негизинен, терс мааниде сыпатталат 
жана зыяндуу иштер иштейт. Бирок оң мааниге ээ мүнөздөмөлөрү да кезигет. Мисалы, 
Манасты коргоп, жардам берген кырк чилтендин бири баатыр согушка киргенде, ай-
рыкча ал коркунучтуу жоосун беттеп, жеке кармашка аттанганда ажыдаар болуп алды 
жагында сойлоп жүрөт, ажыдаар Манастын олтурган жайын кайтарып, кандык тагынын 
алдынан көрүнүп, келбетине сүр бергени эскерилет («Чоң чабуулга» аттанардан мурун 
Манас жети канды кабыл алгандагы көрүнүш). Ажыдаардын түгү (кыясы, ажыдаарда 
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өзүнө мүнөздүү түгү бар катары сыпатталса керек) баатырдын баатырдык келбет-сүр 
көрүнүшүндө күчтүн, жалтанбас эрдиктин, чечкиндүүлүктүн көрүнүш белгиси катары 
сыпатталат («Байкап көрсө түсүндө ажыдаардын түгү бар») ж. б. 

Ажыдаар көпчүлүк учурларда сыйкырдуу күчкө ээ, кубулуу, башка түс-кебетеге 
өтүү жөндөмү бар жандык, ал гана турмак өзгөчө терең, кубаттуу илим-билимдин, 
өнөрдүн ээси катары мүнөздөлүү учурлары да кезигет. Мисалы, Алмамбет бала чагында 
татаал жайда ажыдаардын окуусун окуйт. Тилисмат, кубулуу, күн жайлоо, учуп жүрүү 
ж. б. өнөрлөрдү үйрөнөт. Андан алты ай мурда окуган Кожожаштын өнөр-билими Ал-
мамбеттикинен да жогору. Ал учканды да, конгонду да билет. Алмамбеттин өнөрү ага 
салыштырганда тайкыраак - учканды билген менен конгонду анча билбейт. 

Айрым варианттарда ажыдаар булактын көзүн кайтарган, тириликке эң зарыл суу 
ээси катары көрсөтүлүү учурлары да кездешет. 

«Ажыдаар» деген сөз термин катары кыргыздарга иран тилинен өтсө керек. Иран 
мифологиясында үч баштуу азезил жылан түрүндө сүрөттөлөт. Өзүнүн терстик касиетте-
ри, коркунучтуулугу, адамга душман, зыяндуулугу алгач ошол иран мифологиясында-
гы сыпатталышына ылайык алынып, элдин «ажыдаар» турпатындагы мурдатадан келе 
жаткан маңыздык белгилерине кошулуп жуурулушуп, жаңы маңызга өтүп, элдик оозеки 
чыгармалардагы сыпатталма турпат-көрүнүшү жаралган дешке болот. 

(Толугураак к. «Манас». 1-китеп, 439-440-беттер.) 

АЖЫНА -
(Ажына, жин тийбеген 
Анын шондой сыры бар - 2959 - 2960) 

- (ар. ажение - жин) - кара жин - адамдарга кас, зыяндуу кара күчтөрдүн жалпы ата-
лышы. Кыргыздар арасында, көбүнчө, «жин» маанисинде түшүнүлө берет, бирок сөздүн 
маңызы «жин» дегенге караганда бир топ кеңири, жалпылык мүнөздө пайдаланылат. 
Сөздүн түпкү теги араптардын «жанна» - «жашыруу, жабуу» деген этишине байланы-
шып, өтмө мааниде кыйналуу, азап тартуу, акылдан ажыроо дегенди туюнтат. «Ажына 
тийди», «ажына минди» - жин тийди, жинди болду, жин оорусу менен ооруду деген 
маанидеги сөздөр. 

АЖЫНА ТИЙҮҮ -
(Ажына тийбестиги үчүн ' 
Ак тинте сайып башына - 22009 - 22010) 

Ажына тийүү - жинди болуу, жин оорусуна кабылуу. 
Кара жин, албарсты ж. б. сыяктуу зыяндуу күчтөр курч бычак, мылтык ж. б. 

сыяктуу курал-жарактардан коркот, алар бар жерге жакын жолобойт деген ишенимге 
ылайык уктаганда жаздык алдына бычак коюп коюу, төшөктүн баш жагына бычак са-
йып коюу ырымдары иштелген. Келтирилген тексттердеги маани ошол ырымдын ажына 
түшүнүгүнө карата колдонулушун айтып жатат. 

АЗАДА (азаада) -
(Азада болгон жан экен 21304) 

- (ир. таза, сыпаа, пакиза, сымбаттуу. Кээде жөнөкөй эмес, өзгөчө, тегин эмес, өзгөчө 
касиетке ээ деген мааниде да колдонула берет. 

АЗАР -
(Азар түмөн Бээжиндин 
Аскери ага караган - 947 - 948) 

- (ир. 1. Ыза, кордук. 2. Кыйноо, жабыр. 3. (ир. хазер - мин) - миң. Көбүнчө «азар 
түмөн» түрүндө колдонулуп, эң көп дегенди билдирет. Кээде көп, чоң, көп элдүү, 
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маанилүү маанилеринде да жолугат. Ыр текстиндеги маани Чоң Бээжиндин, маанилүү 
Бээжиндин, көп элдүү Бээжиндин дегенге жакын маңызды туюнтат. 

АЗАР ТҮМӨН -
(Азар түмөн Бээжиндин 
Аскери ага караган - 947 - 948) 

- (ир. хазер - миң; түрк. монг. түмөн - он миң) - миң миң дегенге жакын туюнтма. Не-
гизинен, көптүктү туюндуруучу сөз; сансыз, эсепсиз, чексиз көп деген мааниде айтылат. 
Эл арасындагы кеңири кабыл алынган түшүнүк боюнча «азар түмөн» мурдагы кыргыз-
дардын сандык өлчөмүнүн жеткен чеги, андан жогору санды эл билбейт, атабайт. 

Сагымбай манасчы вариантында «Отуз жүз миң» деген сөз айкашын колдонот, ал 
сандын чечмеленүүсү отуз жолу жүз миң, б. а., 3 миллион. Буга караганда кыргыздарда 
да миллиондон жогорку сандарды белгилөөнүн өзүнчө ыгы жана миң-миң дегенден нары 
жактагы көптүктү туюнткан атайын терминдери - түшүнүк сөздөрү болгон өңдөнөт. Би-
рок ошол эле манасчы Сагымбай өзү күбө өткөнү боюнча «миллион» деген сөз-термин 
туюнтма кыргыздарга мурда белгисиз («Миллионду ким билди»). Демек, манасчы өзү 
пайдаланган «отуз жүз миң» туюнтмасынын мааниси «азар түмөндөн» көп санды туюнт-
каны менен кыргыздардын кеңири катмарындагы кабыл алынган сан ченеминин мурда-
гы шарттардагы жеткен чеги азар түмөн»- миң-миң. 

Кыргыздар арасындагы оозеки сөздө «азар» - миң маанисинде өзүнчө жеке пайдала-
нылбайт, сандык мааниде адатта дайым «түмөн» менен кошо «азар түмөн» катары айты-
лат. Бирок кыргыздын өз төл сөзүнө жата турган «түмөн» өзүнчө жеке түрдө, көптүктү 
туюнткан маңызда колдонула берет. «Түмөн аскер колуңда» - көп аскер, нече миңдеген 
аскер колуңда, карамагыңда маанисинде. 

АЗЕЗИЛ (Азазил) -
(Андан туулган Азезил - 40) 

- (ар. азезил - алдамчы, азгыруучу, жолдон чыгаруучу, азыткы) - ислам уламыштарын-
да берилген маалыматтар боюнча оттон жаралган периштелердин бири, такыбаалыгы, 
тырышчаактыгы, өз ишине, милдетине берилгендиги менен көрүнүктүү орунга жети-
шип, урмат-сыйга ээ болгон. Бирок качан Алда Таала топурактан Адамды жаратып, 
бардык мурда жаратылган жандууларды ага баш уруп, табынууга буюрганда Азезил мен 
өзүм оттон жаралсам, Адам топурактан жуурулса, от таза жана топурактан жогору турат 
да деп текеберчилик кылып, Адамдын өзүнөн жогору тургандыгын билдирген ишара жа-
загысы келбей, Алданын буйругун аткаруудан баш тартып, жүзү кара болуп бети кара-
рып (жүзү кара деген түшүнүктүн түпкү теги ушуга байланышат), асмандан кубаланат. 
Азезил Алдадан мурда өтөгөн кызматы үчүн акы доолап, өз каалоосу боюнча кыямат 
кайымга чейин өлбөй калууну, түрдүү түскө, түргө өтүп кубулуу, адамдын ички дилине 
кире алуу жөндөмүн сурап алат. 

Азезил адуве Аллах (Алданын душманы), кээде адув (душман) деген жалпы 
мүнөздөмө менен сыпатталат. Азезил өзүн кудайга душман кылган адам баласын негизги 
касым деп эсептеп, андан өч алууга шерт кылат. Ошон үчүн ал жалпы адам баласынын 
эң негизги душманы, ага дайым жамандык гана каалайт жана оң жолдон чыгарып, терс 
иштер иштөөгө түртүп, Кудай алдында күнөөкөр болууга азгырып турат. Ушул сапатына 
ылайык «азезил» деген сөз алдамчылыктын, азыткычылыктын жалпы туюнтмасына ай-
ланган. Азезилди Ибилис, шайтан деген аттар менен да атай беришет. Ал ысымдардын 
түпкү тегиндеги маңызы бир. Ибилис - үмүтсүз дегенди туюнтат. 

Эл арасында «Үмүтсүз шайтан» деген түшүнүк айтылат. Бул накыл сөздүн маңызы 
- шайтандын - Азезилдин күнөөсүн сезип, кемчилигин мойнуна алып, аны оңдоого 
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аракеттенүүнүн, Жараткан алдында тобо кылуунун ордуна кайра өчөшүп, тескери жолго 
биротоло түшүп, келечегинен - жакшылыктан такыр баш тартып, үмүт үзгөндүгү менен 
байланышкан жана келечектен, жакшылыктан шайтан гана үмүт кылбайт дегенди туюн-
тат. Анткени, шайтандын келечеги - дозоктун азабы. 

АЗЕЛ (кээде азал) -
(Азелге шербет кошулса - 22445) 

- (ар. асал) - бал. Оозеки сүйлөөдө «азел, азал, асал түрлөрүндө айтыла берет. Түпкү 
тегин караганда туура айтылышы - «асал». 

АЗИЗ (Азыз) -
(Айбаты артык азиз кан - 24159) -

- (ар. эзиз). 1. Ардактуу, кадырлуу, сыйлуу, ыйык, сүйкүмдүү, кымбат. 2. Өтмө маа-
ниде: олуя, ыйык, касиеттүү. 3. Кээде бечара, байкуш, мажирөө, шайы жок маанисине 
жакын маңызда колдонулган учурлар кездешет (азиз башым кор болду, азиз башым ба-
рында ж. б.). 4. Сокур - эки көзү тең көрбөгөн адамга карата да «азиз» деп айтыла берет. 

АЗИМ (кээде азым) -
(Азим бейиш жаннаттан - 5940) 

- (ар. эзим - улуу, даражалуу, урматтуу, даңктуу) белгилүү, даңктуу, ардактуу, улуу 
даражалуу, урматтуу. Кээде чоң, кооз, сыйлуу маанилеринде да (айрыкча, шаарга ка-
рата) колдонула берет. Эпостун тексттеринде азим шаар туюнтмасы айрыкча Ташкенге, 
Кашкарга карата көп колдонулат. 

Кээде «касиеттүү» маанисин туюнтуу учурлары да кезигет. Ыр текстиндеги маңыз 
- касиеттүү бейиш дегенди туюнтат. 

АЗИМ ШААР -
(Арасында көп экен 
Азим шаар калаасы - 2436 - 2437) 

- (ар.) чоң шаар, белгилүү шаар, көп элдүү шаар, кээде касиеттүү шаар маанилеринде. 

АЗИРЕЙИЛ (азырайыл, азираил делип да айтыла берет) -
(Азирейил төртүнчү - 5680) 

- (ар.) Алда Тааланын төрт мукиреб (ар. могереб - жакын, ынак, ишеничтүү) периш-
телеринин (Азирейил, Жебирейил, Мекейил, Ысрапил) бири. Аткарган милдети жан-
жаныбарлардын жанын тартат - жан алгыч. Тирүүлөрдүн арасынан эң артында калуучу 
жандык, бардык тирүү жандардын күнү бүткөндө Алданын буйругу менен өз жанын өзү 
тартат. Кыргыздар арасында кеңири жайылган түшүнүк боюнча буту жердин жети кат 
түбүндө, башы жети кат асмандын үстүндө болгон өлчөмсүз чоң, сансыз кол, көзгө ээ 
катары сыпатталат. 

Азирейил жан алгыч, же жөн гана жан алгыч адамды тирүүлүктөн, жарыкчылык-
тан ажыратуучу коркунучтуу күч катарындагы мааниге да ээ. Ошон үчүн «жан алгычтай 
түрдөнүп», «жан алгычтай көздөнүп», «жан алгычтай түрү бар» ж. б. сөз айкаштары 
Алданын периштесинин элесин эмес, өзгөчө түрү суук, коркунучтуу күчтүн ээсинин эле-
син берет. 

АЗИРЕТ -
(Ан азирет руху - 318) 

- (ар. хазрат - улуу, улуу даражалуу, ыйык, касиеттүү) касиетиңен, ыйыктыгыңан. 
Ислам динин туткан элдерде пайгамбарлардын, кээде халифтердин аттарына кошо 
айтылуучу, титулдук-мансаптык мааниге ээ, өзгөчө сыйлагандыкты, касиеттүүлүгүн, 
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ыйыктыгын таанууну туюнткан атайын сөз. Кээде бул сөз энчилүү ат катарындагы маа-
ниге өтүп пайдаланылган учурлар да кездешет. Мисалы, Мукамбет мустапа пайгамбар-
дын күйөө баласы, халифтердин бири Али (Аалы) адатта Азиретаалы катары, анын өз 
атына титулдук наамы бирге айтылып, бирге түшүнүлөт. Эл арасында өзгөчө сыйга ээ 
болгон, касиеттүүлүк сапатка ээ деп эсептелген адам аттарын эскерүүдө өзгөчө сыйлап 
урматтагандын белгиси катары ушул наамдык терминди анын атына кошо айтуу учур-
лары да жолугат. 

АЗЫЗ (азиз) -
Кара - азиз. 

АЙБАЛТА -
(Айбалтанын уңгусу 
Жаздым тийип башына - 22986 - 22987) 

Мааниси боюнча найза, кылычтан кийинки, баатырлар жакынкы кармаштарда 
кеңири колдонгон согуштук куралдардын бири. Аталышынан айкын билинип тургандай 
темири жарым ай түспөлүндө жасалган курч балта. Эпосто миз жагы «көөкөрчө кылып 
ийдирген» делип сыпатталат, б. а., көөкөрдүн түп жагынын формалык көрүнүшүн эске 
салган турпатта. Айбалтаны ашынган чебер у(ста өтө курч темирден - болоттон жасайт. 
Айбалтанын темири да, катуу жыгачтан жасалуучу сабы да ээсинин жана жасаган уста-
нын эрк-каалоосуна жараша түрдүү өлчөмдө болору шексиз. Бирок көпчүлүк учурларда 
пайдаланууга, алып жүрүүгө ыңгайлуу болсун үчүн сабы анча узун эмес, темири да өтө 
оор салмакта болбошу абзел. Темири түр салынып (кыл кыял чаап чийдирген), асыл 
металл, таш жаткырылып-чөгөрүлүп кооздолгон. Жыгач сабы да кооздолушу, оюу салы-
нышы, боёлушу мүмкүн. Саптын башына бүлдүркөн тагылып, боосу билекке өткөрүлүү 
учурлары эскерилет, колго токтомдуу болсун үчүн быдырланышы да мүмкүн. 

Баатырлар пайдаланган айбалталардын жасалышы өтө татаал, көп күч-эмгекти та-
лап кылган иштерден экени эпосто баса сүрөттөлөт. Усталардын пири Дөөтүнүн өзү ме-
нен достошкон (колдоосуна ээ, анын сүйгөн адамы маанисинде) төкөр уста Бөлөкбайдын 
өнөрү эпосто айрыкча даңазаланган, сый-урматка ээ кесиптердин бири. 

АЙБАНКАНА -
(Акимсинген кай бирөө 
Айбанкана корголоп - 22994 - 22995) 

- (ир.) айван - сере, серече, үйдүн кире бериш жайы - веранда; канажай, аткана, уста-
кана, ашкана - аттын жайы, усануучу жай, аш үй маанилеринде) - оозгу үй, үйдүн кире 
беришиндеги атайын жай. 

АЙДАР -
(Көкүл - айдар чачым бир - 1936) 

Эркектердин өрүлгөн чачы. Узун, коюу чач маанисинде айтылган учурлар да кезде-
шет. Кыргыздарда айдар эркек балдарга (көбүнчө төбөсүнө) ырымдап коюлуу учурлары 
кездешет. Адатта, айдар чачы бар катары эпосто моңголдор, калмактар, кытайлар сы-
патталат. Байыркы түрк-моңгол элдеринде эркектердин чачын өрүп алуусу баатырдык 
белги катары эсептелген. 

АЙРАН -
(Айран азыр калганы - 21684) 

- (ар.) таң калуу, таң болуу, таңдануу. Айран азыр (ар. хайран таң) таң калуу, элее 
түшүү, оозун ачып карап калуу, таң калып коркуп кетүү, таң калып чочулоо, сактануу. 
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АЙРЫ (же айса) -

(Айрыдан эки жүз алып - 21615) 
- (ар. ажен) төө, төөнүн атайын өзүнчө тукуму - күлүк төө. Кыргыздарда «айры» - кээде 
эки өркөчтүү төө (бир өркөчтүү нардан айырмалоо үчүн) маанисинде да айтыла берет. 

АЙТУЯК -
(Айтуякка чалдырып - 9300) 

Айтуяк - жылкы, ай туякка чалуу - жылкыны курмандыкка чалуу, түлөөгө жыл-
кы союу. Салттын талабы боюнча айтуякка чалынуучу жылкынын дени таза, кары эмес, 
өңү ак боз болуусу шарт. Көбүнчө, ургаачы болгону туура делет - Жакып Камбар боз 
айгырдын тукумунун эркегин нээти казат каратып - согуш атына арнап, ургаачысынын 
баарысын ак түлөөгө жаратуусу - түлөөгө союуга арноосу. Бирок шартка жараша эгер 
талап кылынган үлгү табылбаса колдо бары чалынат. Анын үстүнө кээде «жакшы мал 
жанга аралжы» деп, ээси катуу ооруп, же кырсыкка кабылганда мыкты атын, же ыйык 
көтөргөн, жакшы көргөн аянычтуу атын, малын курмандыкка чалуу адаты да бар. 

Салттын түпкү теги элдин көп кудайларга ишенүү мезгилдеринен бери келе жатка-
нын боолголосо болот. Буга курмандыктын айга окшош - ай туяк (айды урматтоонун, ага 
сыйынуунун белгиси), ак түстө (ак түстү урматтоонун, ага сыйынуунун белгиси) болуусу-
нун талап кылынышы күбө этип турат. 

«Манаста» ата-бабанын арбагына сыйынуу - табынуу учурларында жана жалпы эле 
ар бир жакшы тилек, нээт, ар бир маанилүү иштин башталышында ак боз бээ чалуу рас-
милери өзгөчө кеңири жолугат. 

АЙЧЫК -
(Айчыгы алтын, найзы жез - 21580) 

1. Айдын кичирейтилип айтылышы - жарым ай, жаңы туулган ай ж. б. мааниле-
ринде. 2. Жарым ай түрүндө жасалган белги - эмблема. Андай белги түрдүү металлдар-
дан, жыгачтан ж. б. жасалып, же сүрөтү тартылып туу бетине жабыштырылат, же ата-
йын сапка бекитилип имарат, күмбөз ж. б. үстүнө орнотулат, сайылат. 3. Кездеменин, 
түрдүү буюм-теримдердин, кооздук жасалгалардын ж. б. беттеринде түр, кооздук сүрөт 
катары пайдаланылышы да мүмкүн. 

АЙЫП -
(Он биринчи Айыптыр - 6530) 

- (ар. эйюф) Куранда аты эскерилген 25 пайгамбардын бири. Манасчы Айыпты он бирин-
чи катары санайт, чынында, анын аты он экинчи болуп эскерилет. 

АК -
(Аңдап андан билиңер 
Ак Тааланын бирдигин - 249 - 250) 

- (ар. хакк - чыныгы, таза, чындык, туура, күнөөсүз, айыпсыз). 1. Алданын негизги 
99 сыпаттама эпитет аттарынын турмушта кеңири колдонулгандарынын бири, маңызы 
Алда бар, чын дегенди туюнтат. 2. Чыныгы, таза. 3. Өтмө мааниде: күнөөсүз, адал. 

АКИМ -
(Акимдердин баарысы - 8178) 

- (ар. хаким - чечүүчү). 1. Калыс, адилет адам. Терминдин түпкү теги байыркы арабдар-
дагы тартышка түшкөн, арасында бүтпөгөн чыры бар эки тараптын өз ыктыярлары ме-

. нен анын калыстыгына ишин койгон, ишеним көрсөтүп, чечимин аткарууга даяр болгон 
атайын адам. Андай аким-хаким эч ким тарабынан дайындалбаган жана эч кандай бий-
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ликке да ээ болгон эмес. Анын чечими эрктүү түрдө аткарылган. Калыска түшкөндөр ха-
кимдикке ылайык адамды оздөрү тандашкан, же эл арасында ошондой ишти мурдатадан 
аткарып жүргөн, калыстыгы, адилеттиги менен белгилүү болгон, турмуштук тажрый-
басы кеңири, акылман, кадырлуу адамга кайрылышкан. Акимдин милдети тартышка 
түшкөн эки тараптын доолуу иштерин адил талдап, калыс чечим чыгарып, эки тарапты 
тең ыраазы кылып, жоолошкондорду элдештирүү болгон. 2. Орто кылымдарда шайлануу 
жолу менен бийликке келген шаар же кыштактын башкаруучусу. 3. Хан, өкмөт кой-
гон айрым чоң аймактын, облустун, округдун башкаруучусу. 4. Акылман, даанышман; 
ушуга эле жакын табып, дарыгер. 5. Өтмо мааниде: улук, бийлөөчү, башкаруучу. Кээде 
кожоюну, ээси маанисинде айтылуу учурлары да кездешет. 

АКИС (же акси) -
(Ага болгон Көкчөнүн 
Акисине калармын - 9969 - 9970) 

- (ар.) кусур, касиет. Көбүнчө сыйлуу, жашы улуу, урматка ээ адамга карата айтылып, 
анын касиети, кусуру урат маанисинде түшүнүлөт. 

Сөз оозеки сүйлөөдө «акис», «акси» түрлөрүндө колдонула берет. Маани бир. 

АКТАЯК -
(Актаяк менен корбашы - 19342)' 
(Эшиктеги ак таяк - 12026, 
Эшик ачып ийиптир - 12028) 

Кандын, башкаруучунун ордо кызматкерлеринин бири, анча чоң мааниге ээ болбо-
гон мансап - кандын, бектин, чоң башкаруучу - феодалдын жан багары (телохранитель), 
буйрук аткаруучу жакын жигити, эшик кайтаруучусу. 

АК УРУК -
(Ак урук - деп, аталат - 26237) 

Эпоско Сагымбай атайылап киргизген термин - өңү-түсүнө карата адамдардын раса-
га бөлүнүшүндогү белая раса дегенди кыргызчалатып бергени. 

АК ҮЙЛҮҮ -
(Манас алам ак үйлүү - 16495) 

Барымтага алынган сыйлуу адам. Мамлекеттер (эпостун маалыматтарына караганда 
эл, уруу араларында да пайдаланылган өңдөнөт) арасында кеңири практикаланган, чоң 
мааниге ээ дипломатиялык салт-жосундардын бири - эки элдин, эки мамлекеттин тынч-
тык абалын камсыз кылып, жарашуунун белгиси, анын туруктуулугу үчүн кепилдик 
белги. Эки элдин башчылары өз ара макулдашуу аркылуу бири-бирине эң сыйлуу, же 
жакын адамын окүл катары беришкен. Ал адам барган жердеги эл башчысынын кара-
магында болуп, кээде анын кызматын кылып, белгилүү милдеттерди да аткарган. Ак 
үйлүүгө киши алуу - эл башчысынын, же кадырлуу адамдын жакын кишисин (көбүнчө; 
жакшы көргөн, же тың чыгып, эл оозуна кирип калган уулун) өзүнө кызматка берүүнү 
талап кылуу, адатта, күчтүү жактын - үстөмдүккө ээ болгон тараптын укугу болуп, 
жеңилген, же баш ийген тарап нээтинин актыгын көрсөтүү, баш көтөрүп, каршы чык-
пастыгынын далили-кепили катары ага коюлган талапты аткарууга милдеттүү делинген, 
аргасыз болгон. 

Кыргыздардын түшүнүгүндө ак үй - таза кармалган сыйлуу үй, конок үйү (өзүлөрү 
жашаган үйдөн айырмаланып ал үйгө от жагылбайт, тамак-аш жасалбайт, бала-бакыра 
көп кирбейт, башка үйлөрдөн обочороок, таза жерге тигилет. Колунда бар, айрыкча эл 
башында турган, келим-кетимдүү адамдар андай бир нече үйдү дайым кармашкан). Ак 
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үйлүү болуу - ак үйлүүгө келүү ушундай үйгө кирип жашоо дегенди туюнтат, б. а., үй 
ээсинин коногу катары эсептелип, толук анын карамагында болот, бардык жашоого за-
рыл керектүү (тамак-аш ж. б.) нерселер менен камсыз кылынат. Эл арасында ак үйлүүгө 
алынган адамдын абалына жакын көрүнүштү туюнткан «мейман-туткун» делген сөз ай-
кашы айтылат. Формалык белгилери боюнча сыйлуу мейман, чыныгы абалы туткунга 
жакын турган шартта жашаган адам - мейман-туткун адам - ак үйлүүгө келген киши. 

Ак үйлүүгө алуу түшүнүгү өзүнүн так маанисинде Алооке кан өз жергесине көчүп 
келген кыргыздарга - Жакып байга элчи жиберип, мага багынгыла деген опуза сөзүндө 
колдонулат. 

«Улуктуктан айрылып, 
Урушпас болсо турсун - деп, 
Манас алам ак үйлүү, 
Мага моюн сунсун - деп...» 

Ошол эле мааниде Манастын өзүнө багынгандыгын билдирген Алоокеге койгон та-
лабында да учурайт: 

«Башкы балаң Боокени 
Мага жолдош бериңиз -
Ак үйлүүгө алганым, 
Ал сөзүмө көнбөсөң 
Азыр бүгүн башыңа 
Акыр заман-салганым!» 

Ак үйлүү түшүнүгүнүн өзү болбогону менен негизги өзөгү ошол туюнтмага жакын 
маңызга ээ, түбү негизги бир максат - ынтымак менен тынчтыкты көздөө, ага кызмат 
кылуу болгон күчтүү, атактуу башкаруучуга өз каалоосу менен өзү кошулуп, кызматын-
да туруу, айрыкча ишенимдүү жакын адамын, көбүнчө, баласын жолдош кылып кошуп 
берүү салты да кеңири жолуккан адаттардын биринен. Мындай салттын кыргыздардын 
түшүнүгүндөгү классикалык үлгүсү катары маңгул уругунун башчысы Күнөс баатырдын 
агасы Күлдүр жайсаң аларды Нескаранын талоонунан куткарып калган жаш баатыр Ма-
наска ыраазы болуп, Чаганбай аттуу ж&лгыз баласын: 

«Жолдош болсун Манаска, 
Жоролош болсун алашка, 
Эл болгондун белгиси -
Эрке бала жалгызым 
Эми кошуп алыңыз» - деп өтүнөт. 

Бул, албетте, ак үйлүү алуунун өзү эмес, бирок түпкү максаты бири-бирине 
түшүнүктөр. Жеке эле бул эмес кээде өзүлөрү келип кошулган, кээсин атасы, уруусу 
кошуп берген Манастын кырк чоросунун көптөгөн белгилери (Манастын айланасында 
жашоо, аларга баатыр минерине ат, үстүнө үй, киерге кийим берип, үйлөндүрүп, бардык 
зарыл керектүүлөр менен камсыз кылуу), максаты (эл, уруу араларындагы ынтымакка 
данакердик, биримдиктин кепили болуу) ж. б. ак үйлүү түшүнүгүн эске салат, же ошого 
үндөш, жакын салттык жосун дешке мүмкүн. 

АКЫРЕТ -
(Акыретте жаныма 
Абыдан кыйын залал - дейт - 494 - 495) 
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- (ар. ал - ахира, ахир - бүтүшү, акыры, аягы) 1. Тиги дүйнө, о дүйнө, келечектеги жа- ' 
шоо. Бул дүйнөнүн убактылуу, жалган дүйнөнүн карама-каршысы - түбөлүк жашоочу, ? 
чыныгы дүйнө. Адамдардын жер үстүндөгү убактылуу өмүрүнөн кийин кайра тирилген- : 
де баштала турган түбөлүк өлбөй жашай турган өмүрүнүн учуру. Акырет камын жеш : 
ошол түбөлүк өлбөй жашай турган өмүрүнүн өзүнө жеңил, жыргалдуу болушунун камын 
көрүү. Анткени тиги дүйнөдө кандай жашоосу ар бир адамдын бул дүйнөдөгү убактылуу 
жашап, сыноодон өтүп жаткан жашоосундагы жүрүш-туруш, жорук-жосунуна жараша, 
ошого байланыштуу болот: шарият жолунан чыкпай, күнөөгө батпай, такыба жүрүп, 
ак жашаган адам тиги дүйнөдө бейишке чыгып, түбөлүк ыракатта, жыргалда жашаса, 
кудайдын бардыгын, бирдигин, улуулугун тааныбай, диндик ишенимдерди тутпай, бу-
зуктукка, арамдыкка барган адам тозокко түшүп, күнөөсүнө жараша жазасын тартат. 
Өзгөчө күнөөсү көптөр түбөлүк тозок отунда калат. 2. Өтмө мааниде: кээде акырет кетти, 
акырет барды ж. б. делген үлгүдө өлдү, тиги дүйнөгө кетти маанисин туюнтуп да айтыла 
берет. 

АКЫРЕТ КҮН -
(Акырет күндө бейиш бар - 3833) 

Тиги дүйнөдөгү - өлүп тирилгенден кийинки жашоо. Кээде кыямат, кыямат кайым 
(к. кыямат) күнү маанисинде да айтыла бер/зт. 

АКЫРЕТТЕП КӨМҮҮ -
(Акыреттеп көмүшүп - 28842) 

Өлгөн адамдын денесин мусулман дининин талап-жосундарына ылайык көмүү, б. а., 
акыреттин камын жеп, салттык эрежелерге ылайык көмүү. 

А К Ы Р З А М А Н -
(Түштү заман акырга - 84) 

- (ар. ахер - акыры, соңу, кийини, бүтүүсү; ир заман - доор, мезгил) 1. Жашоонун, 
тирүүлүктүн, жалпы эле жарыкчылыктын, дүйнөнүн аякташы, бүтүшү. 2. Акыр заман 
доору - кыямат кайым жакындагандагы доор - акыркы доор. Бул учур жакшы ме-
нен жамандын айырмасы жоголуп, оң терске, жакшы жаманга айланып, дин безерлер 
көбөйүп, адеп, ыйман азайып, замандын бузулушу менен айырмаланат. Ошон үчүн акыр 
заман доору деген түшүнүк өтө оор, катаал, бузулган доор катары кабыл алынат. 3. Эпос-
то, кыргыздар арасында акыр заман деген түшүнүк кыямат, кыямат кайым маанилерин-
де да пайдаланыла берет. 4. Өтмө мааниде: бүлгүн, алаамат, кыйроо. 

АКЫР ЗАМАН БАЙГАМБАР -
(Акыр заман байгамбар 
Аты Мукамбет эр - деди - 130 - 131) 

Ислам канондору боюнча байгамбарлардын эң акыркысы акыр заман доорунда 
чыккан байгамбар Мукамбет мустапа. Ислам окуусу боюнча Алда адамдарга туура жол 
көрсөтсүн үчүн көптөгөн байгамбарларды жиберген. Алардын биринчиси Адам, акыркы-
сы - Мукамбет мустапа. Дүйнө жаралгандан бери канча байгамбар болгондугу белгисиз 
- байгамбарлардын так санын Алдадан башка эч ким билбейт. Куранда 25 байгамбардын 
ысмы аталган. 

АЛАМАН (аламан уруш) -
(Аламан уруш киргенге 
Алды жуулуп жашына - 23139 - 23140) 

Аламан - көпчүлүк, жалпы, жапырт; кээде ирээтсиз, башаламандык. Аламан уруш 
- көчмөн элдердин пайдаланган атайын согуштук ыктарынын бири - жоону жапырт кап-
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тоо, жоо менен аралашып кармашуу. Аламан уруш эки жоонун кармашындагы чечүүчү 
учур. Кармаш адатта айрым жоокерлердин жекеге чыгып, бирден кармашуусунан баш-
талып, жапырт аламан коюу, аралашып бардык жоокерлер катышкан беттешүү менен 
аяктайт. Аламан уруштун натыйжасы көбүнчө кармашкандардын бир тарабы жеңилип, 
качууга бет алышы менен бүтөт. Качкан жоону артынан кубалап сайып, согуш жы-
йынтыкталат. Бирок бардык эле аламан уруш бир тараптын жеңилиши менен аяктабай, 
кээде кеч кирип кеткендиктен кармаш өзүнөн өзү токтоп, эки тарап өз-өзүнчө бөлүнүп 
кетип, эртеси согуш башынан - жекеге чыгуудан кайра башталган учурлар да сүрөттөлөт 
(кененирээк к. 1-китеп, 444-445-беттер). 

АЛАН -
(Көөнүнө салдың алаңды - 18559) 

Санаа, капачылык, бушайман, күдүктөнүү, өкүнүч, коркунуч. 

АЛАТКАК -
(Катын аюу, алаткак - 4061) 

1. Адамдарга зыяндуу жомоктук - мифтик жандыктардын жалпы аталышы. 2. Кээ-
де жапайы адам, же жапайы эл маанисинде да айтыла берет. 

А Л Б А Р С -
(Албарс кылыч байланган - 1912) 

1. Өзгөчө сапаттары менен айырмаланган мыкты болоттун түрү. Албарс кылыч -
мыкты болоттон жасалган өткүр кылыч. Кээде албарс деген сөздүн өзү эле өзгөчө өткүр, 
мыкты кылыч маанисинде да колдонула берет (Мисалы, «Албарсын алды колуна»), Ач 
албарс түрүндө бирде жалпы эле өткүр, мыкты кылыч, айрым учурда бул же тигил 
баатырга таандык өткүр кылычтын энчилүү аталышы катары да жолугат. 2. Мыкты 
сапаттуу болоттон жасалган курал-жарак (кылыч, айбалта, кээде мылтык - «Ортосу бо-
лот, оозу албарс»). 3. Өтмө мааниде: болот куралдарды сугарган уу («Албарс менен су-
гарган»), мисалы, хлорлуу сымаптан жасалган өтө уулуу порошок, сууда тез эрий турган 
азот кычкыл күмүш ж. б. Болот куралды албарска сугаруу куралдын өткүрлүк, бекемдик 
сапатын жогорулатуу үчүн жана ал денеге тийгенде жара айыкпай ырбап, кабылдап 
кетүү үчүн иштелген. Эпосто баатырлар урунган куралдар ууга, адамдын көз жашына 
сугарылганы да эскертилет. Кыясы, кдз жаштын кычкыл даамына карап, уулук сапаты 
бар деп эсептелинген өңдөнөт. 

АЛБАРСТЫ -
(Силерди бир албарсты - деп, билүүчү - 13570) 

Чыгыш элдеринин көбүндө орун алган адамдарга зыяндуу тескери кара күчтөрдүн 
бири. Басымдуу көпчүлүк учурларда чачы саксайган, эмчеги узун-салаңдаган, тарбай-
ган аял түспөлүндө сүрөттөлөт. Бирок кубулуп башка түс, кебетеге өтүү, түрдүү жан-
жаныбарлардын түспөлүнө кубулуу, жок болуп кетүү, көзгө көрүнбөй жүрүү сыяктуу 
сапат-касиет жөндөмдөргө ээ. Анын эң чабал жери жайылган чачы. Чачын кыркып, же 
бир нече талын болсо да жулуп алууга үлгүргөн ар бир адамга көз каранды, жалынып-
жалбарып, түрдүү убадаларды берип, бир талын калтырбай чачтарын кайра алмайын 
анын чачына ээ болгон адамдын айланасынан кетпейт. 

Албарстынын чачын кыркып алган адам ал чачты кайда катса да чачтын ээси уур-
дап кете алат: Курандын барактарынын арасына, октолгон мылтыктын ичине салып 
катса гана ала албайт имиш. Кээде бут кийимдин батегинин алдына салып, ал кийимди 
чечпей койсо ала албашы мүмкүн делет. 

Айрым жөө жомоктордо албарстылар да кадимки адамдардай эл түрүндө жашаган-
дыгы, алардын да эркектери, ургаачылары бар экендиги эскерилген учурлар кездешет. 
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Албарстылар адамга каршы, зыяндуу күч катары уктаган адамды басып-муунтуп 

кыйнаганы, көбүнчө төрөп жаткан аялды басканы, андай учурда аялдын эси ооп, катуу 
кыйналганы эскерилет. Эгер кара баскан-албарсты баскан аялды көзү ачык - албарсты-
ны көрүү жөндөмүнө ээ адам келип, терс күчтү кубалап, оору аялды куткарып албаса, 
албарсты аялдын өпкөсүн сууруп алып, сууга салып жиберет да, төрөп жаткан аял өлүп 
калат делген кыргыздар арасында ишеним кеңири жайылган. 

Эл арасында кээде албарсты куран турган жерге жолобойт, быссымылда деп коюп 
койгон тамак-ашка тийбейт деп аны шайтан катары түшүнүп, экөөн бир катары кабыл 
алуу учурлары да бар. 

Албарстыны «кара» (кара басуу - албарсты басуу), «мартуу» (мартуу басты) - деп 
атай берүү учурлары көп. 

АЛДА (же Алла) -
(Бала берди Алдасы - 56) 

- (ар, алилах - буйрук берүүчү) бүт ааламды, жандуу-жансызды, эки дүйнөнү жаратып, 
жандууларга тиричилик берип, бардыгына ээ болуп, башкарып турган чексиз кудуретке 
ээ күч. Бүт аалам, жандуу-жансыз анын амирине баш иет, андан уруксатсыз, эркинен 
тыш эч нерсе болбойт. Алданын чексиз күчү-кудурети эпосто: 

«Болгун десе бүт аалам 
Бир мистеге толбогон» - делип мүнөздөлөт. 

Алданын бардыгы, бирдиги, улуулугу, Мукамбет Алданын элчиси экендик ислам 
дининин өзөк маңызы. Бул жобо ислам динин туткандардын эң негизги ишеним туюму 
болгон келмеде «Алдадан башка кудай жок, Мукамбет анын элчиси» делген сөз тизмеги 
аркылуу берилген. Ушул ишенимдин маңызы эпостун ыр саптарында: 

«Кудай жалгыз, куран чын 
Байгамбар ак, диним ак» делген мүнөздө баяндалат. 

Ислам дининин башкы маңызы болгон Алда жөнүндөгү түшүнүк көп кудайларга 
ишенүүдөн баш тартып, бир гана негизги күчкө сыйынуу зарылчылыгын түшүнүүдөн ке-
лип чыккан. Алданын бардыгына, чексиз күчкө ээ, бардыгынын ээси экендигине ишенүү 
Мукамбет мустапа негиздеген ислам дининин маңызын түзөт. 

Куранда (112-сүрөө) Алда - бирдиктүү (бир - жалгыз, бөлүнгүс, башка эч нерсеге 
окшош эмес, теңдешсиз маанисинде), түбөлүктүү, туудурган да, туулган да эмес жана 
ага эч ким тең келген да эмес делип сыпатталат. Ушул түшүнүк эпостун ыр саптарында: 

«Бар - деп, билгин катаа жок, 
Туудурду дебе, ата жок, 
Айтканында катаа жок, 
Тууду дебе, эне жок, 
Бир жараткан кудаага 
Туш келишер неме жок. 
Өкүмүнө чаара жок, 
Өзүнөн бөлөк даана жок, 
Өзү бар да, бала жок, 
Өзгө тууган урук жок, 
Өзүнөн башка улук жок» деген мүнөздө сүрөттөлөт. 

Эпостун түшүнүгүндө бардыгынан кудуреттүү, бардыгын жараткан жана бардыгына 
ээлик кылып башкарып турган, бүт жандуу-жансыз анын эркине баш ийген Алда көзгө 
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көрүнбөс, колго кармалбас, ар бир адам дилинде гана бардыгын таанып, кудуретине 
ишене турган чексиз күч делип баяндалат, ал эми анын турпаттык маңызын нур, бирок 
бардык белгилүү нурларга окшобогон, өзгөчө нур катары түшүнүлөт. 

Алданын күч-кудурети сыяктуу эле касиет-сапаттары да чексиз көп, алардын баш-
кылары 99 негизги сыпаттама-эпитет ысымдарында чагылдырылган. 

Кыргыздар арасында Алдага караганда ошол эле түшүнүк маңызды туюнткан кудай 
деген сөз көбүрөөк колдонулат (к. Кудай). 

АЛДАНЫН ЗАТЫ -
(Токсон тогуз миң заты - 5363) 

Алданын мүмкүнчүлүгү, кудурет күч-кубаты чексиз. Анын сапат-касиеттеринин 
маңыздары токсон тогуз миң түр менен аталат делинет. 

АЛДАНЫН АТТАРЫ -
(Токсон тогуз миң заты, 
Миң бир келер бар аты - 5365 - 5364) 

Алданын аттары көп. Адатта, бир миң бир аты бар делет. Анын баарын так санап 
берүү мүмкүн эмес. 

Мукамбет мустапа байгамбардан калган хадистерде байгамбар Алданын 99 атын 
эскергени айтылат. Алар Алданын сыпаттама аталыштары. 

Алданын сыпаттама 99 эпитет аттарынын орто кылымдардагы исламды изилдөөчү 
диний окумуштуулар ал-Гадали менен ал-Ижи көрсөткөн тизмеси бул түрдө: Алда, ар-
Рахман (кайрымдуу), ар-Рахим (ырайымдуу), ал-Малик (падыша-өкүмдар), ал-Куддус 
(касиеттүү), ал-Салам (бейпил), ал-Муумин (туруктуу), ал-Мухаймин (сактоочу), ал-Азиз 
(күчтүү, өлчөмсүз чоң), ал-Жаббар (кудуреттүү), ал-Мутакаббир (баарынан жогору тур-
ган, өзгөчөлөнгөн), ал-Халик (жаратуучу), ал-Бари (бар кылуучу), ал-Мусаввир (түзүүчү), 
ал-Гаффар (кечирүүчү), ал-Каххар (баарынын үстүнөн карап туруучу), ар-Раззак (ийги-
лик, жакшылык берүүчү-тартуулоочу), ал-Фаттах (жеңүүчү), ал-Алим (баарын билүүчү), 
ал-Кабиз (сыгуучу, катуу бекем кармап туруучу), ал-Басит (жоюучу), ал-Хабид (жогору-
латуучу өйдө кылуучу, көтөрүүчү), ал-Мууизз күч берүүчү), ал-Музилл (төмөндөтүүчү), 
ал-Сами (угуучу), ал-Басир (көрүүчү), ^л-Хакам (калыс чечүүчү - бүтүм чыгаруучу), ал-
Адл (адилет), ал Латиф (боорукер), ал Хабир (билип туруучу), ал-Халим (жоош, момун), 
ал-Аазим (улуу), ал-Гафур (баарын кечирүүчү), аш-Шукур (баалай билүүчү, кайырым-
дуу), ал-Али (бийик), ал-Кабир (чоң), ал-Хафиз (сактоочу), ал-Мукит (буйрук берүүчү, 
буйрук кылуучу), ал-Хасиб (эсептөөчү, эсепке алуучу), ал-Жалил (улуу), ал-Карим (бере-
шен, март), ал-Ракиб (байкоочу, карап туруучу), Ал-Мужиб (боорукер), ал-Васи (бардык 
жерде бар, бардык жерде туруучу), ал-Хаким (акылман), ал-Вадуд (сүйүүчү, баарыга 
бирдей боорукер), ал-Мажид (сүйкүмдүү, жагымдуу), ал-Бааис (тирилтүүчү), аш-Шахид 
(күбө), ал-Хакк (чындык), ал-Вакил (жардам берүүчү, коргоочу, сактап туруучу), ал-Кави 
(күчтүү), ал-Матин (бекем, чың), ал-Вали (дос), ал-Хамид (жагыштуу), ал-Мукси (эсеп 
кылуучу), ал Мубди (баштоочу), ал-Мууид (кайра берүүчү), ал-Мухйи (жан берүүчү), ал-
Мумит (өлтүрүүчү, жанды алуучу), ал-Хайй (түбөлүк жашоочу), ал-Киййум (чын, анык), 
ал-Важид (бай), ал-Мажид (асылдык, төрт тарабы тең келген мыктылык, кынтыксыз-
дык), ал-Ахад (жалгыз ага тең келе турган башка эч ким жок), ал-Самад (түбөлүктүү), 
ал-Кадир (кудуреттүү, күчтүү), ал-Муктадир (баары колунан келген, каалаганын болту-
ра алган күчкө ээ), ал-Мукаддим (көтөрүүчү, көтөрө турган, алдыга жылдыра турган), 
ал-Мууаххир (алыстата турган, четке, сыртка түртө турган), ал-Аввал (биринчи), ал-
Ахир (эң акыркы), аз-Захир (көрүнгөн), ал-Батин (сырдуу, жашыруун), ал-Вали (баш-
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каруучу), ал-Мутаа али (эң бийик), ал-Барр (жагымдуу), ат-Тавваб (кечирим сураганды 
угуучу, кечиримдүү), ал-Мунтаким (өч алуучу), ал-Аафу (кечиримдүү), ар-Раауф (жум-
шак), Малик-ал мулк (бадышалыктын бадышасы), Зул-л-жалал-ва-л-икрам (улуулуктун, 
марттыктын ээси), ал-Муксит (адилет), ал-Жами (чогултуучу, бириктирүүчү), ал-Гани 
(байлыктарга ээ, бай), ал-Мугни (бай кылуучу, байлык берүүчү), ал-Мани (коргоо-
чу), ад-Дарр (зыян, кылуучу, зыянга учуратуучу), ан-Нафии (эркелетүүчү, жакшылык 
берүүчү), ан-Нур (жарык, жарык берүүчү), ал-Хади (оң жол менен, туура жол менен 
алып баруучу, туура жолго баштоочу), ал-Бади (ойлоп табуучу, жоктон бар кылуучу), ал-
Баки (түбөлүктүү), ал-Вадис (мурасчы), ар-Рашид (туура), ас-Сабур (көтөрүмдүү, чыдам-
дуу). Алданын 99 сыпаттама көркөм негизги аттарынын араб тилиндеги аталыштарынын 
кыргызча туюндуруу-түшүндүрмөлөрү так ушул жогоркуда көрсөтүлгөндөй деш кыйын. 
Анткени арабдардын өздөрүндө да айрым терминдердин түшүндүрмөлөрү башка-башка 
болуп берилүү учурлары арбын. 

Эпосто Алданын 99 негизги сыпаттама аттары толук сыпатталбаганы менен көп 
эскерилет жана манасчы өз билгендерин саноо аракеттери да учурайт. 

АЛЕНГИР Ж А А (алаңгир жаа) -
(Алеңгир жаа, сыр жебе - 4936) ( 

1. Алеңгир - бүлүк, уруш-жаңжал, кыйынчылык, мүшкүл, талкалап кыйратуу, 
шаштысын кетирүү, алек кылуу, бүлүк салуу. 2. Алеңгир жаа - Жаанын жасалыш фор-
масы жактан айырмаланган өзгөчө түрү же баатырлар колдонууга ылайыкталып атайын 
жасалган жаа (эпосто алеңгир жаанын эмнеден жана кандай жасалышы чечмеленбейт, 
ошондой эле формалык көрүнүш белгилери да сыпатталып, кылыч, найза, айбалта, мыл-
тык ж. б. куралдар сыяктуу кеңири сүрөттөлбөйт), балким, андай жаа чоңдугу, жаагы-
нын катуулугу, башка көрүнүш белгилери боюнча айырмаланар. 3. Кыйратуучу, корку-
нучтуу, сүрдүү жаа. 

АЛИС -
(Алис, малис, Арбилит, 
Такыр душман Тарбилит - 34 - 35) 

- (ар.) - оттон жаралып, тозоктон жай алган терс күчтөрдүн бири. 

АЛП КАРА КУШ (алпкаракуш) -
(Алп кара куш сүрү бар - 14183) 

- байыркы түркчө алп - баатыр, эр, каарман). Алп - өтө чоң (көлөм, бой, күч ж. б.). Кара 
- өң, түстүү туюнткан сөз; чоң күчтүү. Куш - учуу жөндөмүнө ээ канаттуулардын жалпы 
аталышы; алгыр, жырткыч куштардын бир түрү. Кара куш - бүркүт (көлөмү чоңдугуна, 
күчтүүлүгүнө карата). Алп кара куш - өтө чоң, күчтүү жырткыч куш. 

Негизинен жөө жомоктордо, айрым эпостордо («Төштүк», «Манас» ж. б. берилген сы-
паттоолордогу маалыматтарга караганда кыргыздардын түшүнүгүндө алп кара куш жер-
дин асты-үстүн бүт чабыттап учуп жүрө алган, өзгөчө зор жана күчтүү, кереметтүүлүк, 
касиеттүүлүк сапаттарга ээ, басымдуу көпчүлүк учурларда адмдарга пайдасы тийген, 
оң маанидеги, сырдуу канаттуу. Жердин астынан адамды көтөрүп учуп үстүнө чыгар-
гандыгына («Эр Төштүк» эпосундагы Төштүктү), же өлгөн адамды жутуп жиберип, 
жан киргизип, мурдагыдан алдуу-күчтүү түргө, сапатка ээ кылып кайра жаратканына 
(«Эр Төштүктөгү» Төштүк) караганда образдын түпкү теги жан берип жаратуучу, 
караңгыдан жарыкка алып чыгуучу, жашоо, тиричилик берүүчү күчтүн элесин чагыл-
дырышы ыктымал. 
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«Манас» эпосунда алп кара куш көрүнүш турпаты, сапат касиеттери чечмеленип, 

кенен айтылбай, негизинен алдуу-күчтүүлүктү, айбат-сүрдү туюнтууда салыштыруу-
нун каражаты («Алп кара куш сүрү бар») катары пайдаланылат жана Манас баатырдын 
сүрүнө көмөк берүүчү колдоочуларынын бири түрүндө («Алп кара куш арбайып асман-
дан бутун салыптыр») көрсөтүлөт. 

АМБАЛ -
(Амбал, дууду, суңдуңдун - 9588) 

Мансаптык даража, эпосто адат катары эпикалык душмандар, айрыкча кытай 
өкүлдөрүнө таандыкташтырылып айтылат. Терминдин түпкү теги манжунун «анбаль» 

< - чоң киши, улук киши (мансаптуу адам) деген сөзүнөн алынып, Цин империясынын 
мезгилинде (1644-1911-ж.ж. ) кытай армиясынын жалпы эле генералдарына карата ай-
тылган сөзгө барып такалат. Түпкү тегинен айырмаланып эпосто бул сөз жалпы наам маа-
нисинде эмес, кытайлардын аскердик жана граждандык башкаруучуларынын көптөгөн 
башка мансаптарынын бири, мааниси, орду жактан өтө жогоркуларынан катары пайда-
ланылат. 

АМЫР (же амир) -
(Амыры менен Алданын - 139) 

- (ар. эмр) Буйрук, өкүм. Кээде «ак амыры» 
дай ж. б. маанилеринде да колдонула берет. 

катары кудайдын кылганы, жазмыш ушун-

АН АЗИРЕТ -
(Ан азирет руху - 318) 

- (ар.) ан - сөздүн маанисин күчөтүүчү, тереңдетүүчү, бирок өзүнчө турганда мааниге ээ 
эмес жардамчы сөз. Ан азирет деген тутумда - «ан» чыныгы, анык ыйык маанилерин 
туюнтат. Азирет (к. «азирет»). 

А Н Д И С -
(Андис баатыр баарысы - 27468) 

Адис, өз өнөрүнүн, кесибинин мыкты чебери, устаты. Термин көбүнчө кесип ээле-
рине (уста, мерген ж. б.) карата колдонулат. Бирок ошону менен бирге эле бул же тигил 
өнөрдү (найза саюу, кылыч чабуу ж. б.) мыкты өздөштүргөн, чебер экендигин атайын 
белгилөөдө да айтыла берет. 

АПЖИП (абжип) -
(Апжип илим жуда бар - 27996) 

- (ар.) 1. Эмчи-домчу, бүбү-бакшылардын жардамы же көрсөтүүсү, айтуусу менен атай-
ын даярдалган зыяндуу дарынын аталышы. Адатта, адамдын чачын, тырмакты, жип-
шуу ж. б. ыпылас нерселерди майдалап туурап өз каршысынын ичкен тамагына ага 
билгизбей салып коюу менен күнүлөшүн - душманын айыкпас катуу дартка кириптер 
кылууга аракеттенүү. 2. Атайын сөздөрдүн жардамы менен өзү каалагандай натыйжага 
жетүү аракети. 3. Зыяндуу кара дуба. 

АПИРИЙКА -
(Апирийка жеринен - 24884) 

Африка материгин кыргыз тилинин оозеки айтуу ыгы менен атаганы. 

АПСАНА -
(Апсана сөздү коёлук - 11301) 

- (ир.) Ушак, болбогон сөз, келжиректик, жалган сөз. 
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АП-СЕП -

(Кайдан күттүм ап-септеп - 10748) 
Өзгөчө көңүл буруу, кадырлап-сыйлоо, урмат-сый көрсөтүү. Кээде жасакерленүү, 

өтө эле өнтөлөө, кошомат кылуу, асты-үстүнө түшө калуу маанилеринде да айтыла берет. 

АПСУН -
(Апсун окуп дем менен - 23661) 

- (ир. эфсун - сыйкыр) сыйкыр, сыйкырдык күчкө ээ дуба. Түрүн өзгөртүү, каалаган 
түс, түргө өтө алуу - жандуу, жансыздардын кейпинде болуу, көрүнбөй калуу, учуу 
ж. б. чектен тыш мүмкүнчүлүктөргө ээ кылган атайын сөздөрдүн тобу, топтому. Мындай 
күч, сапат-касиетке ээ кыла турган абалга окуу, атайын дуба сөздөрдү үйрөнүү аркылуу 
жетишүүгө болот. Андай адам сыйкырчы, сыйкыр дубага ээ адам деп аталат. Сыйкыр-
чылардын арасында да көп окуп, көптү билген, жөндөмдүү, өзгөчө мыктылары, билгени 
анча эмес чабалдары да болот. 

АПТА -
(Ар аптада ойноп жүр - 409) 

- (ир. афт. - жети) жети күн - бир жума. 

АПТАБА -
(Алтындан алты кумганы, 
Аптабалап турганы - 24827 - 24828) 

- (ир.) металлдан, көбүнчө жезден, же колодон жасалган, мойну узун жана ичке кол 
жууганда суу куюуга ылайыкташтырылган идиш, кээде кумган. 

АПТАБАЛОО -
(Алтындан алты кумганы, 
Аптабалап турганы - 24827 - 24828) 

1. Колго суу куюу, кол жуудуруу. 2. Өтмө мааниде: кадырлоо, сый көрсөтүү. 
Кан, бектердин ордосунда өкүмдардын колуна суу куюу кызматын аткарган атайын 

адам болгон, ал аптабачы аталган. Кокон хандыгында аптабачы маанилүү, сыйлуу ман-
саптардын биринен эсептелген. 

АПТОРОЙ -
(Апторой журтка чачып айт - 12171) 

- (ир.) жалпы, бүт, жалаң, баары. Кээде бүт дүйнө, жер жүзү, жер бети маанилеринде да 
айтылуу учурлары кездешет. 

АРАМ -
(Алда өзү себепчи 
Арам, адал ар жанга - 32 - 33) 

- (ар. харам - тыюу салынган, уруксат кылынбаган) 1. Ислам дининин туюм эрежелери 
тарабынан күнөө деп эсептелип, аткарууга, жасоого уруксат берилбеген, тыюу салын-
ган жорук-жосун, жүрүм-турум, иш-аракет ичишке, жешке тыюу салынган тамак-аш, 
ичимдик урунууга, пайдаланууга тыюу салынган буюм-тайым, мал-мүлк. 2. Өтмө маа-
ниде: тескери, бузук, жаман, ыплас. Ислам дининин түшүнүгүндө катуу тыюу салынган 
арам түшүнүгүнөн башка да аткарууга, пайдаланууга, ичип-жешке ж. б. кеңеш берилбе-
ген макирөө түшүнүгү бар. Эпосто арам түшүнүгүнүн так мааниси да, өтмө мааниси да 
кеңири эскерилгени менен алардын маңызын ачып чечмелөө, эрежелерин так аткаруу 
аракеттери жок катары, ал эми макирөө түшүнүгү дээрлик учурабайт. Кыясы, бул абал 

-Щ 480 
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кыргыздардын күндөлүк турмушунда ал түшүнүктүн анча пайдаланылбаганы жана арам 
менен макирөөнүн айырмасын так ажыратып билген адамдардын өтө сейрек учурашына 
байланышса керек. 

АРБА-ДОРБО -
(Арба-дорбо сүйлөшүп - 21378) 

Өөдө-төмөн, өөдүк-сөөдүк, башаламан, кээде шашып, аптыгып маанилерин туюн-
тат. Адатта, сүйлөгөн сөзгө, айткан кабарга карата колдонулат. Жүрүш-турушка, адам 
мүнөзүнө тиешелүү кылып айтылышы да мүмкүн. 

АРБАК -
(Арбагымды көтөр - деп, 
Жалынганы бир Теңир - 23565 - 23566) 

- (ар. арвах; «рух» деген араб сөзүнүн көптүк түрү, мааниси - жан тын) 1. Өлгөн адам-
дын руху, куту. 2. Ыйык адамдардын же белгилүү ата-бабалардын жогорку күчкө ээ 
руху (культу). 3. Өтмө мааниде: атак-даңк, бедел, сыймык. 4. Арбактуу деген маңызга 
ээ болгон түрү да колдонулат. Бул учурда арбак колдогон, колдой турган арбагы бар, же 
кудуреттүү, иши дайым оң, жолдуу ж. б. маанилерди туюнтат. Ошондой эле арбактуу 
деген сөз ыйык, касиеттүү маңызында да айтыла берет. 

Эпостун маалыматтарына караганда арбакты, айрыкча өткөн ата-бабалардын арбагын 
сыйлоо, ага табынуу, колдоо күтүү, касиеттүү жардамына ишенүү ислам түшүнүктөрүнөн 
алда канча мурда башталып, кийин эл мусулманчылыкты кабыл алган соң да өзгөчө 
кадыр-барктуу ордун сактап кала берген. Жеке адамдын өзүнө, үй-бүлөгө, урууга, жалпы 
элге таандык бир да маанилүү иш арбактарды оозануу, аларга табынуу; арбактарга атап 
ай туяк чалуу размисиз өтпөгөндүгү мунун ачык далили. Ар бир жеке адам, айрыкча, 
баатырлар жай турмушта кудайдын атынан мурда арбактарды оозго алып, жардам су-
рап, колдоону өтүнүп ошолорго кайрылышат. 

АРБИЛИТ (түп нускада «ар билт» түрүндө) -
(Алис, Малис, Арбилит, 
Такыр душман Тарбилит - 34 - 35) 

Алда жараткан өзгөчө күчтүү оттун күчүнөн жан пайда болгон, жаралган. Алар экөө 
- Арбилит, Тарбилит. Эркеги арыстан, ургаачысы чаян сүрөтүндө куйруктарын урунуш-
туруу аркылуу эрди-катын болушат. Алардан туулган бала - Азезил. 

АРИЯ -
(Ариядан уругу - 25420) 

Таза кандуу, өзгөчө жаралган эл-улут деген түшүнүктү Сагымбай манасчы этноним 
- эл аты катары кабыл алып, текстке кошкон өңдөнөт. 

АРКЫТ -
(Аркыт менен бир арак - 2468) 

- (монг. - архыт) суюктук куюлуучу териден жасалган идиш - сабаа, чанач-меш, көнөк, 
көөкөр ж. б. Эпосто жалпы эле суусундук куюлуучу шириден тигилип жасалган идиш 
(көөкөр, көнөк) маанисинде түшүнүлөт. 

АРУН -
(Жыйырма төртү Арундур - 5605) 

- (ар. харун) Куранда эскерилген 25 байгамбарлардын бири. Манасчы аны 24-болуп эске-
рилген байгамбар катары көрсөтөт. Чынында, ал 15-болуп эскерилген. 

3 2 - 1 1 9 8 ^ 4 8 1 ^ 
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АРУУ -

(Адам көрбөс аруу бул 
Алтындуу дилде эң сонун - 24802) 

1. Таза. 2. Кымбат, баалуу, кээде чыныгы. 3. Сүйкүмдүү, келишимдүү, жагымдуу. 

АРШЫ -
(Азезил аршка барыптыр - 3553) 

- (ар. гырш) асман, көк. Кээде аалам маанисинде да колдонула берет. 

АРШЫ КҮРСҮ -
(Аршы күрсү, каламга 
Озуп чыгып кетиптир - 3945 - 3946) 

- (ар. арши - асман, көк, күрсү - такта) асмандагы Алданын тактысы - ал олтурган жай 
маанисинде. 

АРШЫ КҮРСҮ, КАЛАМ -
(Аршы күрсү, каламдан - 5628) 

- (ар. арши - асман, көк, күрсү - такты, калам жазуу) асмандагы Алданын тактысы 
турган жердеги атайын жазылып коюлган тагдырдын жазуусунан маанисинде. 

АРШЫ АГЛА КҮРСҮ ЛОХ -
(Аршы агла күрсү лох - 4235) 

- (ар. арши - асман; агла - эң жогорку, эң бийик; күрсү - такты; лох - жазуу жазылган 
касиеттүү атайын жай - такта) эң жогорку асмандагы Алданын тактысы жана адамдар-
дын тагдыры жазылган атайын жай. 

АРШЫ КҮРСҮ ЛОХ КАЛАМ -
(Аршы күрсү лох көлөм - 5663) 

- (ар. арши - асман; корш - такты; калам - камыш калам, жазуу; лох - такта) - Ал-
данын асмандагы тактысы, анын жанында жайгашкан адамдардын тагдыры алдын-ала 
жазылып коюлган атайын жай, такта. 

АРЫП -
(Артык арып, ар амал 
Аруукеден билинди - 24597 - 24598) 

- (ар.) 1. Сыйкыр, дуба. 2. Амал, айла. 

АСАБА -
(Ак асаба, кызыл туу - 8428) 

- (ар. аса таяк) Түпкү тегинде туу, же желек асылып коюлуучу-тагылуучу таяк. Асма, 
асылма - ас + аба - абага ас деген сөздөн чыккан дешке негиз бар, б. а., асаба - желектин, 
туунун чүпүрөгүн асып коюучу жыгач таяк. Бара-бара жалпы эле желекти түшүндүрүп, 
жыгач менен чүпүрөгү (чүпүрөк туу, желек катары пайдаланылганга чейин анын милде-
тин тери, жылкы, топоз сыяктуу ж. б. жаныбарлардын куйругу, топ кыл ж. б. өзүлөрү, 
же жыгачка тагылып колдонулган) бирге аталып калган. Ошон үчүн текстте «асаба» 
делип чүпүрөк менен жыгачы-таягы бирге туюнтулуп желекти түшүндүргөн учурлары, 
кээде асаба деген сөз туунун, же желектин чүпүрөгү катары айтылган учурлар да кезде-
ше берет. Асаба баатырдын, же айрым белгилүү адамдардын жеке белгиси, ошондой эле 
анча чоң эмес жоокердик топтун өздүк белгиси катары да пайдаланылат. Кандык белги, 
же жоокерлердин өзгөчө чоң тобунун белгиси болгон туудан айырмасы аткарган милде-
тине жана көлөмүнүн туудан кичирээк болуп жасалып, көбүнчө үч бурчтук түрүндөгү 
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формасында (кары адамдардын айткандарына караганда туу, адатта, төрт чарчы, тик 
боюна караганда туурасы эки эсе, эки жарым эсе узунураак түрдө даярдалып, негизги 
белгиси катары өңү жана бетиндеги тартылган, жабыштырылган атайын эн тамгасы -
символдук сүрөттөрү эсептелген. Чүпүрөктүн бетиндеги сүрөттөр, белгилер, оюу-кыюу 
ж. б. ошондой эле четиндеги чачы да кооздуктан башка атайын максаттуу милдет аткарган. 
Сүрөт катары көбүнчө жырткыч айбандардын, канаттуулардын элестери пайдаланыл-
ган. Өңү ар түрдүү, кээде бир түрдө, айрым учурда бир нече түстөн да турган. Чымкый 
кара же каралжын көк түстөгү туу убактылуу, өлгөн белгилүү адамдын урматына аза 
белгиси болуп көтөрүлгөн. Асаба анча аземделип кооздолбой, анын үстүнө бетине белги 
салуу да сейрек учурап, көбүнчө бир түстөгү чүпүрөк пайдаланылган. Асабанын ман-
саптуу, өзгөчө белгилүү адамдар гана жеке белги катары, же өз тобунун белгиси катары 
пайдаланганда атайын өзүнчө жыгачка тагып көтөрбөсө, көпчүлүк учурда, ал эле эмес 
чоң-чоң баатырлар да, бөлөк алып жүрбөй, колундагы найзасынын учуна байланган же-
лек түрүндө алып жүрүшкөн. Душманынан жеңилип, аттан кулаган баатыр жөнүндөгү 
«Найзасы жерге сайылды, Асабасы жайылды» түрүндөгү эпосто көп кездеше турган ыр 
саптары ошол айрым баатырлардын найзасынын учуна тагып алып жүргөн белги асаба-
ны туюнтат. 

АСИЛ -
(Асили биздин түрктүр - 29039) 

Түпкү тек, тукум, улут. Кээде ата-баба маанисинде да айтылышы мүмкүн. 

АСИНАМАР-
(Асинамар жыландай 
Сойлоп кирген сен кимсиң - 22292 - 22293) 

- (ир. мар - жылан, асина) жыландын түрү - ичке, шамдагай жылан, кээде ок жылан. 

АСИРЕТ -
(Ак тилекке жетпесем 
Асирет менен өлөрмүн - 13314 - 13315) 

- (ар.) кайгы, өкүнүч, убайым. 

АСПИ -
(Аспиден канча салалык - 20716) 

- (ар.) жылкы, ат. 

АСТАКПЫРАЛДА (астакпуралда) 
(Астакпыралда деген сөз 
Алар айта салганы - 1286-1287) 

- (ар. ыстыгфар - кечирим суроо, өкүнүү, аллох - Алда астагфуралла - Алдадан 
күнөөлөрүмдү кечирүүнү сураймын) 1. Кудая тобо, Кудай өзү кечирсин, Кудай кечире 
көр, Кудайга тобо кылдым маанилеринде айтылат. 2. Кээде оозеки сүйлөөдө ушунуку 
өтүп кетти, ушуну кантсем, ушуну деги эмне кылсам маанилеринде да колдонула берет. 

АСЫЙ -
(Эки-үч асый уйлардан - 21465) 

Кыргыздардагы кара малдын - чоң малдын (жылкы, уй, төө) жашын эсептөөнүн 
атайын ыгы. Төрт жаш куракка чейин ар бир жаштын өз аталышы бар - кулун, тай, 
кунан, бышты, же музоо, торпок-тайторпок ж. б. беш жаш курагында асый же бир асый 
аталат. Андан нары ар бир жылда бирден сан кошулуп - бир асый, эки асый, үч асый 
ж.б. айтыла берет. 
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АТЛЕС (атилес) -

(Атилес, шайы, тубардан - 25010) 
- (ар.) жибек кездеменин түрү, эриши да, аркагы да чыныгы жибек жиптен токулган-
дыктан баасы кымбат, өзү барктуу болот. 

АТ МАЙЫ -
(Көгала атты сурады 
Минейин - деп, майыны - 13824 - 13825) 

Бирөөнүн атын убактылуу пайдалануу. Ат майына атты убактылуу пайдаланганда 
акысын төлөшү мүмкүн, бул ат майы, б. а., аттын күчүнүн акысы эсептелет. Ошондой 
эле ат майы кадыр-колкого бекер болушу, б. а., акы төлөбөй эле пайдалануу учурлары 
да кеңири жолугат. 

АТЫ МИҢ БИР -
(Миң бир келер бар аты - 3769) 

Сөз Алданын аттары - ысым-аталыштары жөнүндө. Диндик уламыштарда Алданын 
бир миң бир аты бар делет. Аларды бүт билгендер же санап чыгуу учурлары кезикпейт. 

АШ БЫШЫМ -
(Аш бышымдай ыйлады - 18888) 

Кыргыздар пайдаланган убакыт өлчөмү - аш-тамак бышууга кеткен убакыт, адатта, 
бир сааттан эки-үч саатка чейинки убакытты туюнтат. 

АШЕПКЕ -
(Азыр мындай кырылбайт 
Ашепке өлүп киши - деп - 30051 - 30052) 

- (ар.) ошибка - жаңылыштык, ката, каталык, жаңылыш. 

АШУЛА -
(Ашуланы айтышып - 19479) 

- (ир.) ыр, ашула айтуу - ырдоо. 

АЯ -
(Аясы артык ар канча - 21284) 

- (ар. - ая - жышаан, белги, керемет, аян) 1. Сырдуу белги, жышаан, кереметтүү 
көрүнүш, кереметтүү сыр. Кээде өзгөчө сапат, касиет маанисинде да айтылат. 2. Ыр, ыр 
курамы. 

АЯН -
(Ырыскыдан кур калып, 
Кетирген чантуу аянды - 522 - 523) 

- (ар.) сыр, белги, жышаан, шек. 

АЯР -
(Шыбаң, Сууру эки аяр - 844) 

- (ар. эййари - сак, өнөрлүү, амалдуу) 1. Куу, амалдуу, шылуун, мытайым. 2. Сыйкыр-
чы, дубакөй - өзгөчө күчтүү, анын жардамы менен өзү түрдүү кебете түргө өтүүгө, ку-
булууга боло турган жана башкаларды да кубулта алуучу, айлана-чөйрө, жан-жаныбар, 
жаратылышка таасир этип, каалаганын болтуруучу сырдуу дубаны - атайын окууну 
билген адам. «Аяр» деген сөз эпосто, негизинен, ушул сыйкырчы - дубакөй адам маани-
синде пайдаланылат. 
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АЯТ -

(Аятка да салбады - 25076) 
- (ар. жекелик түрү - «ая», көптүк түрү - «аят» жышаан, сыр, белги, керемет, аян; өтмө 
мааниде - ыр) - курандын сүрөөлөрүнүн (главаларынын) ичиндеги өз алдынчалыкка ээ 
майда бөлүктөрү. Ал ыр сабы түрүндөгү болжол менен 6204 - 6236 сөз тизмектеринен же 
сөз түрмөктөрүнөн турат. Айрым аяттар мечит, коомдук жайлар, жеке менчик үйлөрдүн 
дарбазасынын, дубалдарынын беттеринде жазылып, тилек, жакшы ой, акыл-насааттык 
маңыздагы мазмунунан башка да көркөм кооздук милдеттерди аткарат. 

Эпосто, айрыкча оозеки сүйлөө сөздөрүндө, аят-адис («аят-адис сөздөрү», «аят-
адисте ушундай делет», «аят-адистин жолу» ж. б.) кош сөздөр катары бирге айтылуу 
учурлары да арбын кездешет. Чынында, экөө бир маанини туюнткан кош сөз эмес - аят, 
негизинен, куранда баяндалган ой, жорук-жосун, туюнтмалар, чулу сөз, адеп-ахлактык 
түшүнүктөр, эреже-көрсөтмөлөр болсо, адис (ар, хадис - жаңылык, кабар, аңгеме) Му-
камбет пайгамбардын ишмердигин жана анын акыл-насаат сөздөрүн камтыган уламыш-
тар. Аятта камтылган ойлор, эрежелер, аныктамалар кудай сөзү катары мусулмандар 
үчүн аткаруу милдеттүү болгон парздык мааниге ээ болсо, адистеги маалыматтар көбүнчө 
сүннөттүк маңызга ээ. Ошентсе да адис исламдын принциптеринин жана идеяларынын 
орчундуу бөлүгүн камтыган, укуктук маселелерде курандан кийинки экинчи орунда тур-
ган таяныч - негиз болгондуктан аят менен адис катар айтылып, экөө тең жогору баала-
нат. Ал эми аят-адис түрүндө айтылганда ыйык, касиеттүү булактардан алынган ырлар, 
аңгемелер, маалыматтар деген маанини туюнтат. 

АЯТ-АДИС -
(Аят-адис болбосо 
Жер дегенди ким билет - 614 - 615) 

- (ар. ая - жышаан, сыр, белги, сөздүн көптүк түрү - аят, өтмө мааниде - ыр; хадис 
арапча - жаңылык, кабар, аңгеме) Аят - курандын ичиндеги бөлүктөрү, курандын ар 
бир сүйлөмү, хадис-адис - Мукамбет пайгамбардын айткан осуят, акыл-насаат сөздөрү 
жана анын ишмердигин, акыл-насаат сөздөрүн камтыган уламыштар. Адис исламдын 
принциптеринин жана идеяларынын орчундуу бөлүгүн камтуу менен укук маселеси бо-
юнча курандан кийинки экинчи орунда турган негизги таяныч, ошон үчүн касиеттүү 
китеп катары бааланат. Сүннөт (сунна) ушул адиске - хадиске негизделген. 

Аят-адис делип кош сөз катары айтылганда касиеттүү сөздөр маанисин туюнтат. 

БААБЕДИН -
(Баабедин! - деп, бакырып - 15225) 

1. Колдоого жөндөмдүү, кыйын абалда жардам берип, коркунучтан, кырсыктан сак-
тап калуу кудуретине ээ ыйык, касиеттүү күч ээси. Айрым окумуштуулардын пикири 
боюнча түшүнүк Орто Азия элдери арасында гана орун алган, сөздүн чыгыш теги Бу-
каранын колдоочусу эсептелген ыйык Бакауддин олуянын ысмы менен байланышкан. 
2. Баабединдин жолуна курмандык чалуу, курмандык, садага-кайыр берүү. Кыргыздар 
арасында коркунучтан, кырсыктан кутулгандык үчүн тогуз (кээде жети) токоч баабедин 
өткөрүү (тогуз нан жасап, тогуз адамга Баабединдин жолуна! - деп таратып берүү, Баабе-
динди оозунган - айткан адам өзү жебейт, башка адамдарга берилет, бечара-карып, жар-
мач адамдарга атайы алып барып берүү соопчулук эсептелет) кеңири жайылган ырым-
дык салттардан. Тогуз токоч - нандын ордуна тыйын, акча ж. б. берүүгө да болот. Эмне 
берүү, же баабединди кандай өткөрүү Баабединдин оюна алып, анын урматына садага-
кайыр берүүнү чечкен адамдын ыйыкка берген убадасына-айткан сөзүнө - ойлогон оюна 
жараша болот. Баабединди атап өткөрүүгө убада-сөз берип, бирок аны аткарбай коюу чоң 
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күнөө - кырсыкка алып келүүсү мүмкүн делип эсептелинет (ушуга байланыштуу эл ара-
сында кеңири айтылган уламыштын бири - «Алдаганды билбеген алдакандай Баабедин! 
- деген лакап: жолөочу кетип бара жаткан бир аял татаал кыядан өтүп бара жатканда 
минген аты тайгаланып, тик боордон ылдый карай кулап кетет. Атым өлдү го - деп 
ойлоп коркуп кеткен аял: - Айланайын Баабедин, сактай көр! - деп кыйкырат. Кулаган 
ат ойго жетип, ордунан туруп силкинип, басып кетет. Эч жери зыян тарткан эмес экен. 
Ойго түшүп, атына минген аял: «Алдаганды билбеген, алда кандай акылсыз Баабедин 
эле» - деп желдирип, жолуна түшөт. Бирок көп узабай аты түз эле жерден мүдүрүлүп 
кетип, буту сынып, аял талаада калат). 3. Согуштук ураан, согушка кирген жоокерлер 
атайын ураан катары пайдаланышат («Баабедин! - деп бакырып»), Баабедин - деген 
сөздү согуштук ураан катары пайдалануу - ага кайрылуу, атын атоо «Баабедин колдо-
сун!» - деген маанини туюнтат. 

БААНА (паана, же маана) -
(Кудай өзү баанадыр - 5796) 

- (ар.) калка, коргонуч, сыйынт, калканчы. Кээде жөлөк-таяныч, ишеничтүү коргонуучу 
маанисинде да айтылат. 

БААНИ -
(Баани чиркин жалган жай - '15564) 

- (ар. фани) - жалган, өтүп кете турган, түбөлүк эмес убактылуу. 

БААР -
(Ачуу жеңип бу күндө 
Ачылбастай баарыңыз - 16781. 
Баар болгон жазында - 10037. 
Жай саратан баарына - 20803) 

- (ар. бэЬар - эрте жаз) 1. Жыргал, үсүр, пайда. 2. Учур, мезгил. 3. Жаз, эрте жаз, 
көктөм маал. 

БААША (пааша) -
(Бадышалардын баашасы - 3773) 

- (бай. ир. пати - өкүмдар; ир. шах - өкүмдар; падишах - өкүмдарлардын өкүмдары 
дегенге жакын маанини туюнтуп, өзгөчө чоң мансап ээсин түшүндүрөт) - өкүмдар, бий-
лик ээси, кээде башчы, башкаруучу маанисинде да колдонула берет, бийлик, аскердик 
мансаптардын эң жогоркуларынын бири - канга чамалаш, андан кийинки мансап, кээде 
экөө укукташ катары, аралаш атала берүү учурлары да кенен жолугат, мындай учурда 
ал мансап ээси чоң бааша («Акунбешим чоң бааша») экендиги атайылап эскертилет. 
Бааша титулу эпосто көбүнчө аскер башчыларына карата колдонулганда генерал дегенге 
чамалаш, маанилеш туюнтманы, ал эми аймак башкаруучусуна карата колдонулганда 
генерал-губернатор дегенге жакын маанини берет. 

Бааша менен бадыша терминдери түпкү теги бир болгону менен эпос боюнча чоң 
айырмасы бар түшүнүктөргө жатат. Бадыша эң жогорку бийлик ээси, алгач байыркы 
иранда пайда болгон бул титулду Осмон империясынын өкүмдары алып жүргөн. Эпос-
то бул наам менен кытайлардын башкы каны Эсенкан аталат. Манаска карата да кол-
донулган учурлар кездешет, бирок анда бийлик ээсинин наамына караганда эпитеттик 
маңызга ээ сөздүн милдетин аткарат. 

БААШАЙЫ (паачайы, башайы) -
(Баашайы менен бейкасам - 2 1 1 0 6 ) 

- (ир.) кол менен токулган жибек кездеменин бир түрү. 
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БАГЫЛАН -

(Багылан козу, ширин баш - 25877) 
Сүт эмүүдөн калып бышып жетилген, күрпөң болуу абалына али жете элек козу. 

БАГЫМДАТ -
(Багымдат маал кезинде - 24892) 

- (ир. бамдат - таң, таң жарыгы) 1. Ислам динин туткандардын, мусулмандардын парз 
катары күнүгө беш жолу окуй турган намазынын биринчиси - эртең менен эрте таң жа-
рыгы менен окула турган намаз. 2. Убакыт өлчөмү-чени, эртең менен, таңдын үрүл-бүрүл 
алгачкы жарыгы. 

БАДАНА -
(Бадана тонун кийинип — 11860) 

- (ир. баден - дене, бүткөн бой) 1. Баатырлар кийүүчү бүткөн бойду-денени кынаптап 
жасалган ок өтпөс кийим соот. 2. Кээде кымбат баалуу кездемеден кооздолуп тигилген 
сырт кийим - тон да бадана деп, атала берет («Бадана кийип балкылдап»). 

БАДАН -
(Бадаң ашуу бел экен - 8281) 

- (ир.) ашуу, бел. 

БАДИРЕК -
(Бадирек кытай курусун - 5883) 

- (ир. бэдрэг - теги жаман). Тилдөө, же кемсинтүү максатында айтылуучу сөз. Мааниси 
боюнча: 1. Кара нээт, орой, айбан, акмак, бузуку. 2. Тексиз, теги жаман. 3. Оңбогур. 
Ушул маңызда кээде эр жүрөк, кайраттуу, жалтанбас, баатыр деген түшүнүктөрдүн ор-
дуна колдонулган учурлар да кездешет («Манас деген бадирек» - ушуга жакын үлгү). 

БАДЫЛ -
(Кылымга сөзү түз бадыл 
Кырмус шаанын Мурадыл - 8009 - 8010) 

Орундуу, токтомдуу, түз, калыс. 

БАДЫША (падыша) -
(Бадышалардын баашасы - 5373) 

- (бай. ир. пати - өкүмдар, шах - өкүмдар) - бийлик ээси, император. Чоң өлкөнүн, көп 
элдин эң жогорку - башкы бийлөөчүсү. Эпостун түшүнүгүндө кан, бааша мансаптарынан 
жогору турган наам. Мисалы, кытай баатыры Коңурбай кан аталат, бирок ал Эсенканча 
(«Бадышасы экен Эсенкан») баш ийген абалдагы адам. «Бадышалардын баашасы» делген 
сөз айкашы «бааша» деген наамдын бадышадан жогору турарын туюнтпайт, бадышалар-
дын башкаруучусу, б. а., чоң-чоң, эң жогорку бийлик ээлеринин үстүнөн караган, аларга 
өкүмү өтө турган адам маанисин туюнтат. 

БАЙГАМБАР (пайгамбар) -
(Акыр заман байгамбар - 130) 

- (ир. пэйгэмбэр - өкүл, кабарчы, чабарман) 1. Адамдар арасында дин таратуу, анын 
негизги маңызын чечмелеп түшүндүрүү үчүн жаратылган - жарык дүйнөгө жиберилген 
Кудайдын өкүлү. Арабча «наби» (кудайдын атынан кабардоочу), расул (элчи, өкүл) -
кудайдын буйругун, айткандарын кабардоочу өкүл-элчи. Терминдин кеңири жайылган 
жана жалпы кабыл алынган мааниси - кудайдын элчиси, Мукамбет ушул ат менен (ра-
сул Алла) аталат. Куранда берилген маалыматтар боюнча пайгамбарлардын эң алгачкы-
сы Адам, акыркысы Мукамбет. Пайгамбарлар көп деп эсептелинет. 
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Куранда аты аталган пайгамбарлар булар: 1. Адам, 2. Идрис, 3. Нух, 4. Худ, 

5. Салих, 6. Ибрахим, 7. Лут, 8. Исмаил, 9. Исхак, 10. Якуб, 11. Юсуф, 12. Эйюф 
(Айып), 13. Шуайб, 14. Муса, 15. Харун, 16. Давуд, 17. Сулайман, 18. Иляс, 19. Элйеса, 
20. Юнус, 21. Зулкифл, 22. Зекерийя, 23. Яхя, 24. Иса, 25. Мухаммед. Үч байгамбар 
аталган адамдын байгамбарлыгы талаш, бир учурда аларды да кошо айтуу, кээде чыга-
рып салуу учурлары кездешет. Алар: Узейир, Лукман (Улукман), Зулкарнайын. Өзгөчө 
белгилүү байгамбарлардын өз ысымдарынан башка да атына кошо айтылуучу сыпаттама 
лакап аталыштары бар: Ибрагим халил Аллах (Алданын досу), Ыйса рух Аллах (Алда-
нын руху), Мукамбет расул Аллах (Алданын элчиси) ж. б. Мукамбет пайгамбардын аты-
на дайым дээрлик кошо айтылуучу эпитет аталыштын бири мустапа (тандалган - баш-
калардын арасынан өзгөчө орунга коюлган, жогору бааланган). Айрым пайгамбарларга 
асмандан кудай тарабынан жиберилген ыйык жазуу түшкөн. Мисалы: Мусага ат-Таура, 
Даутка (Дөөт) забур, Ысага инжил. Мукамбет мустапага курандын сөздөрү периште ар-
кылуу жеткирилген. 

Куранда пайгамбарлар кадимки жердеги жашаган адамдардан экендиги, негизги 
маңызы жактан алардан айырмаланбастыгы, бирок кудайдын жакын адамы экени айты-
лат. Пайгамбарлар терең акылы, жашыруун сырларды билип, көзү ачыктыгы, керемет 
иштерди жаратууга жөндөмдүүлүгү менен өзгөчөлөнүшөт. 2. Өтмө мааниде: бардыгын 
алдын-ала билген жетик акыл, олуя, көзү ачык. 3. Акылман адам деген мааниде да 
колдонула берет. Бул учурда көбүнчө адамдын акылмандыгы пайгамбарлыкка салышты-
рылуу түрүндө берилет. Мисалы: Кошой, Бакайга карата пайгамбар чалыш карыя, же 
пайгамбар чалыш олуя ж. б. 

БАЙНЕК (пайнек) -
(Байнеги алтын, сабы жез - 14139) 

- (ир.) 1. Бычактын, кылычтын сабынын учундагы шакекче. 2. Кылычтын, бычактын 
кынынын учундагы металл бөлүгү. 

БАКАЛ -
(Бакалчым аты да Манас - 22514) 

- (ир.) 1. Майда буюм-теримдер сатуучу кичинекей дүкөнчө. 2. Кээде кант, ун, таттуу-
паттуулар, самын-сумун, жип-шуу ж. б. майда буюм-теримдердин жалпы аталышы. 

Б А К А Л О О -
(Кара ормонго бакалап - 1271) 

1. Пааналап жүрүү, каралап жашоо, каралап жүрүү, жашырынып пааналоо. 2. Ка-
роо, көзөмөлдөө, байкоо, сыртынан багуу, кайтаруу. 3. Кээде жол чалуу, кароол ка-
роо, жол кароо, душман келе турган жакты көзөмөлдөп байкоо маанилеринде да айтыла 
берет. 

БАКАЛЧЫ -
(Бакалчым аты да Манас - 22514) 

Майда буюм-теримдер сатылуучу кичинекей дүкөнчөнүн ээси, сатуучусу. Майда-
барат нерселерди сатуучу адам. 

БАКАР -
(Бакардан отуз салсак - деп - 20734) 

- (ар., ир.) 1. Уй. 2. Уй жылы. 

БАКАРЧЫ -
(Бакарчым аты да Манас - 22513) 

- (ар., ир.) бакар - уй. Бакарчы - уйчу, уй кайтаруучу адам, бадачы. 

www.bizdin.kg



€ МАНАС » 
БАКШЫ -

(Жиндисин билбей, бакшы - деп - 13455) 
- (санск. бахши - мугалим, насаатчы). 

Кара күчкө жата турган жин колдоочулары - чымыны бар деп эсептелген адам. 
Анын жөнөкөй адам көрө албаганды жана болочокту, же алыстагы болуп жаткандарды 
көрө, биле ала турган көзү ачыктык сапаты бар делинет. Жин ооруларын айыктыруу 
үчүн, же төрөгөн аялды кара басканда бакшылардын жардамына кайрылышкан. Алар 
өзүлөрү билген магиялык күчкө ээ деп эсептелген сөздөрдү айтуу - ырдоо жана бий кый-
мылдарын элестеткен ар түрдүү кыймыл-аракеттерди жасоо (үй ичинде оорулууну теге-
рене чуркоо, үстүнөн секирип өтүү, уруу, чабуу сыяктуу кыймылдарды көрсөтүү, кээде 
таяк, камчы менен чабуу ж. б.) аркылуу оору ээсине, оорулууга таасир этүү далалатын 
кылышкан. 

Бакшылар кара бакшы, же кара жиндүү бакшы (кээде кутурма бакшы деп да аталат) 
ж&ня вк бакшы деп бөлүнүшөт. Кара бакшы күчтүү деп эсептелет. Анткени ал бийлеп 
боз үйдүн чамгарагына чыгып, кызартылган темирди тили менен жалап, өзүн жоготуп 
коюу абалына келип бакшылык кылат, көбү бакшылыктын аягында талып жыгылышат. 
Ак бакшы тынч, акырын аракеттенет, көбүнчө, эмчилик-домчулук ырым-жырымдарды 
иштейт. 

Бакшылар эл арасында эмчи-домчулук, кээде табыпчылык менен да кесип кылыш-
кан. 

Кыргыздардын бакшылары өнөр-сапаты жана аткарган милдеттери жактан Сибирь 
элдериндеги шамандар менен окшоштук, жакындыктары көп. 

БАКЫ -
(Жалган жайдан бакыга 
Кайтып кеткен Мукамбет - 5773 - 5774) 

- (ар.) түбөлүк ж а й , - тиги дүйнө. Жалган жай - убактылуу дүйнө түшүнүгүнө карама-
каршы маанини - түбөлүктүү дүйнөнү, өлүп тирилгенден кийинки тиги дүйнөнү туюн-
тат. 

БАЛ (бал ачуу) -
(Кырк бир таштан бал ачты - 24589) 

- (ар, фал - сыйкыр, төлгө). Бал, бал китеп - сыйкырдуулук сапаты бар деп эсептелинген 
китеп, кээде болочокту алдын-ала кабарлоочу атайын китеп. Бал ачуу - сыйкырдуу ки-
тепти ачып окуп, керектүү маалыматтарды, кабарды алуу, билүү. Күзгүгө (кыргыздарда 
далыга), сууга ж. б. карап төлгө тартуу - болочокту божомолдоп айтуу, кабармаалымат 
берүү, ошондой эле кырк таштан төлгө тартуу да түпкү негизинде бал ачууга - сыйкыр 
төлгөгө жатат. Көзү ачыктык кылып болгон, же боло турган иштерди айтуу аракетин да 
бал ачуу өнөрү менен тектеш, мааниси түпкү тегинде бир дешке болот. 

Бал ачкандар балгер делет. Балгер - бал китеп ачуу жөндөмү бар адам, же төлгөчү, 
көзү ачык ж. б. маанилеринде. 

БАЛАК -
(Балага урду балакты - 147) 

Күнөөлүү адамды жазалоодо колдонулуучу атайын курал-таяк. 

БАЛГЕР -
(Балгердин балын каратты - 24617) 

Бал китеп ачуу жөндөмү бар адам (к. бал - бал ачуу), төлгөчү, көзү ачык, далычы 
ж. б. 

^ 4 8 9 ^ 
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БАЛЕК (палек) -

(Тогуз кабат балек бар - 2745) 
- (ар. фэлек - асман, асман мейкиндиги, же асман бийиктиги, же асман катмары). Ас-
ман, асман катмары, асман бийиктиги. 

Кыргыздар асманды да, жерди да жети, кээде тогуз кабат катары айта беришет (ке-
ненирээк к. «Манас» II китеп, 702-6.). 

БАНДУЛУ -
(Бандулуга кириптир - 7954) 

- (кыт. бан - чуу, катуу добуш; ар. дабыл - барабан) 1. Кабар, белги берүү максаттарын-
да пайдаланылуучу, үнү алыс жерге угула турган чоң коңгуроо («Бандулуну уруптур»). 
2. Чоң коңгуроо орнотулган бийик жай, кээде мунара («Бандулуга киргени»). Эпосто 
бандулу мындай мүнөздөлөт: 

«Байкап кара буларга, 
Бандулу деген мунара, 
Как карагай алдырып, 
Кандык уста салдырып, 
Баш жагынан жүз жерге 
Банар чырак жандырып, 
Алачык үйдөй коңгуроо 
Ага барып тагуучу, 
Ар тараптан жоо келсе 
Бандулуну кагуучу, 
Төрт күндүк жерге угулуп, 
Төрөлөрү баруучу. 
Коңгуроосу колодон...» 

БАНЖАРА (панжара) -
(Банжарасы темирден - 1815) 

- (ир.) 1. Эшик-терезенин кашектеринин тегерегине, чарпая ж. б. эс алганда, тамак 
ичкенде олтуруучу атайын жайдын туш-тараптарына тосулуп коюлуу-бекитилүү үчүн 
жыгачтан, кээде металлдан жасалган оймо-чийме түрүндөгү ж. б. кооздуктар. 2. Тосмо 
катары пайдаланылуучу тор. 3. Кээде кооздолуп жасалган терезенин кашегин да банжа-
ра, же банжаралуу терезе деп атай берет. 

БАНТ -
(Баашасын бантка салыңар, 
Байлап келип калыңар - 27053 - 27054) 

- (ир.) туткун, колго түшквн адам. Тексттеги «бантка салуу» туткунга алуу дегенди 
туюнтат. 

БАҢ-БАҢ (баңбаң) -
(Кентун шаар баң-баңы - 730) 

- (кыт. ван - князь) Эпос боюнча мурас катары өтүүчү, же аткарган ишине, кызмат ор-
дуна жараша бериле турган жогорку орундагы мансаптык наам. Калмак, кытайлардын 
башкаруучуларына карата айтылат. Мааниси жана орду боюнча кандан кийинки даража. 

БАҢГҮ (паңгү) -
(Ыламасын баңгү дээр - 280) 

- (кыт.) будда, лама дининдеги кытайлардын дин кызматкерлеринин мансаптык наам-
дарынын бири. 
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БАНСА (паңса) -

(Лаайлама баңса дээр - 7745) 
- (кыт. баң - князь, башкаруучу, паң - атактуу, улуу даражалуу, мартабалуу) атактуу 
лаайлама (к. лаайлама), улуу даражалуу лаайлама, же башкаруучу лаайлама маани-
синде. 

БАҢСА САРАЙ -
(Баңса сарай - буткана - 7915) 

Баңса жайгашкан жай - буткана (к. буткана). Эпос боюнча будда дининдегилердин 
сыйынуучу жайы. 

БАРАНДА (баранды, паранда) -
(Баранды бар, чаранды - 3837) 

- (ир. пэрэндэ - куш, канаттуулар) Канаттуу жан-жаныбарлар. Эпосто көбүнчө илбээсин, 
суу куштары, же майда канаттуулар маанисинде жолугат. 

БАРАН -
(Айныбас мылтык ак бараң - 2293) 

1. Пистон менен от алдырып атылуучу эски кара мылтыктардын бир түрү. Ичи 
сайлуу болгондуктан огу алыска учкандыгы, түз тийгендиги аркылуу жогору бааланып, 
баркталган. Аталышынын теги чет элден - батыш европадан - Франциядан (Франк-
Француз, Франция, же жалпы эле Франция жак - батыш европа тарап) келген мылтык 
дегенди туюнтуудан чыккан. 2. Эл аталышы («Маңдай жакта бараң бар, мага атышар 
душман далай бар»). Франк - бараң - француз эли, же жалпы эле батыш европа эли. 

Эпосто бараң - ак бараң, көк бараң, сыр бараң түрлөрүндө айтыла берет. Мындай 
аталыштар кээде энчилүү ат (Алмамбеттин алганы сыр бараң делет) катары пайдала-
нылса, көбүнчө жалпы мааниде айтылат. Бул учурларда мылтыктын кундагынын өңүнө 
жараша колдонулса керек. 

БАРГЕК -
(Башта жыга баргегим - 7168) 

- (ир.) 1. Ургаачылардын башына тагыла турган кооздук буюм. Жибектен өрүлгөн бы-
шык сызмага, же асыл металлдардан атайын жасалган шакекче түрүндөгү тегеректин 
бетине, салаңдатылган түрдө тизип, илип коюу менен жасалып, чачтын үстүнөн, кээде 
жука жоолуктун үстүнөн кийилген. Кооздуктар ээсинин кимдигине, бардардыгына жа-
раша алтын-күмүштөн тизилген бермет-шурудан, асыл таштардан даярдалышы мүмкүн. 
Өтө кымбат тургандыктан өзгөчө баркталган. 2. Өтмө мааниде: өзгөчө кымбат, барктуу, 
сүйүктүү нерсе. Бул мааниде адамга, айрыкча баласына, жакынына, кызына карата да 
айтыла берет. 3. Кооздолгон сызгыч боо. 

БАРПАША -
(Барпаша кара чапандан - 25907) 

Калың, түктүү кездеменин түрү. Барпаша чапан - ошол кездемеден тигилген сырт 
кийим. 

БАРПЫ -
(Ал дарынын атагы 
Атын уксаң барпы - дейт - 2112 - 2113) 

Эпос боюнча кытайлардын кары адамды жашартуучу атайын даярдалган дарысы. 

БАЙТАЛ АТ -
(Бартал атка жүктөтүп - 15153) 

- (ир. бардэр - жүк жүктөөчү) - жүк жүктөөчү ат, кээде жалпы эле унаа. Мингич, 
же күлүк аттардан айырмаланып жүк жүктөөгө ылайыкталган жылкы-москоол дене 
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түзүлүшү, күчтүүлүгү менен айырмаланган жылкы, кээде жылкынын чыдамдуу, күчтүү, 
москоол денелүү атайын тукуму. 

БАРЧА (парча) -
(Барча тамыр калтырап - 205 
Барча, буулум, дүпүйө - 23415) 

1. Бүт баары, бардык. 2. Бөлүк, кесинди, үзүндү, майда (ир. парче). 3. (ир. парча) -
саймаланып токулган баалуу кездеменин түрү. 

БАС (басык иш, бас адам - пас) -
(Басык иш кылбай, таза тур - 23972) 

- (ир.) 1. Жапыз, ылдый, төмөн. 2. Бейли тар, кара ниет, адамгерчиликсиз, кээде куну 
жок, колу чүрүш маанисинде да айтыла берет. 3. Өтмө мааниде: ыплас, таза эмес, туура 
эмес иш. 

БАТА -
(Кол көтөрүп дубага 
Бата кылып алганы - 17753 - 17754) 

- (ар. фатиха - ачуучу - Куран китебин ачуучу) 1. Курандын бет ачар биринчи сүрөөсү. 
Дуба катары кеңири колдонулат - нике кыйганда, өлүк койгондо, арбакка атап куран 
окуганда ж. б., ошондой эле намаз окуганда ар бир рекетти баштоодо окулат. 2. Дүйнөдөн 
кайткан адамга арнап, же үйүнө барып куран окуу. 3. Ак тилек, алкыш, жакшылык каа-
лоо. 4. Өтмө мааниде: кудалашуу, куда болгондуктун белгиси катары убада бүткөндө бата 
кылуу - баталашуу. Кыргыздарда терс бата берүү адаты да бар. Терс бата берүү каргоо-
нун бир түрү. Адатта, өзгөчө катуу нааразы болуунун белгиси эсептелет. Тескери батаны 
ата-эне балага, сакалдуу, сыйлуу кары адам өзүнөн жашы кичүүгө бериши мүмкүн. 

БАТА АЯК -
(Бата 8.якк& берди - деп - 21043 
Бата аяктан олжо алып - 21095) 

Кудалашуу салтынын ритуалдык белгилеринин бири - куда болуу убадасы бүткөндөн 
кийин куда болгондуктун белгиси катары күйөө тараптан кыз аталары тарапка берилүүчү 
атайын сый белек. Андай сый белек буюм (көбүнчө сыйлуу, баалуу кийим), акча (эпосто 
адат катары алтын-күмүш), мал түрүндө болушу мүмкүн. Тартуу белекке ыраазы болсо 
белек алган тарап да жооп катары өз белегин берет. Адатта андай белек көбүнчө кийит 
деп аталып, баалуу сырт кийим түрүндө болот. 

Күйөө тараптын кудалашуунун белгиси болгон сый белегин алгандан кийин эки та-
рап чогуу ак тилекке бата кылат, ушуга ылайык берилген белек бата аяк аталат. 

БАТА КЫЛУУ -
(Баары колун көтөрүп, 
Бата кылып койгону - 19763 - 19764) 

Куран окулганда, жакшы тилектен, каалоодон, тамак ичкенден кийин ошол иш-
аракеттердин бүткөндүгүнүн белгиси катары салттык атайын кабыл алынган кыймыл-
аракеттер жасап, сөздөр айтып эки колдун алакандары менен жүздү сыйпоо. 

БАТМАН -
(Элүү батман кебезди 
Элинен жыйып алыптыр - 27089 - 27090) 

- (ир. батман). Оордук өлчөм. Болжол менен төрт пуддан он алты пудга чейинки оордук 
чен. Мурдагы кыргыздарда батман өлчөнүүгө мүмкүн болгон оордук чендин жеткен чеги 
- андан жогору турган оордук чен жок. 
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БАТЫН -

(Батыны ачык бадыша - 16533) 
- (ар. батин, ир. батен - жашыруун, жабык, ич жагы) 1. Батына ачык-жашыруун сырды 
көрө билүү, же ички дүйнө, жашыруун сырга ээ болуу - көзү ачыктык. 2. Өтмө мааниде: 
көрөгөч, акылман. 

БАШКА ДӨӨЛӨТ КУШУ КОНУУ -
(Бул баланын башына 
Дөөлөт кушу конуптур - 912 - 913) 

Бакты-таалай, байлыкка жетишүү. Турмуштук өзгөчө ийгиликтерге ээ болуу - иши 
оңолуу - дөөлөт кушу (к. Дөөлөт кушу) конуу. 

БАШЫНА САРЫ ЧАЛУУ -
(Жаалданып калыптыр, 
Башына сары чалыптыр - 14472 - 14473) 

Сары түс кайгы, убайым, санаа тартуунун белгиси. Башка сары чалуу (өңү сары 
түстүү чүпүрөктөн селде чалынуу, сары жоолук менен башын бууш ж. б.) капа болуп 
туталануунун, катуу убайым жеп, санааркагандыктын белгиси. 

БАЯН -
(Кирпи, келер аларды, 
Мүсөк менен баянды - 520 - 521) 

- (ир.) 1. Жабыр баян - мифтик, жөө жомоктук жырткыч айбан. Чегир баян - канат-
туулардын колдоочусу. Бул жерде жалпы жапайы жырткыч айбандар маанисинде. 
(ир.) - 2. Айтуу, кабардоо, сыпаттоо, түшүндүрүү. (ар.) - 3. Курулай сөз, жалган даңаза. 
4. Аңгеме, түшүндүрүү, айтуу. 

БАЯНДОС-
(Баяндос мамык салдырып - 22680) 

- (ир.) 1. Ээрдин үстүнө салына турган кичине төшөк - көрпөчө. 2. Олтуруу үчүн алдыга 
салынуучу төшөк. Адатта, кымбат материалдардан, кооздолуп жасалат. 

БАЯТ -
(Алтындуу баят жамынып - 1767) 

1. Бетине чоң-чоң гүл түрүндөгү түр түшүрүлүп токулган жибек кездеме. 2. Ошол 
кездемеден тигилген сырт кийим. Көбүнчө кементай сымал жеңи жок, алкымынан жип 
менен байлап коё турган, желбеген кийилүүчү кийим. 

БЕДӨӨ -
(Баары бедөө көй күлүк - 17089) 

- (ар. бадауин - чөлдүктөр, чөлдүн жашоочулары) 1. Чөлдө жашашкан, көчмөн араб 
урууларынын жалпы аталышы. Мал чарбачылыгы менен жан сакташкан. 2. Бедөөлөр -
чөлдүн көчмөн арабдар өстүрүшкөн жылкынын өзгөчө тукуму. Ал жылкылар чыдамдуу-
лугу, күлүктүгү, сымбаты менен айырмаланып, мыкты күлүк катары жогору бааланган. 

БЕЙ -
(Бей ыйманга бурак жок - 26480) 

- (ир.) Жок, кыргыз тилиндеги жоктукту туюнтуучу «сыз» мүчөсү. Адатта, сөздүн ал-
дына айкаша турган мүчө - бейыйман - ыйманы жок, ыймансыз дегенди туюнтат. 

БЕЙБЕРЕКЕ -
(Бейбереке болбо - деп - 21015) 

Берекесиз болбо, бейлиң кетпе, сараңдык кылба маанилеринде. 
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БЕЙГУДА (бейкуда) -

(Бейкарар адам экен - деп, 
Бейкуда сүйлөп салбасын - 20250 - 20251) 

- (ир.) Бөөдө, жөнү жок, курулай. Кээде адепсиз, же адепсиздик маанисинде да айтылуу 
учурлары кезигет. 

БЕЙИШ -
(Дозоку, бейиш экенин 
Биле албаймын мен - деди - 134 - 135) 

- (ир. бехешт, ар. ал - жанна - бак) 1. Бул дүйнөдө кудайдын бардыгын, бирдигин, 
улуулугун таанып, шарият жолун сактап, такыба жүрүп, соопчулук иштер иштеп, тес-
кери жолго барбаган таза адамдар - күнөө кылбагандар тиги дүйнөдө - түбөлүк жайда 
жыргап жашоо үчүн Алда тарабынан атайын даярдалган жак. Ислам түшүнүгүндө бе-
йиш көптөгөн булактары, аккан суулары, көлдөрү бар, салкын, саябандуу бак. Суулары 
бал, сүт, шербет, жыгачтарында анар, курма ж. б. жемиштер өсөт. Бейиштин бир канча 
түрлөрү бар (сегиз бейиш бар делет). 

Эпосто бейиш абасы жыпар, суусу бал, өскөн жыгачтары каухар, ал бактагы куш-
тары менен чымчыктары нур, тамдары жакут, арыгында шербет аккан, суу түбүндөгү 
таштары бермет, шуру болгон укмуштуу жыргал жай катары сыпатталат. 

Бейиш жөнүндөгү түшүнүк исламдан башка негизги диндердин көбүндө орун алган. 
2. Жыргал жай. 3. Өтмө мааниде: жыргал турмуш, жыргал жашоо, жыргалчылык. 

БЕЙКАРАР -
(Бейкарар сөздү коюңар - 16145) 

- (ир. бей - сыз, жок, карар - турум) Турумсуз, маанисиз, маңызы жок, кээде анчейин, 
жөн эле, жөн салды туюнтмаларында да жолугат. 

БЕЙКАСАМ -
(Баашайы менен бейкасам - 21106) 

Баалуу кездеменин түрү - эриши жибек, аркагы жип кездеме. 

Б Е Й Н И К Е -
(Бейнике келип турган соң 
Аябай кылдым азапты - 22837 - 22838) 

Никесиз - (к. нике), никеси жок. 

БЕЙШЕМБИ -
(Бейшембинин кечинде - 19303) 

- (ир. панж - беш, шенбе - күн) бир жума ичиндеги бешинчи күн. Азыр колдонулуп 
жүргөн апталык күн аталыштарында 4-күн - (четверг) болот. 

БЕК -
(Каны, беги, карасы 
Кошо келди бу тойго - 14312 - 14313) 

Терминдин түпкү теги «бий» түшүнүгү менен тутумдаш (бий - бейбек). Орхон жа-
зууларында орун алган маалыматтарга караганда «бек» мансапты туюнтуучу термин ка-
тары кыргыздар арасында У-УП кылымдарда эле кеңири колдонулган. Алгачкы маа-
ниси бир уруунун башчысы, бийлөөчүсү. Кийин түрдүү тарыхый шарттарда терминдин 
мааниси өзгөрүп турган. Көпчүлүк түрк элдеринде кандан кийинки мансап орду. XIX 
кылымда, айрыкча Кокон хандыгынын тушунда шаар башкаруучусу да бек атала берген. 
Кээде «бек» мырза, кожоюн маанилеринде да колдонула берет. 
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БЕЛДЕМЧИ -

(Белдемчи, кыяк байланып - 13566) 
1. Баасы кымбат, сапаттуу калың кездемелердин (баркут, чийбаркут, плюш, нооту, 

кымкап ж. б. биринен кооздолуп жасалуучу аялдардын кийими: белден ылдый тарты-
лып кийилет, бир жак капталы ачык, көбүнчө сый кийими катары пайдаланылат. Этеги 
жазы, жогору жагы кууш келип, шырылган, кооздолгон кашат коюлат, белдемчинин 
этеги, бети, жээктери саймаланып, шуру-бермет, күмүш кооздуктар менен кооздолот, 
кашатына, этегине кундуз ж. б. баалуу тери карматылышы да мүмкүн, жука жибек кез-
деме менен ичтелет. 2. Баатырлардын жоо кийиминин түрү - белден ылдый тартылуучу 
аялдардын кийими түрүндө жасалып, негизинен ок, кылыч ж. б. куралдардан калканч 
катары сактоо милдетин аткарат. Чарайна, соот кийим катары кийилип, көкүрөк тарап-
ты коргосо, белдемчи бел кырчоодон тизеге чейинки мүчөлөрдү коргоп-калкалап турат. 
Баатырлардын белдемчиси көбүнчө металлдан-темирден жасалат делет. Буга караганда 
жалпак темир түрүндөгү бири-бирине адамдын кыймыл-аракетине тоскоолдук кылбагы-
дай кылынып бириктирилген, куралган, же булгаарыга, кайышка бекитилген - кийим 
түрүндө иштелсе керек. 

БЕНДЕ (пенде) -
(Беризатта болбосо 
Бендеден андай жан болбос - 1735 - 1736) 

- (ир. бенде - кул) 1. Кул (кудайдын кулу маанисинде). 2. Адам, киши. 3. Бечара, алсыз, 
күчсүз, мусаапыр, бирөөгө көз каранды, караар-көрөөрү жок, байкуш маанилеринде. 

БЕРБЕРДИГЕР (барбардигер) -
(Бербердигер буйругун 
Кыла турган мен - деди - 1 2 4 - 1 2 5 ) 

- (ир. парвардигер - жаратуучу) Алданын эпитет ысымдарынын бири. Көбүнчө, Алда, 
Кудай, Жараткан деген сөздөр менен кошо айтылат да, ошол Алда аттарынын маани-
леш синоними катары Алда, Кудай маанилерин туюнтат. Формасы жактан барбардигер, 
бербердигер түрлөрүндө аралаш айтыла берет. Эпосто «бербердигер» үлгүсү алда канча 
көбүрөөк кезигет, ошону менен бирге эле кээде «барбардигер» түрүндө айтылуу да кезде-
шет. Айрыкча, ыр саптарындагы үндөшүү, уйкаш ж. б. таламдарга ылайык бербердигер 
эле эмес, барбардигер катары колдонуу (да адаттагы көрүнүштөрдөн. Эки үлгүнүн маани-
синде айырма жок. Эпосто Алданын эпитет ысымдарынын арасынан «кудай» дегенден 
кийинки өзгөчө көп жолуккан үлгү бербердигер - барбардигер. 

БЕРБУЛУТ -
(Бербулут бизде деги жок - 27604) 

- (орус.) төө. 

БЕРЕН -
(Берен калган Бээжинге - 1469) 

- (ир.) 1. Кыраан бүркүттүн бир түрү. 2. Жырткыч куштардын жалпы аталышы. 3. Күч-
түү, алыбеттүү, баатыр, эрен, мыкты. 4. Каргоо, тилдөө маанисинде айтылуучу түбү 
түшсүн, такыр жоголуп кетсин, кыйрап калсын ж. б. туюнткан сөз. Мындай учурда 
«беренге калсын» деген сөз кошулуп айтылат да, жырткыч кушка жем болсун маанисин 
туюнтат («берен калсын», «берен алсын»). 

БЕРЕНЖИ -
(Беренжилүү тондору - 23121) 

. - (ир. бароже) 1. Жибектин түрү, Жибектин ичке жибинен токулган тор. Ошондой тор 
менен кооздолгон буюм беренжилүү аталат (беренжилүү көйнөк, беренжилүү тон ж. б.) 
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€ МАНАС » 
2. Кармоочу сабы асыл металлдан (алтын, күмүш) даярдалган ичке зым менен тордолуп 
кооздолгон кылыч. 3. Кээде жалпы эле тор түрүндөгү иштелген кооздуктар, же ошондой 
кооздуктар тагылган, жабыштырылып бекитилген кийимдер. 

БЕРЕН КАЛУУ -
(Берен калган Бээжинге - 1469) 

Түбү түшкүр, кыйрап калгыр, каран калгыр сыяктуу терс маанини туюнткан тилдөө, 
каргоо, жаман көрүү учурларында колдонулуучу сөз (түбү «Берен (к. берен») түшүнүгү 
менен байланыштуу. 

БЕРИ (пери) -
(Дөөсүздөрбү, бериби - 1299) 

- (ир. пери - учуучу) 1. Түрдүү түс-кейипке өтүү, кубулуу, учуп жүрүү касиеттерине 
ээ, жашоо тиричилиги, өңү-түсү жактан адамдарга жакын, бирок билим, өнөр, акыл 
жөндөмдөрү жактан көпчүлүк учурларда алардан жогору турат деп эсептелген, болор-
ду, болгонду көрбөсө да билүү кереметине ээ мифологиялык жандыктар. Өзгөчө сулуу-
лугу (айрыкча ургаачылары) менен айырмаланат делинет. Жөө жомоктордо, эпостордо 
көбүнчө кыз, жаш аял турпатында сыпатталышат. Сулуулуктун, акылдуулуктун, ади-
леттиктин ээси катары, негизинен, оң бааланышат (Толугураак кара «Манас», 1-китеп, 
460 - 461-беттер). 2. Өтмө мааниде: сулуу.' 

БЕРИЗАТ (перизат) -
(Беризатта болбосо 
Бендеден андай жан болбос - 1735 - 1936) 

Бери, насили бери, бери тукуму маанилеринде: Бери-бери, зат - маңыз. 

БЕРИШТЕ (периште) -
(Ужутка бала келтирүү 
Бериштеге чоң милдет - 106 - 107) 

- (ар. малаика, ир. фереште - жиберилген) 1. Алда тарабынан жаратылган үч акыл-
дуу жандыктын бири (берки экөө адам менен жин). Топурактан жуурулган адамдардан 
айырмаланып периштелер оттон (нурдан) жаратылган. Периштелер Алданын буйругу 
менен түрдүү тапшырмаларды аткарып ага кызмат кылышат - кудайдын элчилери жана 
кызматкерлери. Бериштелерде напси болбойт, ошондуктан алар тамак ичүү, уктоо ж. б. 
сыяктуу «начар» сапаттардан таза болушат. Бериштелер эң көп, бирок төртөө мукараб 
(ар. могеребб - жакын, ынак, ишеничтүү) периштелер деп аталышып, Алдага жакын ту-
рушат: Азирейил, Жебирейил, Мекейил, Ысрапил. 2. Өтмө мааниде: айыпсыз, күнөөсүз, 
таза. 

БЕРШӨК -
(Алты бершөк түгү бар - 27358) 

- (орус.) узундук өлчөм - 4,4 см. чамасындагы аралык. 

БЕХУШ (бейүш) -
(Бехуш болуп жыгылып, 
Мен билбеймин талганым - 1745 - 1746) 

- (ир. бей - жок, же жоктукту билдирген «сыз» уландысы; хуш - акыл, эс, аң-сезим, 
сезим - акыл-эси жок) эстен тануу, акылдан ажыроо, эси ооп калуу, эс-мал болуу, кээде 
өзүн өзү жоготуп коюу маанилеринде. 

БЕШИМ -
(Кечки бешим кезинде - 22100) -
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- (ир.) 1. Мусулмандардын милдеттүү түрдө күнүгө беш жолу окуй турган намазынын 
экинчиси. 2. Убакыт мезгили (бешим намазынын атынан алынган) - түш ооган убак, кеч 
бешим - кечке жакын мезгил. 

БИГИЗ -
(Бигиз кылып жанчсам - деп - 26055) 

Курч темирден жасалган, учтуу, ичке атайын курал. Өтүк ултарганда, бир нерсени 
көзөгөндө пайдаланылуу мүмкүн. Учтуу темир жыгач сапка бекитилип коюлат - ши-
беге. Бигиз кылып жанчуу - шибеге кылып саюу, шибеге менен саюу (бигиз - шибеге, 
жанч - сай, саюу). 

БИЙ -
(Олтурган орчун бийлери - 14456) 

1. Мансаптык наам - уруунун, аймактын, өзүнчө чоң топтун башкаруучусу, жетек-
чиси. 2. Эл арасында калыстыгы менен белгилүү болгон кадырлуу адам. 3. Атайын шай-
ланып, топто доо, чыр-чатактарды чечүүдө калыстык кылуучу - бүтүм чыгаруучу адам. 

БИКИР (пикир) -
(Адамзаат уулуна 
Өлүм кыйын бикирдир - 5593 - 5594) 

- (ар.) ой, санаа, ой жүгүртүү, ой толгоо. 

БИЛДЕ ДАР -
(Базар менен көчөнүн 
Баш жагында билде дар - 7868 - 7869) 

Шакектүү дар, билерик дар - сыйыртмактуу дар маанисинде. 

БИР (пир) -
(Кол тапшырган биримсиң - 12185) 

- (ир. пир - карыя, кары адам; ар - шейх, шайык) 1. Ислам дининин каада-салттарын 
жакшы билген, өзгөчө кадыр-баркка ээ болуп, насаатчылык кылган адам - диний жетек-
чи. Кээде сопулар коомунун башында турган адамдын мансаптык наамы. 2. Кары адам, 
сыйлуу адам. 3. Өтмө мааниде: касиеттуү, колдоочу, ээси. 

БИР АЛДА -
(Барсың - деди бир Алда! - 165) 

Жалгыз Алда маанисинде мусулманчылыктын негизги жоболорунун бир белгиси -
Алданын бир экендигин, Алдадан башка кудай жоктугун ырастаган туюнтма. 

БИЧИК -
(Мусулмандын бичигин 
Он-он беш жыл окусам - 5877 - 5878) -

- (байырк. түрк - битин - китеп, жазма, чыгарма) Эпосто калмак - кытайлардын сыр-
дуу, касиетке ээ китеби. Кээде бал китеп маанисинде да айтыла берет. 

БИШАРАТ (бышарат) -
(Бишарат атын койду - деп - 329) 

- (ар. бишарат - сүйүнүчтүү кабар, жакшылык жышааны) белги, сыр, жышаан. Сырдуу, 
касиеттүү, жөнөкөй эмес маанилеринде да айтылат. 

БИЯБАН -
(Бош биябан чөл - деди - 602) 

3 2 - 1 1 9 8 ^ 4 9 7 ^ 
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- (ир. бей - жок, жоктукту билдирүүчү «сыз» мүчөсү, аб — суу) суусуз, суу жок - суусуз 
жай, чөл, какшыган кумдуу талаа. Эпосто бул сөз көбүнчө «биябан чөл» түрүндө айты-
лып колдонулат. «Кош сөздүн» мааниси «чөл» дегенди туюнтуп, бири чет тилден кирген 
сөз, экинчиси анын котормосу түрүндөгү милдетти аткарып турат. 

БОЖАЛДОО (божолуста) -
(Божолдатып орусун - 288832) 

- (ор. пожалуйста) суранам, өтүнөм, ыракым этиңиз. 

БОРОСТОЙ -
(Боростой кийим кийинип - 19531) 

- (ор. простой) жөнөкөй, жупуну, карапайым. 

БОРСУК -
(Босоң - борсук дагы жок - 486) 

- (монг.) суур. Босоң - борсук - суур-муур маанисиндеги сөз. 

БОТОГУР - (бото кур) -
(Ботогур салып мойнуна - 27892) 

- (ир. пута) 1. Пахтадан токулган кездеменин түрү. Жибек жип, же алтын зым аралаш-
тырылып даярдалгандары баалуу эсептелий, ал кездемеден белге курчана турган кур, 
селде жасалган. 2. Жибек кездемеден даярдалган кур. Эпосто ушул мааниде көбүрөөк 
жолугат. 

БОШТОЛУ -
(Боштолу деген жандар бар - 26180) 

Суу жаныбары - түлөн. Эпосто түлөндүн түрктөрдөгү аталышы «боштолу» делет. 
Сөздүн мааниси болпойгон толук, же ичи бош, бирок семиз дегенди туюнтуп, манасчы 
өзү ойлоп тапкан эле аталыш болушу да мүмкүн. 

БӨЗ -
(Таар ордуна бөз тапкан - 17209) 

Пахтадан колго токулган, одуракай жөнөкөй кездеменин түрү. Бул кездемени кыр-
гыздар ак кез мал деп да аташат. 

БӨКӨ -
(Алтымыш бөкө балбаны 
Араң жаап-ачуучу - 8134 - 8135) 

- (калм. бөк) балбан, күчтүү. Кээде алп, баатыр маанилеринде да айтыла берет. 

БӨКӨН -
(Бөкөнүн бөлүп атышып - 26579) 

Сайгак, сайгактын ургаачысы. Эликтин ургаачысын да бөкөн деп атай беришет. 

БӨРҮ ТИЛ -
(Бөрү тил мизин чыгарып - 11804). 

Найзанын жыгачынын учуна бекитилүүчү темир учунун атайын формалык 
көрүнүшүнүн аталышы - курч учтун тил түспөлүндө жалпак келип, түп жагы жазыла-
нып кетип көрүнүшү. 

БУБА -
(Бу көрөкчө баатырым 
Бубамдын этин татайын - 16736 - 16737) 
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Ар бир адамдын тегинин аталыштарынын бири - чоң атасынын атасы. Кээде баба 

түрүндө да айтыла берет. Адатта адамдын атасы, чоң атасы, бабасы - бубасы, жотосу 
ж. б. түрүндө аталат. Ата-бабаң ким, ата-жотоң ким? - деген сөз ушундан. Жотодон ки-
йинки аталардын да аталыштары бар делет. 

БУЗУРУК (бусурук - бузурык) -
(Бузурук Алда Тааласың - 5715) 

- (ир. бузург - ыйык) 1. Улуу, ыйык, зор, маанилүү. 2. Токтолгон киши. 3. Кадырлуу, 
улуу, акылман. Көбүнчө, бул термин дин кызматкерлеринин бийик даражасын көрсөткөн 
наам, атак катары колдонулат. 

БУКТА -
(Бугудан атып буктайлык - 14995) 

1. Бышык, бек, катуу, чымыр. 2. Мыкты, абыдан жакшы, ойдогудай, эң сонун, каа-
лагандай. 3. Бүйрө, тың. 

БУЛ (пул) -
(Адам көрбөс аруу бул 
Алтындуу дилде эң сонун - 24801 - 24802) 

- (ир. пул) 1. Акча, тыйын. 2. Кездеме. 3. Жалпы эле дүнүйө маанисинде да айтыла бе-
рет. Адам көрбөс аруу бул дегенде кымбат баалуу кездеменин түрлөрүн гана эмес, жалпы 
эле буюм-терим, кооздук, жарак-жабдык ж. б. түшүнүүгө болот. 

БУРАК (бурак ат) -
(Бейыйманга бурак жок - 26480) 

- (ар. ал - бурак - жаркылдоочу) 1. Мифтик канаттуу тулпар. 2. Мукамбет мустапа 
пайгамбардын учуп жүрүүчү кереметтүү унаасы. 3. Өлгөн адамдын тирүүсүндө минип 
жүргөн атын жарак-жабдыгы, ээр-токуму менен жаназа окуган молдого берүү ырымы -
өлгөн адамдын тиги дүйнөдө керегине жароочу минүүчү аты. 4. Өтмө мааниде: талбас, 
чарчабас күлүк ат. 5. Кээде жалпы эле мингич, унаа маанисинде да колдонула берет. 

БУРАК АТ ТОКУУ -
(Бурак атын токушуп, 
Жаназасын окушуп - 28843 - 28844). 

Өлгөн адам үчүн тиги дүйнөдө мине турган атын даярдоо расмиси өлгөн адамдын 
тирүүсүндө минип жүргөн атын, же анын ордуна делип ылайыктуу жылкыны жарак-
жабдыгы, ээр-токуму менен камдап, жаназа окуган молдого берүү адаты. 

БУРУТ -
(Кулак кайчы бурут көп - 462) 

- (кыт. бу-ли-ти - күнөөлүү, чыккынчы, дин безер, динден чыккан) эпосто кытай, кал-
мактардын кыргыздарды кемсинтүү, мазактоо максатында аташы. Кыргыздар өздөрүн 
эч качан бул ат (бурут) менен аташкан эмес. 

БУТ -
(Бутка кирип күн-түнү - 17) 

- (санск. будх - аң-сезимдин уктоо караңгылыгынан ойгонуп, дин менен тунукталган 
абалы, ир. бут - идол, айкел, сүрөт) 1. Буддизмди негиздөөчү Гаутама Шахья Мунин 
эпитет аты. 2. Буддун ар түрдүү металлдардан (алтын, коло, жез, чоюн, темир ж. б.) эпос 
боюнча көбүнчө коргошун, же калайдан калыпка куюп даярдалган адам турпатындагы 
сыйынуучу сүрөтү. Коюлган жайына, ээси ким экендигине жараша кооздолушу (эпосто 
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кан сарайындагы атайы сыйынуучу жайга коюлган буттун башы алтын, тиши бермет, 
көзү көөкар, жакут ж. б. делип мүнөздөлөт) мүмкүн. Ошондой эле көлөм жагыңан да ар 
түрдүү өлчөмдө. Чоң сарай, атайын жайга орнотулуучу зор көлөмдүүсү жана дайым өзү 
менен кошо ала жүрүүгө (коюнга катып, же моюнга тагып) ылайыкталган кичинелери да 
болот. Жанга сактап, өзү менен кошо ала жүрүүгө ылайыкталган кичине үлгүлөрү «кут» 
аталат. («Кутун катып койнуна, асып алып мойнуна»). 

Кыргыздардын өз түшүнүгүндөгү «кут» ишеними менен бир эмес, бирок түпкү 
тегинде байланыш болушу да ыктымал (кыргыздардын эриген коргошун түрүндөгү 
көлкүлдөгөн түндүктөн коломтого түшүүчү, көрүнүшү боюнча эриген коргошун менен 
коргошундун калдыгынын - богунун кошулмасын элестеткен куту менен эриген корго-
шундан куюлуп даярдалуучу бутту салыштыр). 

БУТА -
(Буулум, бута, дүрүйө). 

Баасы кымбат жибек кездемелердин бир түрү. 

БУТКАНА (буттукана) -
(Бутканада сүрөтү - 70) 

- (ир. бут - сүрөт, хана - үй - сүрөт крюлган үй) бутка (к. бут) табынуучу жай, ушул 
максаттагы атайын үй, бөлмө, ибадаткана. 

БУТПАРАС (бутпарас) -
(Байгамбарым Мукамбет 
Бутпарастан төрөлдү - 6932 - 6933) 

- (ир.) байыркы диндердин бири - сүрөткө-идолго табынгандар. 

БУУЛУМ -
(Барча, буулум, дүрүйө - 23415) 

1. Баалуу калың кездеменин бир түрү. 2. Ошол кездемеден тигилген сырт кийим. 

БУУРУГУУ -
(Буурукса бугу атышып - 19152) 

1. Эргүү, зеригүү. 2. Туталануу, ачуу келүү, капалануу. 

БУШМАН -
(Өлүмдөн бөлөк бушман жок - 555) 

- (ир.) кайгы, капа, өкүнүч, санаа. 

БУЛБУЛ -
(Мүйүзүнүн бар экен -
Булбул деген дары экен - 3142 - 3143) 

Бугунун мүйүзүнөн алынуучу суюктуктан жасалган дарынын аталышы. 

Д А А -
(Даа-дага араң тил келип - 28759) 

- (ор.) таң калуу белгиси - ушундай экен го дегенге жакын маанидеги сырдык сөз. 

ДАЖААЛ (тажаал) -
(Жажуж-мажуж дажаалга - 8410) 

- (ир. ал-дажаал - алдамчы, жалганчы) 1. Адам баласына каршы, кара күчтөрдүн 
ээси, өзгөчө каардуу жана ырайымсыз, түсү суук, коркунучтуу мифтик жандык. Кээде 
жажуж-мажуж түшүнүгү менен бир катары эсептелине берет. 2. Акыр кыямат жакын-
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даганда чыгуучу өзүн кудаймын деп жарыялаган көк эшекчен кара күчтөр ээси. Эбе-
гейсиз зор эшегинин бир жак капталын бейиш, экинчи капталын тозок деп жарыялап, 
бейиш деген жагына арак-шарап ичип, ырдап, бийлегендерди, тозогуна кыйноочуларды 
көрсөтүп, мени ээрчигендер бейишке чыгып жыргайсыңар - деп элди алдап азгырат, бу-
зукулукка, жаман иштер иштөөгө түртөт. 3. Өтмө мааниде: Алеңгир салуучу, өңү суук, 
өтө коркунучтуу балакет, желмогуз. 4. Адепсиз, жаңжалчыл, бейжай, уятсыз, ээ-жаа 
бербеген долу, урушчаак маанилеринде да айтыла берет. 

ДАЛУУ АЧУУ (далы көрүү) -
(Агыдайды чакырып, 
Ачкын - деди далыны - 24608-24609) 

Түпкү теги көп кудайларга сыйынуу учурларынан бери келе жаткан ишенимдердин 
бири - малдын, жапайы айбандардын далысына (өзгөчө аркардын далысы туура, чын 
айтат деп жогору бааланат) карап болочокту, болуп жаткандарды билип алуу аракети. 

ДАЛЫМ БОО -
(Торгун, тубар, далым боо - 17162) 

- (кыт. далемба) пахтадан токулган кытай кездемелеринин бир түрү. 

ДАНИЯЛ -
(Он жетинчи Даниял - 5584) 

Эпосто байгамбарлардын бири катары эскерилген адам (куранда эскерилген 25 (кээ-
де 28) байгамбардын арасында мындай ысым жок. 

Д А Н -
(Кайып даң менен Мунардан 
Кабарың жокпу булардан - 6755 - 6756) 

Эпос боюнча калмак-кытайлардын мансаптык жогорку наамдарынын бири. Укуктук 
мааниси боюнча кан дегенге жакын, ага чейинки даража. 

ДАНГЫЛ -
(Башчы кылып даңгылын - 6498) 

1. Катуу, бекем, такшалган, кээде түз, кең, чоң (жолго карата). 2. Билгич, сөз тап-
кыч, чечен, кээде акылман, билерман.' 3. Тың, бүйрө. Кээде баатыр, жалтанбас, мыкты 
маанилеринде да айтылат. 

ДАНГЫТ -
(Эки бетин караса 
Эки даңгыт тойгондой - 3439 - 3440) 

Москоол, зор денелүү дөбөт ит. Кээде карышкырдын чоң дөбөтүн да даңгыт деп атай 
берет. 

ДАНКАН -
(Алтын чайдоос даңкандан - 23425) 

Чайнек. Адатта, чоң көлөмдөгү фарфор чайнекке карата айтылат. Бирок эпосто ан-
дай чайнектин алтын ж. б. асыл металлдан болору да айтылат. Кыясы мындай учурда 
алтындалган, же алтын менен кооздолгон дегенди туюнтат го. 

Д А П -
(Дап согулуп дапылдап - 21630) 

Барабан түрүндөгү анча чоң эмес, төрт бурчтуу урма музыкалык аспап. 
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ДАРА -

(Басып тоонун дарасын - 15005) 
- (ир.) Өрөөн, капчыгай, өзөн - эки кырдын ортосундагы аралык. 

ДАРАЙЫ -
(Дарайы көйнөк шоодурап - 13054) 

- (ир.) жука жибек кездеменин түрү. 

ДАРГЕЙ (даргөй) -
(Даргейиңди билгин - деп - 5346) 

- (ир. дар. - үй, гах - орун, жай - үй, үй-жай) 1. Сарай, турган жайы. 2. Каршы алды, 
теке маңдай, жүзү, жакын айлана-чөйрөсү. 3. Өтмө мааниде: маанай, ырайым, калканч, 
колдоо. 4. Кайгы, куса, сагынуу, санаркоо. 5. Кээде касиет, өзгөчө сезим маанилерин да 
туюнтат. 

ДАРКАН -
(Кыргыздын өңкөй дарканы - 25767) 

1. Темир уста. 2. Башкаруучу, башчы. 3. Өзгөчө кадыр-баркка ээ, сыйлуу адам. 
4. Өтмө мааниде: ыйык, касиеттүү. 

ДАРС (дарыс) -
(Куп окуткан дарсыны - 20172) 

- (ар.) 1. Окуу, сабак, лекция. 2. Чоң окуу, күчтүү окуу, кээде касиеттүү китеп. 3. Оку-
муштуу, көптү билген, көп окуган адам. 

ДАСТАН -
(Акыр заман журтунун 
Айтууга дастан сөзүсүң - 17281 - 17282) 

- (ир.) - 1. Баатырдык баян - ыр менен түзүлгөн, көлөмдүү көркөм чыгарма. 2. Кызык-
туу окуя, кызыктуу көркөм чыгарма. 3. Аңгеме, жомок, баян маанилеринде да айтыла 
берет. 

ДАТКА -
(Удайчы менен датка - деп 20484) 

- (ир. датхо дат, арыз айтуучу) согуштук, көбүнчө административдик жогорку мансап 
даражаларынын бири. Кокон жана Бухара хандыктарында полковниктик (кээде генерал) 
чин. Белгилүү чоң аймактын башкаруучуларына ыйгарылган. Датканын милдетин ага 
караштуу аймактагы элдин арыз-муңун угуп, муктаждыктарын ханга билдирип туруу 
деп эсептелинген. 

ДАШ КАЗАН -
(Даш казандай туягы - 4103) 

- (ир. даш - чоң) чоң казан. 1. Кирпич жана карапа бышыруучу чоң казан. 2. Аш-
тойлордо эл көп чогулган учурларда тамак-аш даярдалууга ылайыкталган чоң чоюн ка-
зан. Кээде андай казанды кырк кулак казан деп да аташкан. Өзгөчө чоң жез казан да 
эскерилет. 

ДЕГДААР (декдаар) -
(Атасы дегдаар бектерден - 2819) 

1. Орто деңгээлдеги максаттык даражалардын бири. Тектүү, түптүү, кээде бардар, 
кадыр-барктуу маанилеринде да айтыла берет. 
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Д Е Й И Л Д Е -

(Бастыргычы дейилде - 14439) 
- (ир.) 1. Алтыи, күмүш зым аралаштырылып согулган кымбат баалуу кездеменин түрү. 
2. Ошол кездемеден тигилген кийим. Айрыкча дейилде чепкен сыйлуу кийит эсептелген. 

ДЕНГЕНЕ -
(Деңгенедей башы бар - 24238 
Көп ичет дейт, баланча, 
Деңгенеде кымызды - 14460 - 14461) 

- (ир.) 1. Уюшуп ортого акча чогултуп, ага мал (көбүнчө кой, козу) сатып алып союп же-
ген эт. Кезектешип мал союп, анын этин уюшкандар үй-үйүнө бөлүп кетүүнү да деңгене 
дейт. 2. Оозу кууш, түбү терең тоголок казан («Деңгенедей башы бар» - 24238). 

ДЕПКЕ -
(Депке менен маржасы - 28960) 

- (ор. девушка) - кыз. Ыр сабындагы маани кыргыздардагы кыз-келин дегенди ту-
юнтат. 

ДИГЕР -
(Бай Жакып жаңы келгенде 
Дигер болгон чагы бар - 19756 - 19757) 

- (ир. дигер - күн батар алды) 1. Мусулмандардын күн сайын окулуучу беш убак нама-
зынын үчүнчүсү. 2. Күндүн мезгили - күн батарга жакын калган убакыт. Дигер убагы 
деген түшүнүк кыргыздарга дигер намазынын маалы менен байланыштуу кирген. 

ДИЛБАР КЫЛЫЧ (далбар кылыч) -
(Испан дилбар кылычтан 
Ак тинте сайып башына - 22010-22011) 

- (ир. дил - көңүл; бар - тарткан, багыттаган) 1. Жүрөктү ойготкон, жүрөктү элжирет-
кен. 2. Сүйгөн, ашык кылган, көңүлдү тарткан. 3. Сүйкүмдүү, татынакай, кооз. Текст-
теги маани Исфанада жасалган баалуу, кооз кылычтын өзүнчө түрүн, ошол кылычтын 
иштетилген жерин - Исфана шаарын, сапатын жана формасын билдирүүчү туюнтма. 

ДИЛДЕ -
(Дилде чачты башына - 1895) 

- (ир. тилло - алтын) 1. Алтын. 2. Алтын акча. 3. Өтмө мааниде: алтындан жасалган, 
же алтын жалатылган, алтын менен кооздолгон буюм-теримдер, курал-жарак да алтын, 
дилде делип атала берет (Алтын кылыч, дилде кылыч, дилде жүгөн ж. б.). 

ДИҢСЕ -
(Отого диңсе чен кылып - 2065) 

- (кыт. диңсе - мончок) Баш кийимдин төбөсүнө тагылган чоң мончок, мончоктон тизи-
лип, атайылап жасалган тоголок шарча. Манжу-кытайлардын мансап адамдары - баш-
каруучулары даражасына, кызмат абалына карата бири-биринен айырмаланган, кызмат 
абалы ким экендигин белгилеп туруучу ар түрдүү түстөгү жана көлөмдөгү асыл таш-
тардан, кымбат баалуу шуру-мончоктордон (лаал, көөкар, инжи, жакут ж. б.) жасалган 
шарчаларды баш кийиминин төбөсүнө тагынышкан. Кытайлар баш кийиминин төбөсүнө 
диңсе - белги таш-мончок сайынып, арка жагына канаттуу куштардын (тоту куш, тоос 
ж. б.) канат-куйруктарын тагынып жүрүшкөн. Ушундан-улам эпосто отого-диңсе деп 
эки сөз бирге да айтыла берет. Анын үстүнө тексттерде отого менен диңсени бир катары 
түшүнүү, же маңызын алмаштырып кабыл алуу учурлары да кезиге берет. Мисалы: «Көк 
отого ташы бар». 
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ДОБУЛ (доол) -

(Урушка сокчу добулду 
Кидирбей согуп ийиптир - 7955 - 7956) 

- (ир. дэвэл - катуу мөндүр, өтмө мааниде - барабан) - төө териси менен капталган, 
анча чоң эмес барабан. Казан формасындагы корпусу жыгачтан, жезден жасалат. Куш 
салганда (аң жандыктарын чочутуу - жашынып жаткан жандык качып чыксын, же уча 
качсын үчүн), согуш убагында, жалпы эле белги, кабар берүү максаттарында пайдаланы-
лат. Атчан жүргөндө ээрдин кашына боосунан илип, же канжыгага байлап алып жүрүүгө 
ыл айыктал ган. 

ДОБУЛБАС (доолбас) -
(Урушка какчуу добулбас 
Ушу бүгүн кагылды - 22608 - 22609) 

- (ар. тебл - барабан, баз - ойноочу) - ичи көңдөй, челек түрүндө жасалып, бир жагы -
оозу бышык, кургатылган чылгый тери-жаргак менен капталган, үнү жоон, коңур болуп, 
алыс жерге угулуучу, көбүнчө орнотулуп, же жерге коюп, атайын таяк менен уруп үн 
чыгарууга ылайыкталган чоң барабан. Салтанаттуу учурларда, согуш убагында жоокер-
лерди сүрөөнгө алуу, шыктандыруу үчүн, белгилүү ык менен кабар берүүдө колдонулган. 

Эпосто көпчүлүк учурларда добул менен, добулбастын арасына чек коюлуп, бири 
биринен айырмаланбастан аралаш атала берет. Кыясы, манасчылардын өзүлөрү да айыр-
масы бардыгын, экөөнүн ажырымдуу милдети эмнеде экендигин даасын билбесе керек. 

Д О Д О -
(Додо деген жандар бар - 2462) 

Жомоктук укмуштуу жандык. Эпосто өзгөчө үнү ачуу, сөөгү таш, жети баштуу, 
алтымыш буттуу, канаты сексен, куйругу жуз, кокок жыгачынын сабагын жеген айбан 
катары сыпатталат. Ал ачууланып кыйкырганда үнүнөн мамонт, керик, пил сыяктуу 
жандар кырылып калышат. Үнү аз эле болгондо он күндүк жерге угулат. Эпостун башка 
варианттарында эскерилбегенине караганда Сагымбай манасчы ойдон чыгарган түшүнүк. 

ДОЗОК (тозок) -
(Дозоктон болуп жай алган - 38) 

- (ир. дузах, ар. жаханнам - кыйноочу жай) 1. Тигил дүйнөдө күнөөлүүлөр, капырлар 
жана жин-шайтандар күнөөсүнө жараша жасаланып, кыйноолуучу, азап тартчу жай. 
2. Өтмө мааниде: азап, кыйынчылык, кыйналуу, азап тартуу, оорчулук. 

ДОЗОКУ (тозоку) -
(Дозоку болот балаңыз - 67) 

Түпкү мааниси дозок (к. дозок) түшүнүгү менен тутумдаш сөз. Дозокко ылайыктуу, 
дозокко түшүүчү, орду дозокто деген маңызды туюнтуп, жүрүш-турушу, кыялы, иште-
ген иштери терс адамдарга карата, көбүнчө тилдөө, каргоо максатында айтылат. 

ДООЛОН -
(Доолон, чүчтө, марадан - 23421) 

Кымбат баалуу кездеменин түрлөрүнүн бири. 

ДООРУК -
(Доорук түштү журтуна - 217) 

Дүрбөлөң, капсалаң, дүрбөөн, окуя. Кээде кайгы, санаа маанилеринде да жолугат. 

ДООТАЙ -
(Доотай, жаң-жуң, баң-баңды - 6719) 
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- (кыт. - доо - округ, аймак; тай - урматтуу, ардактуу) - аймактын ардактуусу, округ-
дун башчысы, башкаруучусу. Эпос боюнча аймактын, шаардын башкаруучусун туюнткан 
мансаптык белги. Кытайларга гана таандык катары айтылат. 

ДОРГО -
(Дорго менен баң-баң тур - 2196) 

- (монг. даруга - айыл башчы) Калмактарга таандык төмөнкү мансап орундарынын бири. 
1. Бир же бир нече чакан айылдардын башкаруучусу, кээде хандын шаарга койгон өкүлү 
- башкаруучусу. 2. Канга төлөнө турган салыктарды жыйноочу, же салык жыйноо иши-
не көзөмөлдүк кылуучу адам. Эпос боюнча көбүнчө буйрук аткаруучу, кабар жеткирүүчү 
жасоол, же бийлик адамынын кол алдындагы анын түрдүү буйруктарын аткаруучу жи-
гити маанилеринде жолугат. 

Д О С -
(Аа! - деп наалып дос тартып - 18887) 

дөө-
(Дөөсүңөрбү, бериби? - 1299) 

- (ир. дию - кара күчтөр ээси) - алп денелүү, зор кара күчкө ээ, жалгыз көздүү мифо-
логиялык жандык. Кээде учуп жүрүү, кубулуу жөндөмдөрүнө ээ катары да мүнөздөлөт. 
Негизинен, адам баласына каршы кара күчтөрдүн бири. Түпкү теги жактан айрым бай-
ыркы элдердин түшүнүгүндө (индориан, индоевропа) «дейис» - күндүзгү жаркыраган 
асман дегенди туюнтуп, «кудай» маанисине ээ болгон. 

ДӨӨБАНТ -
Жоо көрбөсө бууруккан 
Дөөбант эрдин бири ушу - 16525 - 16526) 

- (ир. дию - дөө, банд - байлаган) Дөөнү жеңген, дөөнү байлап алган эсепсиз чоң баатыр-
балбан, алы-күчүнө мас болгон ыксыз баатыр. 

ДӨӨЛӨТ КУШУ -
(Бул баланын башына 
Дөөлөт кушу конуптур - 912 - 913) 

- (ар. давлет - байлык). Бакты-таалай алып келе турган касиетке ээ деп эсептелген 
мифологиялык куш. Дөөлөт кушу конуу - адамдын байлыкка, барлыкка ээ болуусунун 
белгиси. 

ДӨӨТ -
(Он бешинчи Дөөттүр - 5574) 

Куранда аты эскерилген байгамбарлардын бири. 

ДУБА -
(Кол көтөрүп дубага 
Бата кылып алганы - 17753 - 17754) 

- (ар. дуа - чакырык, өтүнүч) - белгилүү ыкта, системада айтылуучу атайын сөздөрдүн 
тобу, же тизмеги. Кыргыздардын түшүнүгүндө дубанын эки түрү бар: ак дуба, же 
касиеттүү дуба; кара дуба, же жин дуба. Касиеттүү дуба катары курандын аяттары ме-
нен сүрөөлөрү эсептелет. Кара дуба кубулуу, же башка бирөөлөрдү түрдүү түргө өткөрүп 
кубултуу, укмуштуу, чектен тыш иштерди жасоо максатында пайдаланылуучу атайын 
сөздөр. Кара дубалардын эң күчтүүсү кешмир дуба делет. 

ДУБА ОКУУ -
(Дуба окуду, дем салды - 8184) 
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- (ар. дуа - чакырык, өтүнүч) - белгилүү ыкта, системада айтылуучу атайын сөздөрдүн 
жардамы менен өз ой-тилегин, каалоосун, өтүнүчүн билдирип кудайга тилек кылуу, та-
бынуу, же атайын сөздөрдү белгилүү тартипте, сан-өлчөмдө айтуу аркылуу аларды ма-
гиялык күчүнө таянып өз каалоосун болтуруп алуу аракети. Мүнөзүнө, максатына кара-
та дуба окуу бир нече түрлөргө бөлүнөт. 1. Кудайга табынуу - тобо келтирүү, күнөөсүн 
кечирүүнү сурануу, келме айтуу, намаз окуу ж. б. 2. Өлгөн адамдын арбагына багыштап 
куран окуу. 3. Сыйкырчылык, эм-дом, дарым. 

ДУУ-ДУ -
(Токсон дуу-ду, жүз жаң-жуң - 845) 

- (кыт. ду-ду. Биринчи иероглиф «ду» сөзмө-сөз которгондо - баары, өтмө мааниде -
улуу, кызмат абалы боюнча улуу, же башкы, экинчи иероглиф «ду» көзөмөлдөө, жетек-
чилик кылуу, башкаруу - ду-ду - башкы башкаруучу) - кытайлардын административ-
дик системасында башкаруучу жогорку мансаптардын бири. Областтын аскер иштеринин 
башкаруучусу. Адатта, бул мансап генерал-губернатор маанисинде которулат. 

ДҮКӨН -
(Көп устанын көөрүгүн 
Дүкөнүнө салдырып - 1188 - 11801) 

- (ар.) 1. Соода үйү, буюм-терим, керектүү нерселер сатылуучу жай. 2. Устакана, ишка-
на. 3. Өтмө мааниде аңгеме, маек. 

ДҮНҮЙӨ САЛУУ -
(Дүнүйө салган баатырлар - 8520). 
Ажал жетүү, өлүү, бул дүйнөдөн кетүү. 

ДҮРДҮН -
(Дүрдүн деген бири бар - 25179) 

- (кыт. чоудуань - чоу - жибек, дуань - жылтырак) - кытайда чыккан атлас жана шайы 
кездемелердин мыкты түрлөрүнүн бири. 

ДҮРҮЙӨ -
(Букардан келген дүрүйө) -

- (ир. до - эки, руйи - өң, түс, бет) эки беттүү - эки жагы тең өң кылынып согулган 
жибек кездеме - баалуу кездемелердин бир түрү. 

Ж А А -
(Алеңгир жаа, сыр жебе - 11805) 

1. Атылуучу куралдардын эң жөнөкөйлөрүнүн бири, кол күчүнүн жардамы менен 
аракетке келтирилет. Анча жоон эмес түз таяк катарындагы кургак, катуу жыгачтын 
эки башын ийип келип, жарым ай түрүнө келтирилип, бышык, ичке жип менен байлап 
коюу аркылуу жасалышы мүмкүн. Жыгач жаанын жаагы, байлаган жип - кергич, же 
кирич деп аталат. Атайын жасалган өзүнчө огу болот (учталган түз, узун, ичке чыбык 
түрүндө, темир учу, атайын бекитилген канаты болушу мүмкүн). Жаанын жаагы адатта 
катуу, ийилгич жыгачтан даярдалат, кээде тоо текенин мүйүзүнөн жасалган жаа да эске-
рилет. Кергич жиби - бышык жип, андай жин жибек кошулуп өрүлгөн тарамыш делген 
учурлар да бар. 2. (ир. йа - оо) - сырдык сөз, көбүнчө жаа Алда, жаа Кудай түрүндө 
көп жолугат. - Оо, Алда! Оо, Кудай! маанилерин туюнтат. Согушка киргенде, Кудайга 
тобо келтиргенде, кандайдыр коркунуч учурларында Кудайга, арбакка ж. б. касиеттүү 
күчтөргө кайрылып, жардам, тирек, колдоо сурап кайрылганда айтылуучу сөз. Өзүнчө 
жөкө айтылбайт жана мааниге ээ эмес. 
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ЖААДЫ (жады) -

(Ак жаадысын ар качан 
Айтып жүргөн Алмамбет - 10973 - 10974) 

- (ир. жаду - сыйкыр) 1. Сыйкыр, көз байлоочулук, кээде өзгөчө сапат-касиетке ээ бо-
луу. 2. Эс, акыл, касиет. 3. Өтмө мааниде: айтканы, тапшырганы. 

ЖААН -
(Же кытайдан бөлөк бир журттун 
Жаан кезген эриби? - 1300 - 1301) 

- (ир. - жаЬан) 1. Аалам, дүйнө жүзү. 2. Өтмө мааниде: чыгаан, белгилүү, кээде чексиз, 
өтө көп маанилеринде айтылуу учурлары да кездешет. 

ЖААННАМ (жаханнам) -
(Жайың жааннам - дозок - деп - 5117) 

- (ар. же аннам) - дозок; тиги дүйнөдө күнөөлүүлөр жазалана турган атайын жай (к. 
дозок). 

ЖААРАСУЛ -
(Жаа расул Алда байгамбар - 5935) 

- (ар. - йа - оо, Расул - элчи) - (Алданын) элчиси касиеттүү (байгамбар) маанисин ту-
юнткан сөз. 

ЖАБУУ -
(Таталаган калмактар 
Жабуулашып чуркурап - 8119 - 8120) 

- (монг. - жабы - кел, жүр) - Кел! Жүр! Бол! Калмактардын согуштук урааны. Өзүнүн 
түз маанисиндеги туюнткан маңызында эмес, бирин бүрү сүрөмөлөө, душманга сүр 
көрсөтүү максатында ирээтсиз, кыйкырык түрүндө айтылуучу сөз. 

ЖАБУУЛУУ КАРА ИНГЕН -
(Жабуулуу кара ингендер 
Жайы-күйүн билгендер 
Жалпы мында калыптыр - 23228 - 23230) 

Акыл-эстүү, токтоо наркы-беркини билген, ойлонуп иш кылган маанисинде. Адатта, 
аялга карата айтылат. Кээде кыздарга карата пайдаланылуу учурлары да кездешет. 

Ж А Б Ы Р Б А Я Н -
(Жабыр баян дейт экен - 2563) 

- (ир. жаен - каардуу, сүрдүү, бабр - жолборс) - турмушта кезикпеген мифтик айбан. 
Эпос боюнча азуулуу жырткыч айбандардын эң күчтүүсү жана коркунучтуусу. Кээде 
сырдуулук, касиеттүүлүк сапаттарга ээ катары да айтылат. Буга караганда азуулардын 
пири - колдоочусу, же түпкү ата тотеми деп, кабылдоого да болот. 

ЖАДОО -
(Кийгенин жадоо кең кылып - 2063) 

1. Начар, жүдөө, кыйналган, оорулуу, жабыркаган (адам жөнүндө). 2. Өтмө маани-
де: жупуну, жөнөкөй, карапайым, кээде көзгө камсоо маанисинде да жолугат. 

ЖАЖУЖ-МАЖУЖ (мажус-жажус) 
(Жажуж-мажуж дажаалга - 8410) 

- (ар. йажуж). Ислам, христиан (Гог жана магог) диндеринин уламыш-легендаларында 
да эскерилген адамга өтө душман жандыктардын бири. Көйкап тоосунун нары жагында 
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жашашат. Адамдарга каттаар жолу эритилип куюлуп уютулган темир менен бекитилген. 
Ал жандар ушунчалык көп болгондуктан тили менен эле жалап ошол уютулган темирди 
бир түн ичинде калбыр кылып жиберишет. Бирок таң атып кетип, уюган темир калыбы-
на келип калат. Акыр заман доорунда кыямат кайымга жакындаганда гана алар темир 
тосмону тешип өтүшүп, адамдарга көп зыян келтиришет (толугураак кара: «Манас», 
2-китеп, 719-бет). 

ЖАЗАЙЫЛ -
(Жазайыл огу зыркырап - 23082) 

- (ар. ал - жезаир - арал) Алжир мамлекетинин арабча аталышы. Орто Азия элдерин-
де өз учурундагы мыкты мылтык катары эсептелген мылтыктардын бир түрү жазайыл 
мылтык, б. а., Алжир мамлекетинен келген мылтык делинген (өзбектерде жазаил мыл-
тык, казактарда жезаир милтик, кыргыздарда жазайыл мылтык, тажиктерде - жазоил 
- атка, же төөгө жүктөп алып жүрүп пайдалана турган анча чоң эмес замбирек). 1. Чоң 
мылтыктардын бир түрү. 2. Топ замбирек («жазайыл мылтык - топ атып»). Кээде жа-
зайыл менен төө мылтык - чоң мылтык-замбирек маанилеш сөздөр катары түшүнүлүп, 
аралаш айтыла берүү учурлары да кездешет. 

ЖАЗУУ (жазмыш) -
(Лок махфуз жазуудан , 
Рухун Кудай жалгаган - 3 - 4) 

Хадисте айтылгандар боюнча ар бир адам бойго бүткөнүнө 120 күн болгондо атайын 
жиберилген периште ал урукка жан салат жана Алданын амири менен төрт мазмундагы 
сөздөр жазылат: болочок бенденин ырыскы насиби, ажалынын мөөнөтү, амалы - иш-
аракеттери жана бейиши же тозоку болору. Ар бир адамдын тагдыры жазылган тактай, 
Алданын тактасынын жанында орнотулган. Адам ошол жазууда көрсөтүлгөнгө ылайык 
жашайт жана өмүр сүрөт (к. кырк хадис, 1998, Бишкек, 7-бет). 

ЖАЙСАН -
(Алтымыш эле жайсаңым - 1552). 

- (кыт. цзай-сян - улуу министрлер, департаменттеги жогорку даражадагы кызмат 
ээлеринин жалпы аталышы. монг. зайсан - башчы, мырза) - эпос боюнча калмак-
кытайлардын административдик жана аскердик жогорку кызмат мансаптарынын бири. 
Түпкү теги Чынгыс хандын тукумдары Монголия менен Кытайда бийлик жүргүзүлгөн 
мезгилдердеги юань династиясынын тушунда (1271 - 1368-жж.) Борбордук Азиядагы 
түрк-монгол элдерине «зайсан» түрүндө кеңири тарап, уруунун, элдин башкаруучусуна 
берилген титулду туюнткан. Кийин уруунун ак сөөк мурасчыларын туюнткан жалпы 
мааниге ээ болуп калган. 

ЖАЙ САРАТАН -
(Жай саратан баарына - 19201) 

- (ар.) 1. Жыл эсебиндеги (Жаңы жыл - Нооруз жазгы мезгилден башталган элдердеги) 
төртүнчү айдын аталышы - 22-июнь менен 21-июлга туура келет. 2. Кыргыздардын жыл 
эсебинде жайдын толуп турган мезгили - эң ысык эсептелген кырк күн - жайкы чилде). 

ЖАКУТ -
(Жакут менен тиштеген - 23) 

- (ар. якут) 1. Асыл таш. 2. Жашыл сапфир менен кызыл лаалдын (рубиндин) жалпы 
аталышы. 

ЖАКЫП -
(Он үчүнчү Жакыптыр - 5562) 

Куранда аты эскерилген 25(28) байгамбардын бири (Якуб). 
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ЖАЛБАГАЙ -

(Жай киери жалбагай - 25771) 
Жука кездемеден кенен кылып тигилген жеңил кийим, көбүнчө, шым түрүндөгү 

кийимге карата айтылат - шарабара. 

ЖАЛГАН ДҮЙНӨ -
(Жалган дүйнө жүзүнө - 3844) 

Убактылуу дүйнө, түбөлүк эмес дүйнө - бул дүйнө, адамдар азыр тирүүсүндө убак-
тылуу жашаган жай. Түбөлүк жашай турган чыныгы дүйнөгө - тигил дүйнөгө карама-
каршы мааниде айтылат. Түшүнүк жалган дүйнө, жалган жай катары айтыла берет. Эки 
үлгүдөгү маани бир. 

ЖАЛГАН ЖАЙ -
(Ынабады баласы 
Жалган жайга келишке - 109 - 110) 

Бул дүйнө (к. жалган дүйнө). 

ЖАЛДАП -
(Базардагы жалдаптар 
Колдон булун чачышып - 22997 - 22998) 

1. Алып сатар. Кыргыздарда көбүнчө мал сатуу ишинде колдонулган. Жалдап арзан 
алып, кайра ошону эле кымбат сатуучу адам. Кээде ортомчу, аларман менен сатарман-
дын ортосуна түшүп, калыс катары экөөнүн ортосунан өзүнчө баа бычып, акысына эки 
жактан өз үлүшүн алган адамга карата да айтыла берет. Кийин жалдап делип жеке эле 
мал базарында гана эмес, жалпы эле соода иштериндеги ортомчуларды, алып сатарларды 
да айта берүү учурлары кездешет. 

ЖАМ (жам кесе) -
(Алтындан кесе жам алып - 9657) 

- (ир.) 1. Суюктук, суусундук куюуга ылайыкталган идиштердин өзүнчө түрү - чаша, 
кубок. 

ЖАМБЫ -
(Байлыгы башка жан эле, ' 
Ак жамбысы болгон тоо - 1891 - 1892) 

- (кыт. юаньбао, же юзнь - уюткан, бао - асыл, кымбат баалуу) - койдун, жылкынын 
ж. б. малдардын туягынын формасындагы уютулган, ар түрдүү өлчөмдөгү жана салмак-
тагы күмүштүн куймалары - ири өлчөмдөгү акча бирдиги. Кээде алтын жамбы да болору 
эскерилет. Бирок бул өтө кымбат, сейрек учуроочу нерсе. Кыргыздар арасында тай туяк 
жамбы, кара кулак чоң жамбы ж. б. түрлөрү айтылат. 

ЖАН -
(Жетимиш эки барча жан - 5211) 

- (ир.) 1. Тын, тирилик күч. Уламыш-легендаларда ар бир адамдын жетимиш эки жаны 
бар делип эсептелинет. Эпосто адамдын руху - негизги жаны үчөө, калгандары кан делет 
(5212 - 5214-ыр саптары). 2. Өтмө мааниде: өтө жакын, күйүмдүү адамы, же жакшы 
көргөнү, сүйгөнү маанисинде да айтылат. 

ЖАНАЗА -
(Жаназасын окушуп - 28844) 

- (ар. - жэнеза - өлүк, сөөк, жесет) ислам дининдегилердин атайын эрежелерге ыла-
йык жуулуп, тазаланып, кепинге оролуп, көмүүгө даяр болгон сөөккө - өлгөн адамга 
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арналып окулуучу атайын ритуалдык дубасы. Адатта, жаназа намаз деп, же жөн гана 
жаназа окуу деп да атала берет. 

ЖАНАЗА О К У У -
(Жаназасын окушуп - 28844) 

- (ар.) Мусулмандардын өлгөн адамды жерге коюудан мурда окулуучу атайын дубасы 
(к. жаназа). 

ЖАН БАГАР -
(Жан багар койгон калчадан - 21983) 

Кандын, бектин, алардын үй-бүлөлөрүнүн күн-түн жанында жүрүп кайтаруучу сак-
чысы - телохранитель. 

ЖАНДЫНУР -
(Жандынур деген кушу бар - 2476) 

Эпос боюнча өтө чоң куш. 

ЖАН КАЗАН -
(Жан казан ашын сагындык - 15001) 

Кичине казан, же жол жүргөндө, жоокерлердин жортуул, жүрүш учурларында жан-
га алып жүрүүгө ылайыкталган чакан казан. 

Ж А Н Н А Т -
(Жаннат жайы сиздики - 68) 

- (ар. жэннэт - бак) такыба, жакшы жүргөн, кудай жолунан чыкпаган, таза жашаган 
адамдар үчүн тиги дүйнөдө даярдалган атайын жай - бейиш (к. бейиш). 

Ж А Н Н А Т -
(Кызыл тубар тыштаган 
Жаннаттан ичик жылтылдап - 9674 - 9675) 

Кымбат баалуу тери, же териси кымбат баалануучу айбан. Бул жерде «жанут» -
эмес, жанут да териси кымбат баалануучу анча чоң эмес айбан. Жаннат башка. 

ЖАНУП -
(Жануп жагын карасаң - 2697) 

- (ар. жэнуб) - түштүк, түштүк тарап, түштүк жак. 

ЖАНУТ -
(Жануттан кылган төшөгүн - 709) 

Териси кымбат баалуу анча чоң эмес айбан - енот. Ошол айбандын терисинен кыл-
ган баалуу буюм. Көбүнчө ичик тигилгени эскерилет (Жакут ичик жамынып, жаккан 
оттой камыгып). 

ЖАНЧ -
(Бигиз кылып жанчсам - деп - 26055) 

1. Майдалап талкалоо, былчыйтуу. 2. Сай, саюу. Көбүнчө, найза менен саюуну жанч-
ты деп атоо учурайт. 

ЖАҢДЫНУР -
(Жаңдынур деген кушу бар - 2476) 

Жомоктук укмуштуу жандык. Учат, бир чалгыны эле жүз кулач. Денеси бирөө, 
башы үчөө - бир башы адам сымал, экинчи башы куштукундай, дагы бир башы жылан-
дыкындай. Ар бири жүз кулачтан келген алты буту бар, үч башынын ар бири өзүнчө 
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башка-башка тамак жейт, өзүлөрүнчө тоюнушат, жылан башы менен балык жейт, куш 
башы менен түрдүү айбандардын этин жейт, кундуздай кара чач чыккан адам сымал 
башы менен жер-жемиш ж. б. жейт. Бул түрдүү сыпатталган жандык эпостун башка 
варианттарында эскерилбейт. 

ЖАҢ-ЖУҢ -
(Чыйтай менен жаң-жуңу - 769) 

- (кыт. цзянцзюнь - цзян - команда берүүчү, генерал; цзюнь - аскер, армия, кол, уй-
гурчасы - жаңжуң) кытайлардын аскердик жогорку мансаптарынын бири. Ч. Валиханов 
жаңжуң дегенди вице-король, же крайдын генерал-губернатору жана ошол жерде кызмат 
кылган бардык аскерлердин башчысы деп түшүндүрөт. 

ЖАПАР (жаппар) -
(Билбес беле кытайлар 
Жараткан жапар бирини - 6120 - 6121) 

- (ар. ал-жаббар) Баары колунан келген, баарынан күчтүү Алданын 99 сыпаттама атта-
рынын бири. Адамдын энчилүү аты катары да кеңири жолуга берет. 

ЖАПЫ -
(Аасы жапы үмүткө 
Медет болгон Мукамбет - 5760 - 5761) 

- (ар. жафи - татыксыз) 1. Татыксыз, эсепте жок, катарга кирбеген, көңүл бурууга ар-
зыбаган. 2. Өтмө мааниде: күнөөкөр, күнөөлүү (Алда алдында). 

ЖАРАН -
(Жарандар кулак салыңар 
Манастын айткан сөзүнө - 16953 - 16954) 

- (ир.) журт, агайындар, достор, гражданин. 

ЖАРАТКАНДЫН КУЛУ -
(Жараткандын кулубуз - 1320) 

Жараткан Алдага бардык жагынан баш ийип, анын буйругуна моюн сунган адам 
маанисинде. 

ЖАСАТ -
(Жасатын жерден алган - деп - 5432) 
Кериде калып жасатым 
Кузгун чукуп көзүмү - 15577 - 15578) 

- (ар.) дене, тулку бой. Кээде сөөк - өлүк маанисинде да кеңири колдонула берет. 

ЖАСОО -
(Жарым малым кызына -
Жасоо кылып коёт - деп - 21407 - 21408) 

- (ир.) 1. Кооз мүлк, буюм-терим, үп. 2. Жүрүш, жортуул, колдун согуштук курулушу. 
3. Кол, кошуун - аскер. 

ЖЕБЕ -
(Алеңгир жаа, сыр жебе - 3336) 

1. Жаанын огу. Көпчүлүк учурда сыр жебе түрүндө сыпаттамасы кошо айтылат. Сыр 
жебе - жаанын огунун жылмаланган абалын туюнтат. Кээде сырдап койгон, же кооздол-
гон деген маанини да билдирүүсү мүмкүн. 2. Жалпы эле жаа, же жаа менен анын огу 
маанисинде да айтыла берет. 

www.bizdin.kg



€ МАНАС № 
ЖЕБЕЛӨӨ -

(Жетимдердин баарысын 
Жебелеп багып өстүрдү - 18369 - 18370) 

1. Күч-дем берүү. 2. Сылап-сыйпап тартипке келтирүү (атты). 2. Бапестеп багуу, ар-
дактап күтүү, дайым көңүл буруу. 4. Иреттөө, ирээти менен иштөө, тартипке келтирүү. 
5. Өзгөчө көңүл коюп, дыкаттык менен иш бүтүрүү. 6. Артынан сая түшүү, аягына чы-
гаруу. 

ЖЕБЕЛҮҮ -
(Жебелүү Кенжут жери жай - 16862) 
Түптүү, күчтүү, кубаттуу. 

ЖЕБИРЕЙИЛ -
(Азирети Жебирейил 
Жер жүзүнө кириптир - 4055 - 4056) 

- (ар. жабраил) Алдага эң жакын төрт периштенин бири. Алданын кабарчысы - Алда 
буйруктарын, айткан сөздөрүн пайгамбарларга жеткирип турат. 

ЖЕЗИТ -
(Жердин жүзүн танаган 
Жезит экен мунуңар - 28345 - 28246) 

- (ар. йезид) 1. Энчилүү адам аты - азирети Аалынын уулу Кусейинди өлтүрткөн Омей-
яддык экинчи халибдин ысмы. 2. Өтмө мааниде: мыкаачы, таш боор, жек көрүмчү, 
шүмшүк. 3. Кыргыздардын түшүнүгүндө адамдарга кас, өтө коркунучтуу, мифтик жан-
дык. 

ЖЕЗНАЙ -
(Жезнай үнү ызылдап - 21643) 

- (ир. най - түтүк) үйлөмө ичке үндүү музыкалык аспап - флейта. 

ЖЕКЕ ~ 
(Жеке таман кашка өтүк - 22546) 

- (ир.) 1. Жалгыз. 2. Булгаары, кайыш. 3. Баатырлардын жеке кармашка чакырган, же 
жеке кармашууга даяр экендикти билдирип-көрсөтүп турган атайын белгиси - бул учурда 
белге курчануучу кайыш кур катары түшүнүлөт («Жекени белге курчанып»...). 4. Калың 
булгаарыдан кооздолуп тигилген өтүк - жеке өтүк, же көк жеке тигилген булгаарынын 
өңүнө карата аталышы) түрүндө атала берет. Көк жеке көбүнчө баатырлардын жоо кийи-
ми катары эсептелет. Буга караганда ок, кылычка туруштук бере турган кылып, атайын 
бышыкталып тигилсе керек. Жогорку ыр сабындагы «Жеке таман кашка өтүк» таманы 
калың булгаарыдан тигилген мыкты өтүк маанисин туюнтат. Балким, ушул эле ыр сабы 
таманы жылмакай, жалтыраган калың булгаарыдан тигилген өтүк (кашка мында мыкты 
маанисин эмес, жалтырак, муздай тегиз дегенге таандык) болушу да мүмкүн. 

ЖЕКЕНДОС -
(Жекендос жерден алдырып - 22679) 

Отурган жерге шырдактын, кийиздин үстүнө төшөлүүчү эни тайкы кооздолуп шы-
рылган төшөк. 

Ж Е Л Д Е Т -
(Желдеттер атын алыптыр - 18741) 

- (ар. жэллад) 1. Баш аскер, баш алуучу (өлүм жазасын аткарууга атайын дайындалган 
адам). 2. Залим, катаал, киши өлтүргүч. 3. Жан жигит, сакчы. 4. Башкаруучунун (кан-
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дын, чоң бийлик адамынын) кызматкери, жасоол. 5. 
бала маанисинде да колдонула берет. 

Жалпы эле жигит, шайдоот жаш 

ЖЕЛМАЯН -
(Желмаянды чөгөрүп, 
Жез казанды көмкөрүп - 17010 - 17011) 

- (түркм. маян - инген төө) төөнүн түрү - күлүк жана чыдамдуу, күчтүү төө. 
тын теги желдей учкан күлүк төө маанисинен чыгышы да мүмкүн. 

Аталыш-

ЖЕСИР -
(Жесиринин баарысын - 20068) 

- (ар.) 1. Согушта колго түшкөн туткун. 2. Олжо, башы бош эмес адам. 3. Эри өлгөн аял, 
кээде эри жок аял да жесир атала берет. 

ЖЕТИГЕН ТАРАП -
(Жетиген жагы шымалы - 26923) 

Жетиген жылдызы тарап - түндүк, түндүк тарап. Келтирилген ыр сабында бир эле 
маани эки жолу кайталанган - жетиген тарап түндүктү түшүндүрөт, ошондой эле шы-
мал да арап тилинен алынып, түндүк дегенди билдирет. Сөздөрдү бул түрдө пайдалануу 
Сагымбайда өзгөчө кеңири кезиккен ыктардын бири (чөл - биябан, мар - жылан ж. б.). 

ЖИН -
(Көрүнгөн кандай жинсиздер - 1295) 

- (ар. жин - көрүнбөөчү) - көзгө көрүнбөй жүрүү, кубулуу, учуп жүрүү жөндөмдөрүнө 
ээ, жаратылыштын жашырын сырларын билген, каалаганын болтура алган жандык. Ку-
дай жараткан акыл-эстүү үч жандыктын (адам, периште, жин) бири, негизи оттон жара-
тылган. Сапаттык маңызы жактан адамга кас, тескери күчтөрдүн катарына кирет. Кээде 
жин-шайтан делип, экөө жакын мааниде түшүнүлүү учурлары да кездешет (толугураак 
к. II к.). 

ЖОПТУБАЙМАТ -
(Жоптубаймат сөккөн - деп - 29478) 

- (ор.) балит сөздөр менен сөгүнүү. 

ЖОРО -
(Жол сураарга жоро жок - 17226) 

1. Жолдош, курбу, теңтуш. 2. Кызматкер (ээрчип жүргөн, жанында кошо жүргөн 
маанилеринде). 3. Туугандык байланышы жок, бирок өзгөчө ынтымактуу болуп, канат-
таш, айылдаш жашап жүргөн адамдар. 4. Жакшы санаалаш, жакын адамы. 5. Ымала-
лаш адамдар биригип алып, уюшуп ичкен тамак. 

ЖОТО -
(Жүлөө, жото жемиштүү - 26882) 

1. Адыр, бел, артуу. 2. Түп, негиз, тукум. 

Ж О Х А Р -
(Жохардан тарткан күндүгү - 24844) 

Асыл таш. 

ЖӨКӨР 
(Ошол Саани балада 
Ою терең көп жөкөр 21330 - 21331) 

3 3 - 1 1 9 8 
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- (монг. нөкөр - кызматкер) 1. Кызмат адамынын, баатырдын жакын жардамчысы, 
кызматкери - чоросу. 2. Жолдошу, ынак адамы, досу. 3. Кан аялынын, кан кызынын 
бирге жүргөн, кызматын кылган жакын кыздары, жаш келиндер. 4. Бул же тигил адам-
дын кошоматчысы, сөзүн сүйлөп, таламын талашып турган жазакерчиси катарында да 
колдонула берет. 

ЖУБАР -
(Ортосу жубар барданды 
Беттеп алган мен Манас - 22373 - 22374) 

- (ар. жоухар) 1. Кымбаттуулар, баалуулар, кундуулар. 2. Асыл таштардын бир түрү, 
бермет. 3. Абыдан таза, таптаза, өтө таза, аруу. 4. Аккан суу, таза суу. 

ЖУДА -
(Ак таяк менен кор башы 
Жуда келип калганы - 19342 - 19343) 

- (ир.) 1. Баары, бүт, такыр. 2. Эң, абыдан, өтө. 3. Бөлөк, айрым, өзүнчө. 

ЖУДУРУК -
(Кулакка тийип жудурук - 7686) 

Муштум. Кээде таяк маанисинде да айтылат. 

ЖУНУС -
(Жыйырма бири Жунустур - 5595) 

Байгамбарлардын бири - сөз Куранда аты эскерилген пайгамбарлар жөнүндө бара 
жатат. 

ЖУМА -
(Бир жумадан бир жума - 26809) 

- (ар.) 1. Чогулуу күнү - мусулмандар чогулуп жума намазын окуй турган күн. 
2. Азыркы апта санатындагы бешинчи күн. 3. Бир апта - жети күн. 

Ж У Р А А Т -
(Шол Кабылдын журааты - 6104) 

- (ар. зуррият) - урук, уруу, насил, тукум. 

ЖУУРОО -
(Жуураган жерге келдим - деп, 

Жыргалдуу, тынч, жайлуу. 

ЖУУЧУ -
(Жуучу келген өзүм бар - 19816) 

Кудалашуу салтында ортомчу болгон адам. Көбүнчө эркек тараптын атынан кыздын 
ата-энесине кызын берүүнү өтүнүп барат. 

ЖУСУП -
(Өз инисин кулум - деп, 
Саткан экен Жусупту - 5568 - 5569) 

Байгамбар. 

ЖҮЗДҮКТӨЙ (жүзүктөй) -
(Жүздүктөй болгон кара аттан 
Жүзүн санап алыңар - 22394 - 22395) 

1. Шакек. 2. Өтмө мааниде: сымбаттуу, жараган, мыкты, келишимдүү. 
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МАНАС 
ЖҮЛ (жүлөө) -

(Жүлө, жото жемиштүү - 26882) 
1. Кырыштуу, чөптүү. 2. Кооз, гүлдүү. 3. Килемден жасалган буюм, баштык, кап ж. б. 

ЖЫГА -
(Башта жыга баргегим - 7168) 

1. Мансаптык белги: кандын атайын баш кийими, же баш кийимге тагылуучу асыл 
таш, куштун канаты ж. б. 2. Аялдардын кооздолгон баш кийими, же кооздолгон баш 
кийимге сайылган үкү, куш канаты ж. б. 3. Мөөргө тартылган атайын белги - эн. Кээде 
кандык белги тартылган мөөр. 

жынсы -
(Өзүнөн чыккан жынсы үчүн - 28121) 

1. Тукум, урук, уруу. 2. Түр, түркүм. 

ЖЫҢСАК -
(Кытайча тартып капырлар 
Жыңсагына салганы - 87 - 88) 

ЗААДА -
(Акылы бар кан заада - 2709) 

- (ир. заде) 1. Бала, тукум (канзаада - кандын тукуму, кандын баласы). 2. Ошондой, 
окшош, ошонун өзү (перизаада - перидей, олуязаада - олуядай). 3. Кемчилик, жоктукту 
билдирүү (жүрөкзаада). 4. Терс сапат (арамзаада). 

ЗААР -
(Заар берип жайлайлы - 927) 

- (ир. зер - уу, ууктуруучу зат, нерсе) 1. Уу, ууктуруучу нерсе, зат. 2. Каар, катаалдык, 
ырайымсыздык. 3. Ачуу, айбат, сүр. 4. Зыяндуу, таш боор. 5. Сийдик. 

ЗАБАРЗАР (сабар-сер) -
(Сабар менен серисиз, 
Сары алтындын кенисиз - 16455 - 16456) 

- (ар. забарзар) 1. Тоо хрусталы - асыл таштардын бири. 2. Асыл таш. Кээде сер-сабар, 
же сабар-сер алтын-күмүш, алтын, кымбат баалуу буюм, кооздук маанилеринде да ай-
тыла берет. 

ЗАБЫН -
(Канга забын болдум - деп - 1088) 

- (ар.) 1. Убалына калуу, күнөөлүү болуу, жооп берүү (канга забын болуу - өлүм үчүн 
жооп берүү, күнөөлүү болуу. 2. Себепчи. 3. Тоскоолдук. 

ЗАДЫ (зади) -
(Зады Адамдын балдары - 4160) 

- (ир. зади) - тек, түп, түпкү чыгышы, уруу, урук. 

ЗАКЕР (захер) -
(Закерин Адам сыгыптыр - 5369) 

- (ар.) эркек адамдын жыныстык белгиси. 

ЗАКМАТ -
(Закматын тарттым калдайган 
Биябан кара талаанын - 15536 - 15537) 

- (ар.) азап, мээнет, кордук. 
33* -43 515 ^ 
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ЗАМАН АКЫР БАЙГАМБАР -

(Ата-энеси капырдыр, 
Байгамбар заман акырдыр - 5902 - 5903) 

Мукамбет мустапанын туруктуу сыпаттама аталыштарынын бири - Акыр заман доо-
рунун пайгамбары, эң акыркы пайгамбар маанилерин туюнтат. 

ЗАМИН -
(Улугу рух заминдир - 5204) 

- (ар.) ар бир адамга таандык үч жандын негизгиси - дил. Ал адам денесин таштабай, 
дайым бирге болот. 

ЗАН -
(Жандуунун заңы ушу - деп - 3344). 

1. Салт, адат. 2. Мийзам. 3. Дат, дат баскан. 4. Калдык. 

ЗАНГАР -
(Билгенин кылган заңгарбы - 2265) 

- (ир. зэн - катын, аял, гар - бузук, жалап) 1. Катыны бузук (тилдөө, кордоо максатын-
дагы айтылуучу сөз). 2. Өтмө мааниде: ант ургур, шүмшүк, жек көрүмчү. Кээде «заңгар» 
деген сөз иран тилиндеги «зенгер» дегенди түшүндүрүп өтө чоң аска дегенди туюнтат. 
Ал мааниден өтө зор адам, зор айбан, түрү Суук, зор жандык деген түшүнүктөр да чыгат. 

З А П А С -
(Эми бир күн токтолсо 
Эл-журтунун баарынын 
Кете турган запасы - 23173 - 23174) 

1. Жыйган-терген мүлк, каражат, азык-түлүк. 2. Көрүлгөн кам, даярдык. 3. Бай-
лык, кээде казына, кор. 

ЗАР -
(Кара жер болгон зардырмын - 16578) 

- (ир. зер - алтын) 1. Алтын. 2. Өтмө мааниде: баалуу буюм, мүлк. 

ЗАРА -
(Ак Тааланын ишинде 
Бир зарадай кири жок - 3853 - 3854) 

- (ир. зара) кыпын. 

ЗАРДАЛ -
- (Кызыл чок ойрот зардалы - 8732) 

- (ир. зэрдал) 1. Алп, күчтүү, балбан. 2. Мыкты, билерман, башкаруучу (Күлдү журтун 
бийлеген зардал келди бу тойго - 14317 - 14318) 

ЗАРУР (зарурат) -
(Дарыга зарур болгонбу 
Кылым кытай каны - деп - 3853 - 3854) 

- (ар. зарурат) зарылчылык, керек болуу, жокчулук, кысылуу. 

ЗАТ -
(Токсон тогуз миң заты - 3763) 

- (ар.) 1. Болмуш, нерсе, буюм. 2. Өтмө мааниде: маңыз, сапат, касиет. 

ЗЕГЕР (зехер) -
(Бир бутунда бар экен 
Эркекче зегер жарагы - 5110 - 5111) 

516 ^ 

www.bizdin.kg



€ МАНАС № 
Эркектин жыныстык белгиси (к. закер). Сөз жымсалдатуу, жумшартуу үчүн кайма-

ланып түрдүүчө айтыла берет. 

ЗЕКЕТ (секет) -
(Кайыр, зекет бердирбей 
Карынбайдан тарыксың - 13676 - 13677) 

- (ар.) мусулманчылыктагы негизги милдеттердин бири - колунда бардар адамдардын 
малдан, мүлктөн кырктан бирин бечара, жармачтарга берүүчү садага. 

ЗЕР -
(Көз байлаган дубакөй 
Аярлардын зериби - 1304 - 1305) 

- (ар.) сыйкыр, дуба. 

ЗИКИРИЯ -
(Жыйырманчы зикириядыр - 5592) 

Куранда аты эскерилген адамдардын, пайгамбарлардын бири. 

ЗИТ -
(Ата зиттиңди 
Ашыкпастан тыңдап ал - 4034 - 4035) 

- (ир.) 1. Жоо, душман. 2. Душманчылык, кооптуу иш. 

ЗУБУН (зубун-зубун) -
(Зубун-зубун калмактын 
Суусунан жылкы тийгизди - 12693 - 12694) 

- (монг.) 1. Уруу, урук. 2. Топ, бөлүк. 

ЗУЛЖАЛАЛ -
(Заты улук Зулжалал - 5344) 

- (ар. зу-л-жалал - улуулуктун ээси) - Алданын негизги 99 сыпаттама (ал - Асма ал-
Хусна) ысымдарынын бири. Теңдешсиз, улуу, эң улуу Алда маанилерин туюнтат. 

ЗУЛКАПИЛ -
(Алтынчысы Зулкапил - 5518). 

Куранда ысмы эскерилген пайгамбарлардын бири. 

ЗУЛМАТ -
(Дүнүйөгө-зулматка - 4612) 

- (ир. - улмат) 1. Караңгы, караңгы түн. 2. Өтмө мааниде: окубаган, илимден кабары 
жок, караңгы киши. 

ЗУМУРУТ (зумурат) -
(Алган ташы зумурут 
Асыл болуп калыптыр - 6413 - 6414) 

- (ар. зомород) баалуу асыл таштардын бири. 

ЗЫНА (зина) -
(Бетиме кылар зынаны - 4049) 

- (ир.) ургаачылар арасындагы бузуктук, аягы суюктук, жалаптык. 

ЗЫНДАН -
(Жыйып салды зынданга - 1511) 
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- (ир. зэндан) 1. Күнөөлүүлөрдү кармоочу атайын жай - атайын казылып, түбү бекем-
делип, оозу бекитилген терең ор. Эпосто Соорондук кандын зынданы мындай сы.пат-
талат: 

«Алтымыш кулач жер ойгон, 
Калыңдыгы бир кулач, 
Кыш ордуна таш койгон, 
Жер таманы бир кулач. 
Кара чоюн куйдурган 
Жер алдынан тундурган, 
Капталын таштан тургузган, 
Камаса батат канча жан - (1679 - 1688). 2 түрмө. 

ЗЫРАПА -
(Кулан, бөкөн деген бар 
Элик, эчки, зырапа - 24875 - 24876) 

Манасчы Африкада жашоочу жирафты айтып жатат. 

ЗЫЯРАТ (зиярат) -
(Зыярат кылып сыйынып, 
Сыңар жерде белгиң жок - 3653 - 3654) 

- (ар. зыярат) 1. Сыйынуу, табынуу, баш уруу, жогорулугун, улуулугун таануу. 2. Сый-
лоо, кадырлоо, урмат көрсөтүү, баш ийгендигин билдирүү. 

ИБАДАТ (ийбадат, ийбадет) -
(Акка кылсаң ибадат 
Акырет күндө бейиш бар - 3832 - 3833) 

- (ар. ибадат) Алдага табынуу, Алдага кулчулук кылуу, сыйынуу. 

ИБАДАТ ТААТ -
(Ибадатта - таатта 
Мыланиктер жарданып - 3993 - 3994) 

- (ар. ибадат - табынуу, сыйынуу; таат - баш ийүү, багынуу) 1. Алданын улуулугунун 
моюнга алып табынуу, сыйынуу. 2. Алданын улуулугун таанып, кудуретке баш ийип 
табынуу расмисин аткаруу учуру. 

ИБАДАТ -
(Албайсыңбы ибадат 
Чыгып турган мистеден - 21149 - 21150) 

- (ар. ибрет - нуска, нускалуу иш, жакшы мисал) - тарбия, таалим, мисал, үлгү. 

ИБИЛИС -
(Аты шайтан ибилис - 3884). 

- (ар. иблис - үмүтсүз) 1. Алданын буйругун аткаруудан баш тартканы үчүн жүзү ка-
рарып, Адува Аллах (Алданын душманы) атанып, асмандан кубаланган Азезил аттуу 
периштенин үлөгөр аталышы. Адамдарга түбөлүк кас, тескери, азгыргыч кара күчтөрдүн 
башчысы. 2. Шайтан, шайтандардын башчысы маанисинде да айтыла берет. 3. Өтмө маа-
ниде: азгыруучу, алдамчы, тескериге үндөөчү. 

ИКАЯ -
(Эликтен көргөн икая 
Алмамбет айтып турады - 1422 - 1423) 

- (ар. икая) 1. Аңгеме, баян, кабар. 2. Күлкүлүү иш, күлкүлүү окуя. 
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ИКИМЕТ -

(Эчен түрдүү икимет 
Ойлоп кирген сен кимсиң? - 22289 - 22290) 

- (ар. икимат) - амал, айла, акыл, билим. 

ИЛЕ -
(Илем өзүң колдо - деп, 
Ак Таалага багыптыр - 5544 - 5545) 

- (ар.) 1. Амал, айла. 2. Билим. 

ИЛЕК -
(Күндөрүң илек кийген жок - 11141) 

1. Жүз миң. Өтмө мааниде: эң көп, эсепсиз көп. 2. Элечек. 3. Эски, жыртык, айры-
лып самсаалаган, илээлеген кийим («Күндөрүң илек кийген жок). 

ИЛИЙИН -
(Жаның кетип кошулар 
Илийиндин буусуна - 5236 - 5237) 
(Илиний өзү кернейдир - 5238). 

Эпос боюнча өлгөн адамдын жаны сакталуучу жай - керней, түтүк. 

ИЛИСЕМ -
(Жыйырма беши илисемдир - 5608) 

Куранда аты эскерилген пайгамбарлардын бири - Элйеса). 

И Л И Я С -
(Жыйырма үчүнчү Илияс - 5602) 

Куранда аты эскерилген пайгамбарлардын бири (Иляс). 

ИЛЛАЛЛА -
(Лайлаха иллалла - 4277) 

Мусулманчылыктын негизги белгиси болгон келменин (ар. - калима, же калимат -
накыл, сөз, кыскача сүйлөө - касиеттүү ыйык сөздү айтуу (ички бөлүгүнүн бири, өзүнчө 
айтууга болбойт - терс маани чыгып калат иллалла - алда жок, ошон үчүн лаилаха ил-
лалла дайым бирге айтылуу керек. Маайиси - Алдадан башка Алда жок дегенди туюнтат. 

ИЛТИКАТ (илтифат) -
(Илтикатка албады - 4603) 

- (ар. илтифат - жакшылык кылуу) - мээримине кирүү, жагуу, көңүл буруу, көңүлгө 
алуу. 2. Өтмө мааниде: жакшылык кылуу, өтүнүчүн орундатуу. 

ИМАМ (ыймам) -
(Он эки имам дагы бар - 21527) 

- (ар. амма - алдыда туруучу, башкаруучу) 1. Жетекчи, башчы, диний башчы, мусулман 
коомунун башчысы. 2. Мечиттеги сыйынуу расмилеринде жетекчилик кылган адам. 3. 
Белгилүү диндик билермандарга ыйгарылуучу ардактуу наам. 

ИНЖИ (инжү, инжүү) -
(Инжидей тиши кылайып - 9655) 

- (кыт. инцин - акак) баалуу асыл таштардын бири, кээде бермет. 

ИНСИ (жынсы) -
(Инси жин - деп атанып - 16885) 

- (ар.) Тукум, түп, уруу. Ыр сабындагы маани жин тукуму дегенди туюнтат. 
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ис -

(Жыпар жасап, ис бердиң - 9081) 
Жыт. 

ИСЛАМ (ыслам) -
(Дин ислам уулуна - 16970) 

- (ар. эслам - Алдага берилүү, ишенүү, моюн сунуу) мусулмандар тутунган дин. Көп 
кудайдуулуктан (политеизм) бир кудайга монотеизм (сыйынууга, бир кудайды таанууга 
өтүүдөн пайда болгон. Негиздөөчүсү Мукамбет (Мухаммед) пайгамбар. Ислам дүйнөдөгү 
өзгөчө кеңири тараган, белгилүү диндердин бири. 

ИСПАНЫ (ыспаны) -
(Испаны дилбар кылычтан - 22010) 

Исфахан шаары - өнөр жай, кесипчилик мыкты өнүккөн жер. Эпосто мыкты кы-
лыч, мылтык, килем ж. б. өзгөчө баалуу буюмдар ушул жерден чыккан катары баянда-
лат (испаны кылыч). 

ИСТИРИЛАЙТ-
(истирилайт кылууга - 27422) 

- (орус) - ат, атуу. 

ИШЕМБИ -
(Ишемби күндү жайлаган - 26808) 

- (ир. шэмбе - күн; ар - себть - эс алуу, эс алуучу күн) - мусулмандар календары боюнча 
аптанын акыркы күнү - дем алуучу күн. 

КААБА -
(Тим кетермин Каабага 
Тийгизсе кудай жардамын - 16868 - 16869) 

- (ар. кеаба - сандыкча) Меке шаарындагы мусулмандар үчүн өзгөчө сыйлуу мечиттин 
аталышы. Мечит төрт бурчтуу - сандыкча түрүндө салынган. Анын ичинде касиеттүү 
кара таш бар. Намаз окууда жүздү Меке шаарына, андагы Каабага каратуу милдет. 

КАПЫР -
(Мырдар шайтан капыры - 63) 

- (ар. кафыр - ишенбөөчү) 1. Динсиз, мусулман эмес, кудайды тааныбаган. 2. Өтмө 
мааниде: митаам, абийирсиз, нысапсыз ж. б. жалпы эле терс кыял-жорукка, жүрүм-
турумга, тетири иш иштеген адамга карата айтыла берет. 

КАБУЗ (абуз) -
(Кабуз болгон көл экен - 19468) 

Кол менен жасалган көлчө. Суу агып кирип, агып чыгып турган кичине көл. 

КАБЫЛ -
(Ошол кабыл Ыбырай - 5543) 

- (ар. кабила - кабыл алуу, макулдашуу) тосуп алуу, макулдашуу. Ыр сабындагы «ка-
был» деген сөз макулдук, макул болуу маанилерин туюнтуп, Ыбырай (Ибрахим) пайгам-
бардын ылакап-сыпаттама ысмы катарындагы милдетти аткарып турат. 

КАБЫР -
(Башымды таяп ыйласам 
Байгамбардын кабырын - 13311 - 13312) 

- (ар. кабр) мүрзө, көр, бейит, моло. 
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КАДА (кадоо) -

(Кадага баарын мингизип, 
Какпай казык киргизип - 24327 - 24328) 

- (ир.) 1. Шыргый, учталган устун, же бакан (найза катары колдонулган). 2. Учталган, 
анча жоон эмес катуу жыгач (күнөөлүүнү жазалаганда колдонулуучу курал - учталган 
учун жогору каратып жерге орнотулган учтуу жыгачка күнөөлүүнү көчүгү менен олтур-
гузуу аркылуу кыйнап өлтүргөн). 

КАДАК -
(Кадактап кебез ийир - деп - 2709) 

Оордук өлчөмү - төрт жүз граммга жакын оордук - фунт. 

КАДЫР -
(Кадыр Алда өндүрүп, 
Канатын кыйла жайыптыр - 2729 - 2730) 

- (ар. ал - Кадир - күчтүү, кудуреттүү, баарысы колунан келген) Алданын 99 сыпатта-
ма ысымдарынын бири - баарынан күчтүү Алда маанисин туюнтат. Сөз көбүнчө «Алда» 
менен бирге айтылат. 

КАЗА -
(Казасы жетип болгону - 24663) 

- (ар.) 1. Тагдыр, буйрук. 2. Өлүм, ажал, ажал жетүү. 

КАЗАТ -
(Казатка чыксак жол болуп - 2827) 

- (ар. газва - кол салуу, чабуул, көптүк түрү - газават) 1. Ислам дини үчүн күрөшүү, 
дин үчүн согуш. 2. Чабуул, жортуул, бүлгүндүү салгылаш, кыргын. 3. Жалпы эле согуш 
маанисинде да айтыла берет. Эпосто көбүнчө ушул мааниде колдонулат. 4. Өтмө мааниде: 
адилет иш үчүн жүргүзүлгөн согуш. 

КАЗГАНА -
(Казганага байлаган - 7961) 

1. Керме - катарлатып ат байлоочу жай. 2. Жардануу, катар туруу. 

КАЗЫ -
(Кудай казы турганда - 5933) 

- (ар. кадий, казий - өкүм кылуучу, кесүүчү, дайындоочу, гази) 1. Газаватка катышып 
курман болгон адам. 3. Газаватта эрдик иштери үчүн берилүүчү ардактуу наам. 4. Өтмө 
мааниде: калыс, адилет, калыстыгы менен белгилүү болгон адам. 

КАЙБЕРЕН (кайып эрен) -
(Кайыберен кырк чилтен - 5933) 

- (ар. гайб - көзгө көрүнбөөчү, жашыруун; ир. ран - дос, жолдош) 1. Жапайы жаныбар-
лардын (көбүнчө кийик, бугу, аркар, кулжа ж. б.) жалпы аталышы. 2. Жапайы жаны-
барлардын кереметтүү ээси - колдоочусу. 3. Көзгө көрүнбөй кубулуп жүрүп адамдарды 
колдоочу кереметтүү күчтөр. 

КАЙЛОО-
(Курмун мындай өнөрдөн 
Кайлоо, бейт, өлөңдөн - 18904 - 1 8 9 0 5 ) 

Айтуу, аткаруу, ырдоо - элдик ырларды, эпосторду аткаруунун, айтып ырдоонун 
атайын өзүнчө ыгы. 
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КАЙЫП -

(Курбусунда кулжа бар, 
Кайыптын баары мында бар - 2877 - 2878) 

- (ар. ал - гайба - жок болуу, жашыруун болуу, көзго көрүнбөө, көрүнбөй жашоо) 
1. Алданын өзүнө гана белгилүү (эч бир жандын акылы жеткис) жашыруун сыры, 
билими. 2. Шийиттердин догмасында имамдын (Имам Мадинин) жашыруун абалы. 3. Ку-
булуп жүрүүчү, кереметтүү, көзгө көрүнбөй жашоо мүмкүнчүлүгүнө ээ жандар. Кээде 
кайып менен кайберен бир мааниде түшүнүлүп да айтыла берет. 4. Өтмө мааниде: кээде 
кайып жок болуу, өлүү, бул дүйнөдөн кетүү маанилерин да туюнтат («Кайып болгон 
дүйнөдөн Канча түрдүү жан көрдүк» - 17079 - 17080). 5. Сыр, белгисиз, болочок («Аз 
болгондо кайып иш - Алты жылдык жумушту Азыр билип койгондой» - 19108 - 19110). 

КАЙЫП ЭРЕН -
(Кызыр менен Илияс 
Кайып эрен - деди - деп - 24497 - 24498) 

- (ар. кайып, көрүнбөй жүрүүчү касиеттүү, эрен-баатыр, эр, мыкты). - Көрүнбөй жүрүүчү 
касиеттүү мыктылар, баатырлар, билермандар. 

КАКАЙ -
(Какайдан канча миң сойду - 279) 

- (монг. гахай) доңуз. 

КАКАН -
(Какан журтун башкарды - 694) 

- (түрк., монг. какан - кандын каны, падыша, император) 1. Кытайлардын башкы каны, 
императору. 2. Кытай өлкөсү, Кытай мамлекети. 3. Кытай эли (Какан мамлекетинин эли 
маанисинде). 4. Башкаруучу, башчы. 

КАЛАМ (калем) -
(Арсы, күрсү каламга 
Озуп чыгып кетиптир - 5545 - 5546) 

- (ар. калем учталган камыш калем - жазуу куралы) 1. Камыш калем - жазуу куралы. 
2. Сөз - Куран. 3. Тагдыр, жазмыш, Кудайдын буюрганы, маңдайга жазылганы - адам-
дардын тагдыры жазылган жай - китеп такта. 

К А Л А С -
(Адамдар калсын каласка - 24638) 

- (ир.) кутулуу, алыс болуу, бошонуу. 

КАЛАБА (калба) -
(Карап турган жолдошу 
Калаба түшүп калышты - 1185 - 1186) 

Жаңжал, чыр-чатак, уруш, чочуу, дүрбөө. 

КАЛДАЙ -
(Суң-дуң менен калдайы - 767) 

- (кыт. колдай - аскердик кенже наам — штаб офицери) 1. Мансаптык наам. 2. Эпос бо-
юнча кытай-калмактардын башкаруучуларынын жогорку мансаптарынын бири. 

К А Л Е Н Д Е Р -
(Календеркана барыңыз - 19787) 

- (ар. - ир. - карандал - үрпөк чач, чачы үрпөйгөн, эби-сыны жок, кейпи жаман) 1. Тен-
тимиш, үй-жайы жок, кайырчылык менен күн көргөн дербиш. Кээде мусулман аскери, 
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дин жоболорун тараткан адам. 2. Өтмө мааниде: мусаапыр. Кээде кудай сүйгөн адам, өзү 
кудай деген адам маанилеринде да колдонулат. 

КАЛЕНДАРКАНА -
(Календаркана барыңыз - 19787) 

1. Календерлер чогулуп жашаган атайын жай - үй. Андай үйдө календерлер чо-
гулуп, тилемчилик менен тапканын ортого салып, чогуу жашашкан. 2. Өтмө мааниде: 
кербен сарай - жүргүнчүлөр убактылуу токтоп, же түнөп кетүүчү жай - үй. 

КАЛИЛ (Халил) -
(Калилдик мукам алыптыр - 5561) 

- (ар.) - жандай дос, эң жакын дос, чыныгы дос. 

КАЛЧА -
(Калчанын көбү кажылдап, 
Тажиктин баары бажылдап - 21740 - 21741) 

- (таж. гар - тоо, ча-лык - тоолук, тоолуктар - тоолук эл) 1. Тоолуктар, тоолук эл. 
2. Өтмө мааниде: сүрдүү, айбаттуу баатыр. 3. Баатыр, же башкаруучу маанилеринде да 
айтылат. 4. Сакчы, кароолчу маанисинде да кезигет («Эшик багар канчаны, Эки кызды 
калчаны» 22383 - 22384), же («Жан багар койгон калчадан» - 21983). 

КАЛЫК -
(Бере турган калыктыр - 5559) 

- (ар. халик - жаратуучу) - жаратуучу - Алданын сыпаттама ысымдарынын бири - бар-
дыгын жараткан Алда маанисин туюнтат. 

КАМКА -
(Камканы кайрып бүктөшүп - 26561) 

- (ир. кэмка) - алтын, же күмүш жип аралаштырылып согулган баалуу жибек кездеме. 
Ошол кездемеден тигилген сырт кийим. 

КАН -
(Нече чыйтай, нече кан - 2420) 

Бийлик даражасындагы эң жогорку мансаптардын бири. Кыргыздардын өз салт-
тык түшүнүгүндө мындан жогорку бийлик наамы жок. Сөздүн чыгыш теги кытайлар-
дын «Какан» - кандын каны, эң жого^ку кан түшүнүгүнөн, же ошол эле кытайлардагы 
«хуан» - башкаруучу деген сөз менен байланыштуу болушу мүмкүн. 

КАНА -
(Бутуң шайтанканадыр - 5798) 

- (ир.жай, үй. Көбүнчө татаал сөздүн экинчи бөлүгү катары колдонулат (уйкана, аткана, 
чайкана ж. б.). 

КАНДАГАЙ -
(Кандагайга каптаган 
Кара боюн чаптаган - 15137 - 15138) 

- (монг. хандагай - бугу-багыш) 1. Тоо текенин, бугунун терисинен ийлеп жасалган баа-
тырлар кийүүчү шым. 2. Калың териден тигилип жасалган согуштук ат жабуу. 3. Кээде 
калың териден, булгаарыдан иштелген жоо кийимдери (чарайна) да кандагай атала берет 
(«Найза өтпөгөн кандагай» - 18613). 

КАНДЫ АТ -
(Канды ат кылып алайын - 3818) 

Олжо ат - согушта жеңилген баатырдын атын олжого алуу (канды ат, балким, кан 
төгүп, жеңип алган ат, кан төгүлүүдөн олжого тийген ат маанилерин туюнтушу мүмкүн). 
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КАНЖА -

(Алтын найлуу жез канжа - 8328) 
- (кыт. ганыңзы) — чылым тарткыч түтүк — тамеки салып туруп, ага от коюп түтөтүү 
үчүн ылайыкталган атайын жайы жана тутанган тамекинин түтүнүн сору - илеп тартуу-
чу ичи түтүк сабы бар курал - буюм. 

КАНКОР (каңкор) -
(Каптап уруш кылганы 
Канкор эрдин сыры экен - 23224 - 23225) 

- (ир. хункор - худовандкор - мамлекеттин өкүмдарынын титулу) 1. Өкүмдар, мамлекет 
башчысы. 
- (монг. хонхор - баатыр, айкөл, ак пейил) 2. Айкөл баатыр. 
- (кырг. канкор - кан ичкич) 3. Баатыр, кан ичкен баатыр, канга тойбос баатыр (кан 
төгүүчү баатыр маанисинде да). 4. Жалтанбас баатыр дегенди туюнткан ардактуу наам 
(«Кан ичип жүрүп катыккан, Канкор Манас атыккан»). 

КАНАС (Каннас) -
(Эттериңдин арасы 

Азезилдин Канасы - 44 - 45) 
Азезилдин баласы. Эпос боюнча асылып алып такыр тынчтык бербегенде Адам менен 

Обо Канастан кутулуу үчүн эки бөлүп туруп жутуп жиберишет. Ал адамдын жүрөгүнүн 
толтосунан орун алып токтоп калат. Азезил келип, уулун таппай: - Канас кайдасың? -
деп чакырса анын ар бир бөлүгү Адам менен Обонун ичинен: «Мен мындамын!» - деп 
жооп беришет. Баласынын адамдардын жүрөгүнөн орун алганын уккан Азезил жайлуу, 
жакшы жерден орун алыпсың. Чыкпай эле ошол жерде калып, өз ишиңди - адамды аз-
гырууну уланта бер деген экен. Ошондон бери ар бир адамдын ичинде аны азгыруу менен 
аракеттенген Канас - Азезилдин тукуму бар. 

КАПКА -
(Он эки капка коргонго - 104) 

1. Сепилдин, чептин шаарды курчап салынган чоң коргондун дарбазасы - эшиги. 
2. Коргон, чеп, сепил. 3. Башы туюк бийик капчыгай. 

КАР -
Менин кайда көрдүң карлыгым? - 9770) 

- (ир. хер) 1. Эшек. 2. Жек көрүндү, эч нерсеге жараксыз жаман, өтө төмөн, өтө жа-
ман, алгылыксыз, кем. 3. Жапаа чегүү, кем болуу, азап тартуу, кыйналуу, кордук көрүү. 
4. Өтмө мааниде: туура эмес, төмөн, чыныгы эмес, таза эмес («Кайнаган кытай дини кар» 
- 20249). 

КАРАЛА -
(Булу оор карала - 26495) 

Баалуу жибек кездеменин түрү. 

КАРАЛАМАН -
(Караламан кытайлар - 100) 

1. Жөнөкөй эл, көпчүлүк эл. 2. Букаралар. 

КАРАП -
(Карап кылар калыкты - 27170) 

- (ар.) 1. Кыйналуу, талкалануу, бузулуу. 2. Өтмө мааниде: жаман, жаман болуу. 

КАРСАК -
(Карсактай чаап катырдың - 1395) 
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1. Түлкү, карышкыр ж. б. жойлоочу жырткыч айбандардын жалпы аталышы. 

2. Түлкү, көбүнчө калтар түлкү - кара түлкү. 

КАРЧЫГА -
(Карчыга шумкар куш - деди - 2286) 

Алгыр куштардын түрү. 

КАРЫПЧЫ -
(Карыпчысы темирден - 20596) 

- (кырг. кары - колдун карысы, үпчү - нерсенин эки жаккы көздөрүнөн, же топчулары-
нан илип алып жип, же кайыш менен байлап бекитилген жапкыч) - колду, карууну жоо 
куралынан сакташ үчүн жеңдин сыртынан кийилген жең кап жоо кийиминин өзүнчө бир 
түрү. Адатта катуу, калың кайыштан даярдалат. Балким кайыш, же калың кийизден 
жасалып, катуу темирдин жука барагы менен капталышы, же бекемделиши да мүмкүн. 

КАС (Каса) -
(Кас шумкарды качырып, 
Казактар эстен жаңылды - 12987 - 12988) 

- (ар. хасс) өзгөчө, чыныгы, мыкты. 

КАСИРЕТ (касырет) -
(Касырет менен кайгысы - 2240) 

- (ар.) кайгы, капа, санаа, убайым («Атасы жатыр зынданда Касирет чегип жалдырап» 
- 19773 - 19774) 

КАСЫ -
(Арбагыңа жалынбай 
Касылык болор тим туруш - 8482 - 8483) 

- (ар.) 1. Алданын касы, Алданын душманы, кудайдын күнөөкөрү. 2. Алданын каарына 
калган, кудайдан безген («Алдага касы болбосок» - 16009) 

КАТКАКСУУ -
(Каткаксызам жутам - деп, 
Суусундукка бал коюп - 21993 - 21994) 

Суусоо, тамагы кургоо. 
Катма (куран) - (катым, катмы). 
Катма куран кылдырып, 
Багыштагын мага - деп - 9341 - 9342) 

- (ар.) 1. Бүтүрүү, корутундулоо, аягына чыгуу. 2. Өлгөн адамга арнап, Курандын башы-
нан аягына чейин окуп чыгуу - Куран түшүрүү. 

КАТТАМ -
- (Каттам калар өзүңдү - 6294) 

- (ар.) 1. Уруп-сабоо, кыйратуу, талкалоо. 2. Өтмө мааниде: өлтүрүү, бүтүрүү, өлүү, 
бүтүү («Каттам болуп жатпайбы» - 12120) 

КАШКА -
(Көй кашкалар баарың бил - 42) 

1. Мансаптык наам - уруу башчысы, башкаруучу. 2. Мыкты, чыгаан, өзгөчөлөнгөн, 
жалтанбас. 3. Өтмө мааниде: тайманбас, бетке айткан, улуудан ийменбеген ургаачы. Бул 
маанинин уяты жок катарында туюнтулуучу терстик жагы да бар («Өз эркинче кашка 
өсүп - 19099) 
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€ МАНАС № 
КЕБЕ (кебээ) -

(Кебе курсак чалдарды - 17169) 
1. Чоң, томпогой, чыгып турган (адатта, малдын адамдын курсагына карата айты-

лат, көбүнчө «кебе курсак түрүндө пайдаланылат). 2. Өтмө мааниде: кимге карата айтыл-
гандыгына карата бай, дүнүйөсү мол («кебе курсак бай», же арык, оорукчан, жүдөгөн, 
алсыз, начар («кебе курсак чалдарды») маанилеринде колдонула берет. 

КЕЗ -
(Узундугу үч-төрт кез - 14140) 

- (ир.) узундук өлчөмү - аршын. 

КЕЛДЕ -
(Келдесин кесип бу жерде - 11448) 

- (ир. көллэ) баш. 

КЕЛЕ -
(Келеден канча салалык? - 20718) 

- (ир. кале) уй. 

КЕЛЕР -
(Жылан, бака, чаянды 
Кирпи, келер аларды - 519 - 520) 

- (ир. кэлэр) келемиш чычкан. 

КЕЛМЕ -
(Келме жаттаар тилине - 3814) 

- (ар. кэлемэ - сөз, сөз айтуу) ислам дининин негизги маңызын туюнткан маанилүү 
атайын формула - лаилаха иллалоху, ва Мухаммадун расулу Аллахи - башка Алда жок, 
Мухамбет Алданын элчиси. Бул жобо аркылуу кудайдын бардыгы, бирдиги, улуулугу ту-
юнтулуп, ар бир мусулман баласы үчүн анын мусулман экендигин билдирүүчү белгинин 
милдетин аткарат. Келме айтуу, келме келтирүү кудайга ибадат кылуу, сыйынуу учу-
рунда, ошондой эле тобо келтирип кудайды эстөө, анын бардыгын, бирдигин, улуулугун 
жана Мукамбет Алданын элчиси экендигин ырастоо үчүн айтылат. Эпос боюнча келме 
айтуу ысламды кабыл алуунун - мусулман болуунун бирден бир жана негизги белгиси 
делип эсептелинет. 

КЕЛМЕ ШААДАТ -
(Келме шаадат сөздөрү - 19301) 

- (ар. шахадат) күбө болуу, күбө өтүү, ырастоо 
келме келтирүү - мусулман экендигин күбөлөө 
далил берүү үчүн күбөлөндүрүүчү көрсөтмө. 

КЕМЕЛ -
(Акыл жетпес кемелиң - 26674) 

- (ар. камаль) 1. Толук бүткөндүк - кемчиликсиздик. 2. Курагы жетилүү, жашы толуу. 
3. Чоң, килейген. 

КЕНИЗЕК -
(Кенизектен жетөөсү - 21966) 

- (ир.) 1. Малай кыз - аял. 2. Күң, башы боштон эмес кызматкер кыз. 

КЕПИН -
(Кепин тону болор - деп - 26479) 

- (ар. кефин) өлүктү мүрзөгө койгондо аны орогон кездеме - өлүк кийими. 

. 1. Келмени дария айтуу - үн чыгарып 
- далилдөө. 2. Кандайдыр бир фактыга 
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€ МАНАС № 
КЕР -

(Алты капыр кер кылбай - 7982) 
1. Артка кетүү, кетенчиктөө, кайтуу, баш тартуу (кер кылбай - артка кетпей, кетен-

чиктебей, асылып маанилерин туюнтат). 2. Дүлөй, кулагы каңырыш. 

КЕРИК -
(Мамонут, керик, бил болсо - 4070) 

- (ир. карк) 1. Тумшугунда мүйүзү бар зор жаныбар. 2. Эпосто эпикалык душмандардын 
алп, дөөлөрү минип жүрүүчү күчтүү зор унаа. 

КЕРИМ -
(Арыз кылды Алда керимге - 8467) 

- (ар.) 1. Мээримдүү, боорукер - Алданын сыпаттама ысымдарынын бири. 2. Мээрим-
дүүлүк, боорукерлик. 

КЕРНЕЙ -
(Керней үнү бапылдап - 17576) 

- (ир. кэр - сап, най - түтүк, саптуу түтүк) - үйлөмө музыкалык аспап - учу конус 
түрүндө жоон келип, түп жагы ичке, жезден жасалган узун түз түтүк. Тешиктери, кла-
паны болбойт, үнү үйлөөгө жараша үзүлүп-үзүлүп чыгат, жоон жана күчтүү, айбаттуу 
келип, алыска угулат. 

КЕРЭЭЗ -
(Кейип угар бенде жок 
Керээз айткан сөзүмдү - 15575 - 15576) 

1. Адамдын өлөр алдында артында калгандарга калтырган акыл-насаат сөздөрү, 
өтүнүчү, тапшырмасы. 2. Өтмө мааниде: өлгөндүн артында калган тукуму. 

КЕСЕНДЕ (кесенди) -
(Арс, кесенди анда бар - 2911) 

- (ир. гэзендэ - чагуучу, тиштөөчү) чага турган бөйөн-чаяндардын, курт-кумурскалардын, 
жыландардын жалпы аталышы. 

КЕТЕ -
(Кете тон алып бир далай - 21117) 

Баалуу кездеменин түрү, же ошол кездемеден тигилген кийим. «Келинге кете кий-
гизди»). 

КЕТЕЧИ -
(Кетечисин кайыптыр - 11158) 

Саймаланган баштык, баштыкча (аялдардын буюм-теримдерин салуучу баштыгы). 

КЕТТЕКЕН-
(Кеттекен жолду чалыңар - 21199) 

- (ир. кэттэ) 1. Чоң, килейген, дардайган, өтө чоң, негизги. 2. Өтмө мааниде: чоңдук 
(колунда бийлиги бар адам), мыкты, улук. 

КЕЧИЛ -
(Кечилдер минген кер жорго - 14775) 

1. Калмак, кытайлардагы дин кызматкерлеринин түрү - аял албаган, атайын жайда 
жашаган, дин кызматкери. 2. Өтмө мааниде: кытайлар - эл («Кечилдин каны Коңурбай»). 

КЕШЕНЕ (кештене, кеште) -
(Кешене аттуу селдени 
Алмамбет башка чалганы - 17185 - 17186) 
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€ МАНАС № 
- (ир. кеште - сайма, түр) саймаланып кооздолгон, же алтын, күмүш жип менен сайма-
ланган, түр түшүрүлгөн кездеме. Көбүнчө «кештене кур», «кеште кур» түрүндө айтылат 
да, ошол кездемеден белге курчанган кур же жоолукту туюнтат. Ошол эле кездемёден 
селде оронулат. 

КИЕ -
(Көгөргөн кие чөп турат - 3525) 

- (ир. гийар) чөп, көк чөп, бычан. Кээде жалпы эле өсүмдүк - жерден өнүп чыккандар 
маанисинде да айтыла берет. 

К И Н А З -
(Улугун айтат киназ - деп - 26957) 

- (орус. князь) тукум кууп берилүүчү жогорку наам-мансаптардын бири. 

КИРИЧ -
(Киричке жебе чалыптыр - 15753) 

Жаанын кергичи. Кээде жаа, же саадак маанисинде да колдонула берет. 

КИРИШ -
(Ак күрөөкө сооту 
Кириштери бүгүлүп - 9257 - 9258) 

1. Чекеси, жээги. 2. Кийимди бычууда' зарыл жерине кошулган өөн, кошумча. 
3. Териден, булгаарыдан тигилген кийимди тигүүнүн атайын ыгы - бири-бирине катта-
бай четин беттештирип, бири-бирине четинен жабыштырып тигүү. 

КИСЕ -
(Көөкөрдөй кисе байланып - 6242) 

1. Курга тагылып коюлуучу калың кайыштан, же булгаарыдан тигилген тегерек 
баштыкча (ичине оттук, милте, шибеге, ийне ж. б. керектүү майда буюмдар салынат). 
Кисенин сырткы бети, жээги түр салынып, кээде саймаланып, металлдан жасалган кооз-
дуктар жабыштырылып коюлушу мүмкүн. 2. Кайыш кур жана ага тагылган бычактын 
кыны, көр-жер, түрдүү майда керектүү буюмдар салынуучу баштыкчалар жалпы эле 
кисе, же кисе кур, кээде шалдыркан кур, шалдыркан кисе - деп да атала берет. 3. Өтмө 
мааниде: чөнтөк. 4. Баштык, баштыкча. 

КИШ -
(Жабыр баян, кара киш - 2853) 

Териси баалуу, анча чоң эмес айбан - соболь. 

КИШТЕ -
(Кишисинен кырк-элүү 
Киштеге кирип калыптыр, 
Чакмак-топташ алыптыр - 16411 - 16412) 

Эпостогу мааниси боюнча оюндун түрү. 

КОБУЛ -
(Колу кобул күмүштөй - 17699) 

1. Жылгача. 2. Жылгача түрүндө жыгач бетине (көбүнчө керегенин башы, ууктун 
түбү ж. б.) түшүрүлгөн кооздук түр. 3. Ичке, келишимдүү, шадылуу манжа (көбүнчө 
ургаачылардын колуна карата айтылат). 

КОЖО -
(Казандай селде чалынып 
Кожо келди бу тойго - 14310 - 14311) 
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* МАНАС * 
- (ир. хаже - ээ, башчы) 1. Мукамбет пайгамбардан жана алгачкы калибтерден тарал-
ган тукумдары. 2. Мусулмандардын дин башчыларына берилүүчү наам. 3. Жалпы эле 
касиеттүү, акылман, такыба адам маанилеринде да колдонула берет. 4. Өтмө мааниде: 
колдоочу, калкалоочу, жардам берүүчү. 

КОЙ МААРЕК -
(Кой маарек букарасына 
Коржоңдоп келип турушу - 11773 - 11774) 

Жоош, момун, баш көтөрбөгөн, кайыр айтпаган, тынч. 

КОЙНОТ -
(Булуң койнот, коосу бар - 19363) 

Аң, жылга. 

КОКОК -
(Кокок жыгач сабагы - 4073) 

Эпос боюнча даамдуу жемиши бар жыгач - жемиш багы. Кээде жемиш («Кокок де-
ген жемишке кош узатып калыптыр - 19503 - 19504). Балким, «кокос» деген сөз менен 
тектештир. 

КОЛОМСОК -
(Коломсокко салганы 
Учу заар үч жүз ок - 11835 - 11836) 

Жаанын огун салуучу куту - баштыкча. 

КОНЧУ (коңулчу) -
(Жыйырма баатыр коңчусу - 21538) 

1. Коңул - жар боорунун көңдөйү - ошондой көңдөйдө жашырынган адам. 2. Жа-
шырынып кароол караган, же жашырын жерден жоону байкаган чалгынчы. 3. Өтмө 
мааниде: ууру, каракчы. 

КООЗ -
(Кооз кылды силерди - 21598) 

- (ар. кабз - кармоо, тийүү) 1. Зордуңчу, тартып алуучу. 2. Оорунун аталышы - жел 
кабыз - жел тийүү, жел кармоо. 

КООМА (кома) -
(Коомасын айтып, кол созуп - 847) 

- (кыт. хо - жакшы - хома - жакшысыңбы?) - кытайлардын учурашуу, саламдашуу 
расмисинде айтылуучу сөзү - жакшысыңбы?, саламатсыңбы, эсенсиңби? маанилерин ту-
юнтат. 

КОР -
(Туңша шаар, Кентунда 
Кытайдын төккөн кору бар - 8187 - 8188) 

1. Уютку, негиз, түп. 2. Байлык, жыйган-терген мүлк. 3. Кам, даярдык. 4. Көп эл, 
жыйылган калк. 

КОР БАШЫ -
(Актаяк менен кор башы - 19342) 

1. Мансаптык даража - топтун, чогулган элдин башчысы. 2. Букара хандыгынын 
учурунда курал-жарак сакталган үйдү-жайды башкарган адам. 3. Түнкү күзөтчүлөрдүн 
башчысы. 

3 2 - 1 1 9 8 ^ 5 2 9 ^ 
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КОРЕК -

(Кудамдан болду корегим - 20412) 
- (ир.) 1. Тамак, аш, азык, оокат. 2. Өтмө мааниде: назип, шыбага. 

КОРОБА -
(Короба деген малың бар - 27607) 

- (ор.) уй. 

КОРОСОН -
(Коросон арак суусуну - 6573) 

1. Чечек оорусунун уусу. 2. Күчтүү. 3. Өтө курч, абдан өткүр. 4. Оттук таш, кээде 
жалпы эле оттук, куу сакталуучу атайын кутуча-кайыш баштык. 5. Күчтүү уу, же уунун 
түрү маанисинде да учурайт. 

КОРОСОН АРАК (жаң-жуң арак) -
(Көкөлөтүп көтөрүп, 
Коросон жаң-жуң арагын - 7453 - 7454) 

Эпос боюнча арактын түрү - мыкты арак, күчтүү арак. 

кош -
(Кошто калды токтолуп - 17386) 

1. Кичине боз үй, жеңилдетилген боз үй (убактылуу жашоого, же жол жүрүп, көчүп 
бараткан шартка ылайыкталган). 2. Жүрүш, жортуул учурларында колдун-жоокерлердин 
убактылуу тыныгуу үчүн, же белгилүү убакытты, башка бирөөлөрдү ж. б. күтүп токто-
гон жайы. Бул маани кээде оорук деп да аталат (ооруктун арт жак, колдун-кошундун 
арттагы турагы, таяныч жайы, алыста калган жай деген маанилери да бар). 3. Колдун, 
жортуулда жүргөн, же жалпы эле жолдо, өз айылынан башка жерде (конокто, аш-тойдо, 
аңчылыкта ж. б.) убактылуу жүргөн адамдардын өз ынтымагына, туугандык белгисине, 
же башка байланыштарына карата бөлүнгөн анча чоң эмес тобу - алар жатканда, тамак 
ичкенде бир кошто-жайда (боз үйдө, чатырда ж. б.) болушкан. Үйдөн сыртта жүргөндө 
адамдардын майда топ болуп бул түрдө бөлүнүшү ошол топко тиешелүү төшөнчү орун, 
идиш-аяк, тамак-аш, азык-түлүк чогуу болуу жана аларды алып жүрүүнүн ыңгайлуулугун 
талап кылып шарттаган. 4. Эмерек, жүк - буюм-терим, тамак-аш («Эки атка кошун арт-
тырат» - 19175) 

КОШ 003 -
(Комуздун үнү шаңкылдап, 
Кош ооз кагып даңкылдап - 26550 - 26551) 

Музыкалык аспаптын түрү. 

КОШУУН (кошун) -
(Улуу черүү кошуундун - 3189) 

Черүү, кол аскер, жоокерлер. 

КОШЧУ -
(Коңшу кылсын камбылын - 6499) 

1. Кош башкарган адам. Өтмө мааниде: жандаган жолдош, жигит, кызматкер. 

көзөл -
(Көзөл Манас сурап кеп - 21097) 

Азамат, мыкты, эр жүрөк, баатыр, башчы. 
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көй -

(Көй кашкалар баарың бил - 42) 
- (ир. гуй - мыкты, чыгаан) 1. Мыкты, чыгаан, тандалган, ылгалган. 2. Өңчөй, жалаң, 
абдан. Кээде «жалпы» маанисинде да колдонула берет. 

көкө -
(Лаат-манат, көкөдөн 
Ыраспы динден кайтканың? - 20496 - 20497) 

- (монг. кэке - асман, көк) 1. Көк, асман. 2. Кудай - асманды кудай маанисинде түшүнүү. 
3. Кожоюн, ээ, башчы. 

КӨКӨНӨ -
(Көкөнө! - деп, чуркурап - 10125) 

1. Калмак, кытайлардын согуштук урааны - көктү кудай деп түшүнүп, анын атын 
атап, ага кайрылып согушка кирүү. 2. Оо, кудай! Маанисин туюнткан көктөн жардам 
тилегенде айтылуучу сөз. 

КӨЛҮК -
(Көлүктөрүн сугарып - 2582) 

1. Ат, унаа, жалпы эле мингич мал маанисинде. 2. Жүк жүктөөчү унаа. Кээде күч 
унаа, иште пайдалануучу унаа. 

КӨҢКҮ -
(Көңкы кыргыз баласы - 17062) 

Жалпы, текши, бардык, көпчүлүк. 

КӨӨКАР (көхар) -
(Көөкар менен көздөгөн - 26) 

Өзгөчө баалуу асыл таштардын бири. 

КӨӨКӨР -
(Көөкөрдөн кисе байланып - 6242) 

Суюктук куюп пайдаланууга ылайыкталган жылкы, төө терисинен жасалган мойну 
ичке, түбү жазы идиш. < 

КӨРӨБА -
(Көрөба деген малың бар - 27607) 

- (ор. корова) уй. 

КӨРЧӨГӨ -
(Көрчөгөсү көөкар таш - 17046) 

Ат жабдыктарында, кээде бут кийимде бастырылган кооздуктардын ортосундагы 
бекитилген шарча. Ал жалтырак металлдан жасалышы, же анын ордуна шуру, асыл таш 
бастырылышы мүмкүн. 

КӨСПАНТ -
(Көспанттан канча салалык? - 20720) 

- (ир. гусфанд) кой, кой-козу. 

КӨШ -
(Айланды жүрөк жипкирип, 
Доңуздун көшүн койгонго - 7450-7451) 

- (ир.) эт. 
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КУДАА -

(Кудаанын күчүн көрүңүз - 3803) 
- (ир.) Алда - жер-асман, жандуу-жансыз баарын жоктон бар кылып жараткан жогорку 
күчтүн аталышы. 

КУДАЙ -
(Рухун кудай жалгаган - 4) 

- (ир. кудаа) Алда. Кыргыздарда кудаа, кудай, Алда бир маанидеги сөздөр. 

КУДАЙДЫН КУЛУ (жараткандын кулу) -
(Жалпы турган кырк чилтен 
Жараткандын кулубуз - 1319-1320) 

Алданын баарынын ээси, жаратуучусу экендигин таануунун негизги формулалары-
нын бири - ар бир адамды Алда жараткан, ар бир адам Алданын кулу, ага бардык жак-
тан баш иет маанисин туюнтат. 

К У Д У Р Е Т -
(Берген өзү кудурет - 105) 

- (ар. годрэт - күчтүү, бардыгы колунан келген, бардыгын иштей алган). Алданын 
кеңири тарап, көп колдонулуучу сыпаттама аттарынын бири. Эпосто бул сөз «күч» делип 
түшүндүрүлүп, Алда Кудай маанилеринде колдонулат. 

КУЛ -
(Байгамбарга, саабага 
Жалынды жалгыз бир кул! - деп - 8523-8524) 

Кожоюндун жеке менчигине айланган, ага толук баш ийип, эч кандай укукка ээ 
болбогон эркек адам (аялдардан андай адам күң аталат). Ыр сабындагы маани кудайдын 
кулу дегенди туюнтат. 

КУЛАК КАЙЧЫ -
Кулак кайчы бурут көп - 462) 

- (монг. хулхачы) ууру, кески, кээде каракчы. 

КУЛДУК -
(Кулдук дейбиз биз жакта, 
Бата аягын жесеңер - 20448-20449) 

1. Маакул болуу, баш ийүү, айтканын аткаруу. 2. Жүгүнүү, урмат көрсөтүү. 3. Ку-
далашуу салтындагы жөрөлгөлөрдүн бири - кыз тарапка күйөө тараптын өкүлдөрү 
берүүчү алгачкы сыйлык белектер. 

КУЛДУК УРУУ -
(Кызыл чака бул бербей 
Кулдукту кантип урам - деп - 19181-19182) 

Кудалашуу салтынын жөрөлгөлөрүнүн бири - кыздын ата-энеси, жакындарынан 
күйөө тараптын өкүлдөрү - күйөөнүн атасы, жакын тууганы, же бул ишти мойнуна ал-
ган кадыр-сыйлуу адам кызын берүүнү сурап өтүнүү. 

КУМГАН -
(Алтындан алты кумганы — 24827) 

Жезден, же чоюндан жасалган, туткасы, чоргосу бар суу куюлуучу идиш. 

КУН -
(Сен да ошентип өлөсүң 
Чымайылдын куну үчүн - 3818-3819) 
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- (ир. хун - денедеги кан) 1. Киши колдуу болуп өлгөн адамдын каны үчүн алынуучу 
айып. 2. Өтмө мааниде: ар бир нерсенин наркы, баасы. 

КУПТАН -
(Куптан маал кечинде - 26749) 

- (ир. хофтан - уктоо, уктоо убагы) 1. Мусулмандар окуй турган беш убак намаздын эң 
акыркысы (караңгы кирип, жылдыз толгондо окулат). 2. Күнү-түндүн убакыт маалы -
жылдыз толгондон тартып, түн ортосуна чейинки мезгил (куптан намазын окуу убакты-
сы). 

КУР -
(Кур семирген ат болду - 14973) 

1. Семиз, нык семиз (кур ат). 2. Күчкө толгон (кур бука). 

КУРАН -
(Куран деген китепте 
Жазылыптыр көп сөзү - 6926-6927) 

- (ар. ал - Куран - үн чыгарып окуу, жатка айтуу) Мусулмандардын исламдын негизде-
ри баяндалган ыйык китеби. Курандагы айтылган маалымат-кабарлар, ачылыштар ас-
мандан Алда тарабынан Мукамбетке жиберилген Мукамбет пайгамбардын тушунда оозе-
ки жатка айтылып жүргөн тексттер, кийин анын көзү өткөн соң кагаз бетине түшүрүлүп, 
ирээтке келтирилген, такталган. 656-ж. китеп болуп чыккан. Куран уйкаштыкка келти-
рилген рифмалашкан кара сөз менен жазылган, 114 сүрөөдөн турат. Сүрөөлөр аяттарга 
бөлүнгөн. Ар түрдүү эсеп боюнча куранда 6204 же 6236 аят бар. Куран 77934 сөздөн 
турат. 

Куран араб тилинде жазылган жана араб тилинде гана окулат, диний расмилер да 
(намаз окуу, куран окуу, ыйман айтуу, келме келтирүү ж.б.) ошол тилде жүргүзүлүү 
милдеттүү шарт. Куранды башка тилге которууга жол берилбейт, маңызын, маанисин 
гана бузбай которсо болот. 

КУРАН -
(Кулан минип кутурган 
Куран моюн балдардан - 24806-24807) 

Эликтин, же жейрендин эркеги. Жогоруда келтирилген ыр сабы сындуу, буралган, 
же жапжаш балдар маанисин туюнтат. 

КУРАН ОКУУ -
(Куран окуп билиңиз - 6353) 

1. Мусулмандардын касиеттүү ыйык китебин окуп, ислам дининин жол-жоболорун 
билүү. 2. Өлгөнгө арнап, же соопчулук үчүн Курандын сүрөө-аяттарынан жатка айтуу. 

КУР АТ -
(Кур семирген ат болду - 14973) 

1. Семиз нык семирген ат (жылкы). 2. Минилбеген, эркин семирген жылкы. 

КУРМАН -
(Курман чалып баласын - 25427) 

- (ар. курбан - садага) 1. Бирөөнүн жолуна жан кыюу. 2. Согушта ак иш үчүн өлүү. 

КУРМАН ЧАЛУУ -
(Курман чалып баласын - 25427) 

Кудай жолуна, же арбактарга арнап мал чалуу - союу. 
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КУРШУГУУ -

(Мынча келип куршугуң - 14608) 
1. Курчуу, күчөө. 2. Ачуусу келүү, тырчуу, ачуулануу, эрегишүү. 

КУТ -
(Куюп алган куту жок, 
Буйрук айтар буту жок - 470-741) 

1. Кыргыздардын ишениминдеги асмандан түшүүчү бакты-таалай, же ошол бакты-
таалайдын көзгө көрүнгөн кабарчысы эсептелген боз үйдүн түндүгүнөн көбүнчө түн 
ичинде, же эртең мененки үрөң-бараңда коломтого түшүүчү ак, көк, же кочкул кы-
зыл түстүү эриген коргошун сымал көлкүлдөгөн зат. 2. Мал-жанды, адамды кырсык-
тан айрыкча жаман көздөн - көз тийүүдөн сактоочу тилсым - жети көз мончок, же 
жети көгүш топчу тигилген баштыкча, же коргошундан, калайдан жасалган, кызыл 
чүпүрөккө оролуп коюлуучу адам сөлөкөтү (идол.) 3. Эпос боюнча калмак-кытайлардын 
бутунун (будда дининдегилердин кудайынын) моюнга тагып, же коюнга катып өзү менен 
кошо алып жүрүүгө ылайыкташтырылган кичинекей элеси - сүрөтү (идол). 4. Адамдын 
жаны - адамды жашатып, кыймыл-аракетке келтирип, өмүргө кубат берип туруучу күч. 
5. Түндүк, түндүк тарап - (кут жак, кутпа жак делип да аталат). 6. Түндүк тарапты 
көрсөтүүчү алтын казык жылдызын кут жылдыз, же жөн эле кут деп атоо учурлары да 
кездешет. 7. Өтмө мааниде: бакыт, таалай. ' 

КУТМАН -
(Кутман келип, кут келип 
Кудайдын берип салганы - 16988-16989) 

1. Куту бар, куту конгон адам - бакты-таалайлуу, кадырлуу адам. 2. Өтмө мааниде: 
пайдасы тие турган, бакты-таалай алып келүүчү адам. 

КУТКУУ -
(Куткуп мени жеткирген 
Кудуреттин иши экен - 21316-21317) 

1. Жектөө, кодулоо. 2. Араздашуу, чыр-чатак. 3. Өтмө мааниде: ордунан козгоо, 
кетирүү, кетүүгө себепчи болуу, бар - деп, жиберүү, жумшоо. 

КУТПА -
(Никеге кутпа окутуп - 23577) 

- (ар. хутба - сөз, сөз сүйлөө, үгүт) 1. Мечиттин имамынын жума намазынан кийин, же 
Орозо айт, курман айт намаздарынан соң айткан үгүт сөздөрү. 2. Нике кыюуда окулуучу 
дуба. 

КУТУ -
(Кутусу куурап, дары жок - 9259) 

- (ир.) 1. Соот, сандыкча, үкөк. 2. Мылтыктын дарысын сактоочу ийленген териден ти-
гилген кичине баштык. 

КУУ -
(Баркыратма куу кармап - 27420) 

Оттук чагып от алууда пайдаланылуучу атайын була, кээде ошол эле максат үчүн 
арналган майланган эски бөз - чүпүрөк. 

КУШ -
(Карчыга шумкар куш - деди - 2286) 

1. Уча турган канаттуулардын жалпы аталышы. 2. Алгыр, кыраан жырткыч канат-
туулар. 3. Кыраан жырткыч канаттуунун өзүнчө түрү - куш ургаачысы, чүйлү эркеги. 
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КУШ (кош) -

(Баатырлардын көңүлү 
Болду бүгүн баары куш - 23892-23893) 

- (ир. хуш - жакшы) 1. Учурашууда, тилек каалоодо, бир нерсенин, көрүнүштүн аба-
лын сүрөттөөдө жакшы, бакыбат, көтөрүңкү, кубанычтуу, куунак ж.б. оң маанилерде 
колдонулуучу сөз. 2. Туура, оң («Көңүлүндө куш көрүп, Көрбөгөн жолго барышты» -
17066-17067) 

КУШУБАК -
(Кишинин баары кушубак 
Кубанычтуу болушуп - 21659-21660) 

- (ар., ир.) кубанычтуу, көңүлдүү, ыраазы. 

КҮБӨ -
(Көк күбөнүн ичинде 
Көпкөк темир, сооту бар - 3452-3453) 

- (ар. габа - көлбөөрүгөн кеңири, узун жеңдүү сырт кийим, чапан). 1. Кооздолгон, кым-
бат баалуу кездемеден тигилген сөөлөткө, же салтанаттуу учурларда кийилүүчү сырткы 
сый кийим. 2. Кооздолгон, баатырлар сырт кийим катары кийүүчү ок, курал өтпөс жоо 
кийими. Өңүнө карата ак күбө, көк күбө, же күбө тон, күбө катары атала берет. Ак күбө 
тону жаркылдап деген сөз айкаштарында кийимдин кооздолгон үлгүсү айтылышы, же 
ошондой эле анын курал өтпөс үчүн болот-темирден куралгандыгы түшүнүлүү да мүмкүн. 

КҮБӨК -
(Суусарга салган күбөктөй - 17107) 

1. Кыздар тагынуучу сөйкөнүн майда кооз деталдары-желбирчектери. 2. Суусар-
га коюлуучу капкан - терең ор - суусарды капканга кармоодо анын териси, теринин 
жүндөрү бузулбасын үчүн темир капкан койбойт, оозу кууш, түбү жазы, терең чуңкур 
казып, же таштан корумдап ошондой ор даярдап, түбүнө жем таштап коёт. Жемди жейм 
деп орго секирип түшкөн суусар түбү жазы, оозу кууш терең ордон кайра чыга албай 
калат. 

КҮДӨРҮ -
(Күдөрү тондой былк этип - 23129) 

1. Ийленген жумшак тери - замша, же ошол териден тигилген сырт кийим. 2. Өтмө 
мааниде: жаш ургаачынын назик, чебер, жай жасалган кыймыл-аракетинин сыпатта-
масы. 

КҮЙМӨ -
(Тула бою күймөлүү, 
Туягынан башкасы 
Баары күмүш түймөлүү - 15139-15141) 

Кап, каптагыч. 1. Эки дөңгөлөктүү жеңил арабанын үстүндөгү калканч жапкычы -
кабы, кооздолгон жабуусу. 2. Баатырлардын минген аттарынын согуштук жабуусу -
калың тери, кайыштан иштелген каптагыч жабуу. Кээде андай жабуунун үстүнөн 
түймө тор (зымдан түйүлгөн тор) жабылуусу да мүмкүн. Жогоруда келтирилген ыр сап-
тары ушундай көрүнүштү сыпаттап турушат. 

КҮЙӨӨ ЖОЛДОШ -
(Күйөө жолдош демек сөз 
Бизге мурас калыптыр - 22115-22116) 
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Үйлөнүү расмисиндеги салттык жосундардын бири - күйөөлөп барганда күйөөнү 

жандап кошо жүргөн жакын курбусу. Түрдүү салттык жосундардын аткарылышында ал 
күйөө тараптын өкүлү катары жоопкерчиликти көтөрөт. 

КҮЛДҮ -
(Күнөөлөмөк болуптур 
Күлдү барган жолдошту - 1495-1496) 

- (ар. колл) бардык, бүткүл, бүт. 

КҮЛ-КҮЛ -
(Кабылан Манас баатырдан 
Күл-күл болгон канча кан - 16957-16958) 

Майдалануу, талканы чыгуу, кыйроо, күлгө айлануу. 

КҮМПАЯКҮМ -
(Күмпаякүм дегенде 
Күлдү баары жок болгон - 5640-5641) 

- (ар. күн - бол, фая - ошондой) Алда кандай бол десе ошондой болуу. 

КҮНДӨ -
(Күндө түшкөн колуна - 738) 

- (ир.) кол кишен, күнөөкөрлөрдүн колуна салынуучу кишен. 

КҮНДҮК -
- (Жохардан тарткан күндүгү - 24844) 

Күн тийчү жер, күндү караган жак, күнгө чагылышкан жери. Өтмө мааниде: кооз-
дуктун сырткы бети - көрүнөө бети. 

КҮН ЖАК -
(Күн жагынан өткөндө - 26902) 

Түштүк, түштүк жак. 

КҮН ЖҮРҮШ ЖАК -
(Күн жүрүшү Ымалай - 25574) 

Түштүк тарап, түштүк жак. 

КҮН ТАРАП -
(Күн тарабын башкарды - 20205) 

Түштүк, түштүк жак. 

КҮПСӨР -
(Күпсөрдө дары күбүлүп - 9256) 

- (ир.) 1. Ичине жел толтурулган тери кап - чанач. 2. Дары салынуучу тери баштык, же 
ок-дары салынуучу тулуп. 

КҮРӨӨКӨ -
(Ак күрөөкө сооту 
Кириштери бүгүлүп - 9256-9257) 

- (байыр. түрк - ургаачы аюу) 1. Аюу терисинен - баалуу аң терилеринен тигилген, же 
ошол терилер менен кооздолгон аземдик сырт кийим. Кээде «Күрөөкө тону жаркылдап» 
делген сөз айкаштары да учурайт. Буга караганда күрөөкө тон түрдүү кымбат кооздуктар 
менен кошумча көркөмдөтүлүшү мүмкүн. Же балким, күрөөкө тон өзү эле жоо кийими-
нин бир түрү катары ок, кылыч, найза өтпөс үчүн атайылап металлдык деталдар менен 
бышыкталышы да ыктымал. 2. Кымбат кездемеден кооздолуп тигилген сырт кийим. 
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КҮРС -

(Ачып күрсүн чыгарган - 18602) 
- (орус.) курс, бөлүм, топ. 

КҮРСҮ -
(Оттон күрсү көтөргөн - 6910) 

- (ир. гурз) 1. Согуштук курал - бекем, катуу жыгачтан, же кээде темирден сабы бар, 
бир нече урчуктуу (тийген жерине батып кетсин үчүн) уютулган тоголок чоюн. 2. Так, же 
отурууга ылайыкталган атайын жай. 3. Доолбас, доол (барабан). 4. Эң жогорку бийлик 
белгиси - баш жагы тоголок шарча түрүндөгү узун таяк - шарча асыл таштар, башка 
баалуу - кымбат кооздуктар чөгөрүлүп көркөмдөтүлөт. 5. Алданын тактысы. 

КҮЧАЛА -
(Күчтүү болсун арак - деп, 
Күчаладан салыптыр - 11267-11268) 

Куурай сымал чөптүн түрү. Седеп сыяктуу ак даны бар, анын даамы кычкыл. Ошол 
данды кургатып алып ачыткы катары пайдаланат. Кымыз, бозо катуу ачып, күчтүү бол-
сун үчүн күчаланы туурап кошуп ачытат. 

КҮЧҮГӨН -
(Күчүгөн жүндүү огу бар - 3334) 

- (кырг. күчүгөн - көк жору) - көк жору. Күчүгөн жүндүү жебе - ок, көк жорунун канат 
жүндөрү - канаты жабыштырылган жебе - жаа огу. 

КЫБЫЛА -
(Кыбылага толгонуп - 19454) 

- (ар. гэбла - теке маңдайда турган) 1. Меке шаары тарап, тагыраак айтканда, Мекедеги 
Кааба - Каабанын ичинде турган касиеттүү кара таш тарап. 2. Күн батыш тарап (кыргыз 
жергеси үчүн Меке шаары турган жер күн батыш жакка туура келерине байланышкан 
түшүнүк). 

КЫЗТАЛАК (кызыталак) -
(Ээ, кызыталак казагым - 3490) 

- (ар. талэг - ажырашуу) никени бузуу, никенин бузулушу. Кызыталак - кызы талак 
болгон (күйөөсү аялын кетирүү, аны менен ажырашуу үчүн талак кылат - андан баш 
тартып, ажырашканын билдирет. Күйөө аялын кетирүү, ажырашуу үчүн «талак» деп 
жарыя айтуу жетишерлик. Кызыталак кемсинтип, кордоп тилдөө маанисиндеги сөз -
кызы талак болгон, кызын күйөөсү талак кылган, кызынын никеси бузулган деген маа-
нилерди туюнтат. 

КЫЗЫР (кыдыр) -
(Амыры менен Алданын 
Аты Кызыр барыптыр - 299-300) 

Адамдарга жакшылык, ийгилик, бакты-таалай алып келүү, кыйынчылыктарда 
жардам берүү мүмкүнчүлүктөрүнө ээ касиеттүү күч ээси. Кубулуп, түрдүү кейип-түргө 
өтүү, көрүнбөй жүрүү сыяктуу жөндөмдөрү бар, каалаган адамдарына өзү жолугат. Эл 
арасында кокустан Кызырга жолугуп калып, анын ким экендигин билген адам өтүнүчүн 
- каалоо-тилегин айтса сураганы аткарылат деген ишеним жашайт. Айтылган уламыш-
тар боюнча Кызыр пайгамбарлардын бири, мүрөктүн суусун ичип өлбөй калган. Кызыр 
дайым жер кыдырып жүрүп, нээти таза, ак жүргөн, көпкө пайдалуу ишти максат эткен 
жакшы адамдарга алардын тилегин-каалоосун аткарып, же кыйынчылыктарда жардам 
берет. Кызыр-Кыдыр бир ысым катары түшүнүлүп, аралаш айтыла берет. 
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Кызыр-Кыдыр ар бир адамга анын өмүрүндө үч жолу жолугат, бирок басымдуу 

көпчүлүк адамдар Кызырга жолукканын билбей, ага өз тилегин - каалоосун айта албайт 
делген ишеним-уламыш да бар. 

КЫЙГАК -
(Кыйгактуу найза, көк түпөк - 8965) 

Найзанын болот учу - жыгач найзанын учуна бекитилип, ашталып коюлуучу курч 
учтуу металл бөлүгү. Адатта найзанын учу - кыйгагы бөрү тил формасында - учу ичке 
келип эки капталы бөйрөктүү, жазы келет да, кайра ичкерген түрдө, жалпак курч те-
мирден - болоттон жасалат. 

КЫЛ ЧЕБЕР -
(Кыл чеберге копшотуп - 11796) 

Мыкты уста, өзгөчө чебер, ашкан эптүү. 

КЫЛЫМ -
(Алты кылым жердеги 
Кайыпка улук жан экен - 24851-24854) 

- (ар.) 1. Өлкө, жердин бөлүгү. 2. Доор, заман. 3. Жүз жыл. 4. Өтмө мааниде: көп 
убакыт. 

КЫМКАП -
(Кызыл кымкап, дейилде - 21104) 

- (ир.) 1. Алтын, күмүш жиптер-зымдар кошулуп токулган баалуу жибек кездеменин 
түрү. 2. Кымкаптан тигилген кийим. 

КЫНАПТАЛ -
(Кынапталдай кабы бар - 7522) 

Кыналган, чакталган, дыкаттык менен иштелген, өзүнө туура келген. 

КЫПАРАТ -
(Көр күмүрөй биз үчүн 
Көзүңө кылат кыпарат 
Көп бериште сообуну - 4005-4007) 

- (ар. кафарат - айып, төлөм) төлөп берүү, пайда-сообун ошого багыштоо, айыбынан 
куткаруу. Ыр сабындагы маани периштелер өзүнүн сооп иштерин биздин күнөөбүзгө че-
герет, соопту бизге багыштайт дегенди муюнтат. 

КЫРК ЧИЛТЕН -
(Жалпы турган кырк чилтен - 1319) 

- (кырг. кырк, ир. чилл - кырк, тен - дене, кырк адам) - көрүнбөй жүрүү, түрдүү түскө 
өтүп кубулуу жөндөмүнө ээ, өзүлөрү тандап алган, каалаган кишилерине жардам бе-
рип, жакшылык кыла турган касиеттүү күч ээлери. Түпкү теги байыртадан келе жаткан 
түшүнүктөрдөн. Кийин мусулман ыйык-колдоочулары менен жуурулушуп, ошолордун 
бири катары кабыл алынып калган. 

КЫРМЫЗЫ -
(Кыздар кийген кырмызы - 19553) 

- (ир. гэрмеси) 1. Кызыл, чымкый кызыл. 2. Кызыл жибек. 3. Жибек килем да кээде 
кырмызы делип, же кырмызы килем делип айтыла берет. 

КЫША -
(Кара камыш кышадан 
Калай турган чийлери - 23384-23385) 

1. Токулган камыш. 2. Токулган камыштан жасалган тосмо. 
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кыяк -

(Соот, чопкут, кыягы - 13547) 
- (монг. куяк) 1. Согуштук жоо кийимдердин бир түрү - калың, катуу териден, калың 
булгаарыдан жасалган төшкө тартылуучу (өзүнчө жип боолору менен таңылып бекитили-
ши, же кийген кийимге жабыштырыла тигилип коюлушу да мүмкүн) атайын калканч. 
Кээде мындай калканч металл пластинка түрүндө жасалышы да ыктымал. 2. Өтмө маа-
ниде: таяныч, жөлөк, ишенимдүү жардамчы. 3. Жанбагар (телохранитель) маанисинде 
да айтылышы мүмкүн. 

кыяк -
(Чоор, кыяк ызылдап - 17578) 

Музыкалык аспап, кыл кыяк. 

кыям -
(Кыямы Даң-Дуң тоо болгон - 16963) 

- (эар.) 1. Түштүк жак, күн жүргөн жак - так төбө эмес, андан бир аз кыйгачыраак маа-
нисинде. 2. Кыйгачы - туура туш тарабы, же дал ортосу эмес, андан кыйгачыраак жагы. 
3. Түштүк, түштүк тарап. 

КЫЯМАТ -
(Кыямат жолун издесем - 5840) 

- (ар. гийамет - тике туруу-тирилүү) 1. Бул дүйнөдөгү тирилик, жашоо бүтүп кайра 
тирилүүчү күн. Өлүп кайра тирилгендер сурак берип, тирүү жүргөн кезиндеги иштеген 
иштериндеги, жалпы эле жашоосундагы соопчулук жакшылыктары менен күнөөлөрү -
терс иштери ылгалат. Ошол сообу менен күнөөсүнө жараша ар бир адам өз баасын алат 
- өзүнө татыктуу орунга ээ болот: такыба жүрүп, жакшылык иштерди көп жасагандар 
бейишке чыгып, күнөөлүүлөр тозокко түшөт. 

Адатта, кыямат деген сөз «кыямат кайым» түрүндө экинчи сөз «кайым» менен бирге 
айтылат. Бирок чынында экөө эки сөз - гайем араптын сөзү, тиричиликтин, жашоонун 
бүтүүсү дегенди туюнтат, б.а., акыр замандын келиши. Акыр заман мурда келип, бул 
дүйнөдөгү жашоо-тиричилик бүтүп, анан кыямат башталат, б. а., өлгөндөр кайра орду-
нан тике туруп-тирилип, сурактан өтүшөт. 2. Кыямат, же кыямат кайым тиги дүйнө 
маанисинде да айтыла берет. 3. Өтмө мааниде: кыямат, же кыямат кайым оорчулукту, 
өтө кыйын күндү, башка түшкөн мүшкүлдү, алаамат-бүлгүндү туюнтат. 4. Тиги дүйнө. 
5. Өлүү, дүйнөдөн өтүү. 

КЫЯМАТ КАЙЫМ -
(Кырк баатырдын белгилүү 
Кыямат кайым салышы - 24350-24351) 

- (ар. гийамет - тирилүү, тирилип туруу, гайем - жоголуу, көрүнбөй калуу, бүтүү) 
1. Бул дүйнөдөгү жашоо-тирилик бүтүп, өлгөндөрдүн тирилип, тике турушу - сурак бе-
риши, суракка барышы. 2. Өтмө мааниде: бүлгүн, кыйроо, талкалануу, жок болуу. 

КЫЯР -
(Кыяры кыйын эл деген - 17108) 

Митаам, амалдуу, айлалуу, аяр. 

ЛААЙЛАМА (лайлама) -
(Байкуш болуп кыз турат 
Лаайламага жалынып - 1851-1852) 
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- (монг. далай) 1. Океан, деңнз; 2. Өтмө мааниде: ааламдык, эң улуу; тибет. Лама - жо-
горку - улуу лама - буддизм дининин бир тармагы болгон лама дининдегилердин башкы 
башкаруучусу. 

Эпос боюнча лайлама, же лаайлама калмак-кытайлардын сыйынуучу кудайы маа-
нисинде пайдаланылат. Негизги маңызы - жалган дин, жин-шайтандардын азгырыгына 
алданган адамдардын тескери ишеними делип түшүнүлөт. Ламаизм менен жин-шайтан 
түшүнүгүнүн арасына чек коюлбай, түпкү теги бир катары кабылданат. 

ЛААЙЛАМАЛУУ (лайла малум, лайлама лаху) -
(Лаайламалууга 
Азыр, балам, барыңыз - 7202-7203) 

- (монг. тибет. далай - улуу, лама - жогорку - эң улуу, же жогорку лама, хум - оо! - Оо, 
улуу лама!) 1. Ламаизм дининдегилердин негизги диндик формуласы - Ламага сыйынуу-
дагы табынып баш ургандыктын, ага ишенич кылып кайрылып, ырайым сурагандыктын 
белгиси. 2. Улуу лаама - жогорку кудай. 

ЛААНАТ (лаат-манат, лаат мат) -
(Лаанаттап күрсүлдөп - 8718) 

- (ар. аль-лат, манат) 1. Байыркы арабдардын ислам динин кабыл алганга чейинки бут-
тан жасалган сыйынуучу көп кудайларынан - аял кудайлар. 

Эпостун маалыматтары боюнча лаанат, же Лаат манат тескери жолго азгырган ал-
дамчы терс күчтөрдүн бири, кээде ошол терс күчтөрдүн ээси, башчысы катары түшүнүлөт. 
Сөздүн мааниси шайтан, азгыргыч, тескери жин түшүнүктөрүнө жакын, же ошолордун 
бири түрүндө кабыл алынат. Кээде калмак-кытайлардын сыйынуучу кудайы, же ошол 
кудайдын аталышы катары да айтыла берет. (Лаат-манат, Көкөдөн - Ыраспы динден 
кайтканың - 20496-20497) . Бул саптар боюнча лаат-манат кытайлардын кудайы, же 
кудайларынын бири - көкө (көк кудай) менен бир маанидеги сөз. 2. Өтмө мааниде: аз-
гыргыч, шайтан, каргыш тийген, жек көрүмчү. 

ЛАГЫЛ -
(Лагыл, алтын жыгасы - 23295) 

- (ир. лел) асыл таштардын бир түрү - рубин. 

ЛАИЛАХА ИЛЛАЛЛА -
(Лаилаха иллалла - 3813) 

- (ар.) Ислам дининдеги эң негизги жобо - Алдадан башка Алда жок маанисин туюнтат 
ЖЕНЯ Алданын бардыгын, бирдигин, улуулугун ырастайт. 

ЛАУХ МАХФУЗ (лоок, лух, лом) -
(Лаух махфуз жазууда - 18901) 

- (ар. лавх. - тактай, махфуз - сакталып турган) Ар бир адамдын тагдыры жазылган 
тактай - китеп. Болор менен болгондун баарынан кабар берген касиеттүү китеп. 

ЛОМ КАЛАМ (лух калам) -
(Лом калам жазуудан - 18902) 

Адамдардын тагдыры жазылып коюлган, Алданын тактасынын жанында жайгашып 
сакталуучу китеп (к. лаух махфуз). Сөздүн арабча айтылышы «лавх махфуз», эпосто кат-
чылар сөздү айтылышы, анын бузулуп угулушуна карай түрдүүчө жаза беришет. Сөздүн 
кыргыз тилине кирип айтылган үлгүлөрү да формасы боюнча ар түркүн. 
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€ МАНАС № 
ЛОХ МАХФУЗ -

(Лох махфуз жазуудан 
Рухун кудай жалгаган - 3 - 4 ) 

к. лаух махфуз. 

ЛОШАТ -
(Сибиния, лошат - 27598) 

- (орус.) ат, жылкы. 

ЛУТ -
(Төртүнчүсү Лут - деди - 5510) 

Куранда аты эскерилген пайгамбарлардын бири (Лут). 

МААЛА -
(Жакын бизге мааласы - 1900) 

- (ар. махалла) 1. Кыштак, квартал. 2. Өтмө мааниде: чөйрө, айлана, жакын ара. Кээде 
карамагында, кол алдында, тегерегинде маанисинде да колдонула берет. 

МААРАЖЫ -
(Көргөн экен ороюн 
Мааражыдан байгамбар - 5200-5201) 

- (ар. мираж - сүйлөшүү) Мукамбет мустапа асманга көтөрүлүү жана ошондогу абалы, 
көргөн-билгендери, көрүнүш. 

МААРАКЕ (маареке) -
(Баатырлардын баарысы 
Мааракеге батышып - 21188-21189) 

- (ар.) 1. Майрамга чогулган көп эл, көпчүлүк. 2. Майрам, той-тамаша. 3. Чек - байге-
нин чеги (ат чабуу, улак тартуу, жарыш ж.б.). 4. Өтмө мааниде: жыргал, кубаныч, көңүл 
ачуу, сайрандоо. 

МААРЫПАТ (магрыпат) -
Байкуштардын баарысын 
Маарыпатка батырды - 18373-18374) 

- (ар. мэрэфэт) 1. Билим, окуу, агартуу иши. 2. Өтмө мааниде: бакыт, таалай. 3. Жыр-
галга батып магдыроо, жаны жай алып жыргоо. 

МАГБУЗ -
(Кошо барган кырк кызы 
Кошулган экен магбузда 
Кырк баатырга жылдызы - 23341-23343) 

- (ар. сакталып турган). Тагдыр, жазуу (к. лаух махфуз). 

МАГШАР (макшар) -
(Магшар күндө мен турсам - 5833) 

- (ар. мэшэр - майдан, аянт) 1. Кыямат кайым күнү тирилген адамдар чоң сурактан өтүү 
үчүн чогулуучу жай - майдан. 2. Алданын алдында сурактан өтүү, сурак берүү («Магшар 
күндө күбөбүз - 23315). 

МАГЫРЫП -
(Магырып барганы - 2666) 

- (ар. магриб) күн батыш, батыш тарап. 
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МАЖИЛИС -

(Эр Көкчө баштап мажилис - 11540) 
- (ар. мажлис - олтуруучу жай) 1. Жыйын, кеңеш. 2. Өтмө мааниде: ракат, жан жай 
алуу (мажилиске батыптыр, ракат алыптыр - «мажилиске батышып» - ракат алышып, 
көңүлү жайланып, кубаныч алып). 

МАЖУСУ ДИН -
(Мажусу динин бас кылган - 7686) 

- (ар. ал - Мажус - сыйкырчы, көз боочу, аяр) 1. Отко сыйынуучулар дини, зороастризм. 
2. Өтмө мааниде: Жалган дин, туура эмес дин. Кээде динсиз маанисинде да колдонулат. 

МАЗА -
(Сая кылсаң мазалуу - 26634) 

- (ир.) 1. Даам, татым. 2. Ал, ден соолук, күч-кубат. 3. Өтмө мааниде: жыргал, пайда, 
жагымдуу. 

МАЙГА АЛУУ -
(Минейин - деп, майыны - 13825) 

Убактылуу күчүн пайдалануу, убактылуу урунуу. 2. Акысын төлөп убактылуу пай-
далануу. 

МАК -
Таба албай жүрүп куу кыргыз 
Ушуну менен мак болсун - 20788-20789) 

1. Айла куруу, убара болуу, айла кетүү. 2. Уят болуу, абийири төгүлүү, калпы чыгуу. 

МАКАМ -
(Байгамбарлык макамын 
Шиш аябай иштеди - 5504-5505) 

- (ар. махам) - даража, жетишкен деңгээл. 

МАКИРӨӨ (макүрөө) -
(Бир сиркедей макирөө 
Жугузбаган боюна - 19096-19097) 

- (ар.) 1. Иштелишине катуу тыюу салынбаган иштер, жүрүш-туруш, тамак-аш ж. б. 
2. Өтмө мааниде: жаман, терс ыпылас. 

МАЛАЛ (мылал) -
(Алмамбеттин көөнүнө 
Аябай салган экемин 
Албан түрдүү малалды - 13850-13852) 

- (ар. балбал) өкүнүч, кайгы, күдүктөнүү, капалык. 

МАЛГУН -
(Аяр Малгун куу чалды - 18046) 

- (ар. Малуун) 1. Каргыш тийген, шерменде, жүзүкара. 2. Алданын каргышына калып, 
жүзү карарган Азезилдин үлөгөр - сыпаттама аталышы. 3. Өтмө мааниде: жапайы, 
орой, айбан чалыш 4. Өтө чоң, олдоксон, киши жегич дөө. 

М А Л И С -
(Алис, Малис, Арбилит 
Такыр душман Тарбилит - 34 -35 ) 

- (ар.) Оттон жаралып, тозоктон жай алган, терс күчтөрдүн бири. Ибилис ошолордун 
биринен болгон Арбилит, Тарбилит дегендерден туулган. 
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МАНАС 
МАМБЕТ (Маамбет) -

(Атын Маамбет укпаган - 334) 
Алданын элчиси Мукамбет мустапанын ысмын оозеки сүйлөөдө кыргыздарда Маам-

бет, Мамбет түрүндө атоо кеңири жолуккан көрүнүштөрдөн. 

МАМОНУТ-
(Мамонут, керик, бил болсо - 4070) 

Илгери жашаган чоң жандыктардын бири - мамонт. 

М А Н А Т -
(Ууктарын учтаган, 
Учуна манат тыштаган - 14437-14438) 

Түктүү кездеменин түрү. Көбүнчө кызыл түстө болот. 

М А Н А Т -
(Лаат-манат көкөдөн 
Ыраспы динден кайтканың - 20496-20497) 

- (ар. аль-лат, манат) 1. Байыркы араптардын ислам динине чейинки сыйынган көп ку-
дайларынын бири. 2. Өтмө мааниде: азгыргыч, шайтан. 

МАНДИЛИ -
(Кыргагы алтын мандили 
Акеркечтин башында - 9637-9638) 

- (ир.) 1. Четине түрдүү (кызыл, көк ж.б.) өңдөгү, же кээде алтын, күмүш зым жиптер 
кошулуп согулган жука, жибек баалуу кездеменин түрү. 2. Мандилиден жасалган эле-
чек, селде, кээде жоолук. Бетке чүмкөмө калканч, моюнга салуучу жоолук да болушу 
мүмкүн («Мандили бүркөп, тон менен» - 23119). 

МАНЖА БАШЫ -
(Манжа башы, миң башы - 21412) 

- (ир. панч-беш) мансаптык даража - беш жүз адамдын башчысы (көбүнчө согуштук 
иштерде), же беш жүз үйдүн башкаруучусу, мүмкүн, панже башы - элүү башы делиши 
да ыктымал. 

МАНЖЫНК -
(Манжынк менен атыптыр - 5550) 

- (ар. манжалак) салмоор. 

МАНТ -
(Басташканын мант кылган 
Балбандык жайы дагы бар - 3684-3685) 

1. Амал-айла, жазгыруу, алдап кетүү. 2. Өтмө мааниде: Кокус кылуу, жеңип алуу, 
мерт таптыруу. 

МАРА -
(Доолон, чүчтө, марадан - 23421) 

Кездеменин түрү. 

МАРЖА -
(Депке менен маржасы - 28960) 

- (орус.) аял, жеңе. 

М А Х Б У З -
(Бабаң кытай уругу 
Махбузда капыр жазылган - 6111-6112) 
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- (ар. сакталып турган) 1. Ар бир адамдын тагдыры жазылган китеп. 2. Өтмө мааниде: 
тагдыр, жазмыш. 

МАШАТЫ -
(Балдарынын баарына 
Машаты күрмө кийдирип - 17372-17373) 

- (ир. Мешхед шаары, Иранда жайгашкан) 1. Мешхед шаарында чыгарылган кездеме. 
Айрыкча машаты килем жогору бааланган. 2. Өтмө мааниде: кулпурган, кубулуп турган, 
өзгөчө кооз. 

МАШАТЫ КИЛЕМ -
(Машаты килем салдырып - 23414) 

Мешхед шаарында чыгарылган сапаты мыкты, кооз, баалуу килем. 

МАШУР (машкур, машкор) -
(Ааламга машур ар жерде 
Алмамбет кылган ар иши - 12673-12674) 

- (ар.) белгилүү, атактуу, аты чыккан, даңктуу. 

МАШУРОО -
(Машуроо менен барчаны, 
Жыйнаган экен канчаны - 25171-25172) 

Калың, баалуу жибек кездеменин түрү. 

МЕДЕТ -
(Аасы жапы үмөткө 
Медет болгон Мукамбет - 5760-5761) 

- (ар.) жөлөк, таяныч, жардам, колдоо. 

МЕДИРЕСЕ -
(Медиресе жык толот - 19323) 

- (ар. мадпаса) жогорку диндик окуу жайы. 

МЕКЕЙИЛ -
(Экинчи келди Мекейил - 4063) 

Алдага эң жакын төрт периштенин бири - жан-жаныбарларга ырыскы таратат. 

МЕКЕР -
(Мен ортого турайын, 
Мекерин билем булардын - 24690-24691) 

- (ар.) амал-айла, сыйкыр. Кээде өтмө мааниде: ою бузук, ишенип болбойт. 

МЕЧИТ -
(Мечитине бет алып 
Беш миңи кирди жыйылып - 19758-19759) 

- (ар. масжит - жерге тизелеп жүгүнүүчү жай) Алдага ибадат кыла турган атайын жай 
- намаз окулуучу үй. 

МЕШ -
(Жез челекке куйдуруп, 
Жети меште шарабын - 23956-23957) 

1. Серкенин терисинен жасалган чоң чанач. Кээде чанач маанисинде айтыла берет. 
2. Туюк союлган кара малдын териси - үйлөп туруп суудан кайык катары минип өтүүдө 
пайдаланылат. 3. Териден тигилген чоң кап маанисинде да айтыла берет. 
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* МАНАС * 
М И Л Т Е -

(Он эки кулач көк милте - 9251) 
- (ар. фэтиле - от бергич) эски мылтыктын тетиктеринин бири - дарыга от берүү үчүн 
пайдаланылуучу кебезден, буладан ж. б. эшилген атайын жип. 

М И Н У С -
(Минус майдан жерине - 9094) 

Белги, чек. 

МИҢ БАШЫ -
(Зындандагы миң башы - 1697) 

Аскердик мансап - сөзмө-сөз миң жоокердин башчысы дегенди туюнтат. Бирок чы-
нында мансабы миң башы аталганы менен өзү бир топтун, бөлүктүн, атайын жайдын 
башкаруучусу болуп кызмат өтөшү да мүмкүн. 2. Өтмө мааниде: башчы, жетекчи, баш-
каруучу. 

МИҢ БИР КЕЛЕР БАР АТЫ -
(Миң бир келер бар аты - 3764) 

Алданын миң бир аты бар. 

МИРАШ (хираш) -
(Алып мираш бермекке 
Акылың болсо жөнөгүн - 18980-18981) 

- (ар. хираш - акы, төлөм) - моюндагы милдеттен кутулуу. Ыр сабындагы маани -
калың төлөп, аял алып берип, аталык милдеттен кутулуу жөнүндө. 

МИСКИН -
(Бай кылып бакыр-мискинди - 18526) 

- (ар.) байкуш, бечара, алсыз, тентиген, жайсыз, кедей. 

МИСПИЛДИРИК (мисмилдирик) -
(Миспилдирик алаткак - 17406) 

1. Чымын-куюн болуу, көзгө илээшпей учуп кетүү. 2. Жоголуу, житип кетүү. 3. Өтмө 
мааниде: таш-талканын чыгаруу, кыйратып жоготуу. 4. Эпосто турмушта жок, коркунуч-
туу жандыктын аталышы, же анын сапйты катары да колдонула берет (келтирилген ыр 
сабы). 

МИЯСА -
(Мияса алчуу кишиге - 27665) 

- (орус.) эт. 

МОЙСОПУ -
(Бир мойсопу жан болуп - 4481) 

- (ир. муи - түк, кыл, сафид - ак, ак чачтуу адам) улгайган киши, токтолгон адам. Өтмө 
мааниде: салабаттуу, кээде жоош адам. 

МОЛДО -
(Молдолор китеп салынып - 21650) 

- (ар. маула - төрө, мырза, кожоюн) 1. Окутуучу, дин мектебинде бала окуткан адам. 
2. Дин кызматкери, дин жетекчиси - исламды мыкты билген адам. 3. Сабаттуу адам. 
4. Өтмө мааниде: жоош, момун. 

МОЛО -
(Өлүккө салган молону - 17697) 

3 2 - 1 1 9 8 ^ 5 4 5 ^ 
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- (ир.) 1. Бейит, мүрзө. 2. Үйүлгөн нерсе - таш, топурак, кум, эгин ж. б. 3. Тоголок чулу 
таш, же андан иштелген сөлөкөт, балбал. 4. Өтмө мааниде: жылаңачталган, такырай-
тылган. 

МОЛТО (молтолуу) -
(Ташка салып молтону - 2679) 

- (ар.) Амал, айла, куулук, митайымдык. Эпосто көбүнчө «Молтолуу дуба» түрүндө кол-
донулат да амал-айла дубасы, зээр дуба, көз боочулук дубасы маанисин туюнтат. 

МОЛТОЛУУ ДУБА -
(Апсун билген молтолуу - 24395) 

к. молто. 

МӨНДҮ -
(Мөндүлөтүп чуулатып - 9698) 

- (монг. мөнд - ден соолук, жакшылык, бакыбаттуулук) 1. Калмак-монголдордун салам-
дашкандагы айтылуучу сөзү. Мааниси саламатсызбы, саламатчылыкпы, жакшыбы, жак-
шысызбы дегенди туюнтат. Саламдашуунун монгол тилиндеги толук формасы - мөндү 
лама пайна (мөндү - ден соолук, жакшылык; лама - жогорку (кудай маанисинде); бай-
на - болуу, бар болуу - ден соолугуң эң жогорубу, лама колдоп турабы, саламатсыңбы?). 
2. Эпос боюнча калмактардын согуштук урааны катары да айтыла берет. 

МӨНДҮЛӨТҮҮ -
(Мөндүлөтүп калмагын - 8099) 

«Мөндү» калмактардын согуштук урааны. «Мөндүлөтүп калмагын» делген сөз тиз-
меги калмактарды басынткан маанайда айтылып, сөздүн түпкү өз маанисинде эмес өтмө 
мааниге айлантып пайдаланылган - «кокуйлатып» дегенге жакын маңызды туюнтуп 
турат. 

МУБАКҮЛ (мубакүлдүү) -
(Мубакүл найза салайын - 3303) 

- (ар. мовеккел - колдоочу, коргоочу) Сөз адатта «мубакүлдүү найза», «мубакүлдүү 
сыр найза» түрлөрүндө айтылат. Демек, мубакүлү бар, б.а., колдоочусу бар, колдоочуга 
ээ, сырдуу - касиеттүү күч колдогон найза, же сүрдүү, душман үчүн коркунучтуу найза 
деген маанилерди туюнтат. 

МУЖИЗА -
(Азирети Шишине 
Мужизасы калыптыр - 5413-5414) 

- (ар.) пайгамбарларга гана таандык сапаттык касиет - укмуштуу иштерди иштей алуу 
жөндөмү. 

МУКАМ (макам) -
- (Камилдик мукам алыптыр - 5561) 

- (ар. махам) даража, жетишкен деңгээл, собол. к. «Макам». 

МУКАРАП (мукаррап) -
(Жаратып жана мукарап - 5631) 

- (ар.) жакын, ынак, өзгөчө ишенимдүү (көбүнчө Алдага эң жакын турган төрт периште-
ге карата айтылат: Азирейил, Жебирейил, Мекейил, Ысрапил). 

МУКУМ -
(Өлбөй мукум калууга - 4418) 
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- (ар. махкем). 1. Бек, чың, мыкты, түбөлүктүү, дайым. 2. Макулдук, убада, сүйлөшүп 
алуу. 

МУНАЖАТ -
(Мунажат кылып кудайга - 3996) 

- (ар.) Алдага сыйынуу, зар айтуу, тобо келтирүү, жалынуу. 

МУПТУ -
- (Казы менен муптусун - 20490) 

- (ар. афта - чечим чыгаруу, кеңеш берүү) шариятты чечмелеп кеңеш берүүчү, чечим 
чыгаруучу адам. 

МУРАПЫ -
(Мурапыны өлтүрүп, 
Мурдар кул түпкө жетти - деп - 13023-13024) 

- (ар. мираси) 1. Мурас - ата-бабадан калган энчи. 2. Өтмө мааниде: тукум - өлгөн адам-
дын артында калган уулу - мураскору. 

МУРДАР (мырдар) -
(Мурдар шайтан капыры - 63) 

- (ар. мордар - тарп, өлүмтүк) 1. Арам, булганыч, ыпылас. 2. Бузук, өлүксүз ж.б. маа-
нилеринде кемсинтип тилдөөдө да колдонула берет. 

МУРДАРЧЫЛЫК -
(Мурдарчылык кылыптыр - 7285) 

Нааданчылык, түшүнбөстүк, билимсиздик, билбестик. 

МУРТАТ - (муртак) -
(Муртаттын кылган ишин - деп, 
Бузуп журттун ичин - деп - 11759-11760) 

- (ар. мордар - тарп, өлүмтүк, өлүм) 1. Өлүм, тарп, өлүмтүк. 2. Арам өлүү, тарп болуу. 
3. Бузук, өлүксүз, арам. 

М У Р У Т -
(Күткөн сенин мурутуң - 21434) 

- (ар. мюрид - издөөчү) белгилүү дин өкүлүнүн жолун жолдоочусу, окуучусу, артынан 
ээрчип, анын окуусун, насиятын, үгүтүн таратуучусу. 

МУРШАП (мыршап) -
- (ар. мир шаб - түнкү улук) түн күзөтчүлөрүнүн башчысы, кээде жигит башы, улуктун 
жигити, кызматындагы адамы. 

МУСА -
(Он сегизи Мусадыр - 5586) 

Куранда аты эскерилген пайгамбарлардын бири - Моисей. 

МУСТАПА -
(Ак пайгамбар мустапа - 333) 

- (ар. мустафа - тандалган, Алда тарабынан тандалган, жогору бааланган) Мукамбет 
пайгамбардын ысмына кошо айтылган, же ордуна колдонулган эң негизги жана өзгөчө 
кеңири тараган эпитети - лакап аты, Мукамбет пайгамбардын өзгөчө ордун жана ага 
Алданын мамилесин туюнтат. 
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МУСУЛМАН (бусурман, бусулман) -

(Мусулман жасап рухун - 55) 
- (ар. муслим - исламды туткан) ислам динине ишенип, аны туткан, анын жолу, эрежеле-
ри менен жашаган адам - Алданын бардыгын, бирдигин, улуулугун курандын касиеттүү 
чындык, Мукамбет Апданын элчиси экендигин чын нээти-дили менен ишенип тааныган 
ар бир адам. Мусулманчылыктын негизги белгиси келме келтирүү. 

М У Х И Т -
(Мухиттин улуу көлү бар - 8241) 

- (ар.) 1. Океан. 2. Терең, чоң көл. 3. Кээде эпосто Муз деңизинин энчилүү аталышы. 

МУКИЛ (мүкүл) -
(Балага мукил умейил - 123) 

- (ар. мовеккел - колдоочу) жооп берүүчү, көз салуучу, коргоочу. Сөздүн толук айты-
лыш түрү «мубакил», эпостун тексттеринде ыр сабындагы ыргактын таламына ылайык 
«мүкил», «мүкүл» түрлөрүндө да айтыла берет. 

МҮСӨК -
(Кирпи, келер - аларды 
Мүсөк менен баянды - 520-521) 

МҮСҮРӨТ -
(Кыргызга келген мүсүрөт - 26112) 

- (ар.) 1. Сыймык, оомат, даңк, аброй, бедел. 2. Мүсүрөт кетүү - мүсүрөттөн кетүү 
- атак-даңкынан, беделинен ажыроо, колунда барын жоготуу, сыймыгы баштан кетүү, 
сыймыгы баштан учуу. 

МЫГЫРАП -
(Мыгырыптын тарабы 
Бадакшан бар, Балык бар - 14228-14229) 

- (ар. магрыб) Күн батыш, батыш тарап. 

МЫЛАЛ (малал) -
(Адамдын көөнүн сындырып, 

Көңүлгө салып малалды - 7507-7508) 
- (ар.) кайгы, капачылык, иренжүү, санаа тартуу, өкүнүч. 

МЫЛАНИК (маланик, мланик) -
Ибадатта - таатта 
Мыланиктер жарданып - 3993-3994) 

- (ар. малаик) бериште. Алданын кызматкерлери - напсиси өлүк - ичпей-жебей турган, 
эч нерсеге муктаж болбогон, Алданын буйругуна ылайык өз милдетин аткаруудан баш-
ка эч нерсеге алаксыбаган, көзгө көрүнбөй жүрүү, учуу ж. б. сапаттарга ээ жандык (к. 
бериште). 

МЫРААКИР (мыракыр) -
(Баатырдын аты Аккула 
Мыраакырлар байлаган - 22675-22676) 

- (ар. мирахур) акыр башы, атчылардын башчысы. 

МЫРДАР (мурдар) -
к. мурдар. 
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МЫРДАРЧЫЛЫК (мурдарчылык) -

(Мураптан азган белгилүү 
Мурдарчылык бар экен - 16895-16896) 

Арамдык, ыпыластык, бузуктук. 

МЫРСАЛ -
(Мырсал набий - байгамбар) 
Булардан мурун узаптыр - 5587-5588) 

Эпосто пайгамбарлардын бири катары эскерилген адам. 

МЫРШАП (муршап) -
(Бек алдында мыршабы - 19867) 

Улуктун жигити, кызматкери (к. муршап). 

МЫСКАЛ -
(Отуз мыскал топурак 
Жерден уучтап алыптыр - 27746-27747) 

- (ар. мэсгал) оордук өлчөмү - бир мыскал 5 граммга жакын. Мыскал кыргыздардын 
түшүнүгүндө эң кичине оордук өлчөм. 

НААЛ (наалы) -
(Алтын наал, жез өкчө 
Накери бутта тайпайып - 9643-9644) 

- (ар. на - ала) өтүктүн такасына урулган айчык темир. 

НААЛА -
(Наала кылып зарлады - 1878) 

- (ар.) 1. Кайгы-муң, нааразылык. 2. Арыз-муң, арман, тилек, өтүнүч. 

НААМА -
(Ак байгамбар Мустапа 
Андан да наама жазылган - 6116-6117) 

- (ир.) 1. Кат, жазуу. 2. Китеп, чыгарма. 3. Музыкалык курал («Наама жасап, туткун -
деп» - 4206). 4. Кат тааныбаган сабатсыз киши, түркөйү, жоош адам. 

4 

НААМАЧЫ -
(Он эки жүз наамачы 
Керней, сурнай тарттырып - 18456-18457) 

- (ар.) музыкант - музыкалык аспапта ойноочу адам, кыякчы-чоорчу, наама аспабында 
ойноочу адам. 

НААПА -
(Наапа жүргөн жолу бар - 8185) 

- (ар. офа) пайда, жакшы иш, жакшылык, туура. 

НАПА -
- (кыт. мапы) - эки дөңгөлөктүү, чүмкөмө араба. 

НАБИЙ -
(Байгамбарлык-набийлик 
Мукамына батыптыр - 5563-5564) 

- (ар. наби) байгамбар - Алдадан ачылыш алган адам - Алданын адамдарга туура жол 
көрсөтүүчү элчиси. Алар эң көп болгон, эң акыркысы Мукамбет мустапа. 
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НАГЫРА -

(Тойго какчу нагыра 
Атемир азыр чалдырды - 23572-23573) 

Музыкалык урма аспап. 

НАЙ -
(Най тарткандай үнү бар - 2955) 

- (ар. най - түтүк) 1. Музыкалык үйлөмө аспап. 2. Түтүк («Айчыгы алтын, найы жез» -
2580). 3. Суу куур - суу агуучу түтүк. 

НАЙЗА -
(Найза салды Алмамбет - 8759) 

- (ир. нэйзэ - каскак) согуштук курал - Жоону саюуга ылайыкталып жасалган учу учтуу 
темир болот, узун катуу жыгач. 

НАКЕР -
(Алтын наал, жез өкчө 
Накери бутта тайпайып - 9643-9644) 

- (ар. нэкэре) 1. Сыйга кийилүүчү кооздолгон өтүк. 2. Атайылап жасалган жоо кийими 
- баатырлар кийүүчү өтүк. 

НАКЫШ -
(Банжарасы күмүштөн, 
Накышы алтын оюлган - 1840-1841) 

- (ир. нэгш) Кооздук, оюу-чийүү, сайма. 

Н А М А З -
(Өзүнчө намаз окунуп - 74) 

- (ир. намез - тизе бүгүү, жүгүнүү) Кудайга ибадат кылуу, кудайдын бардыгын, бирди-
гин, улуулугун таанып моюнга алып, ага чын ниет, ыклас менен ишенерин ырастаган, 
Алда бардыгынын ээси, жаратуучусу, бардык иш өлүү-тирүү, дүйнөнүн бар же жок боло-
ру анын эркинде экендигин ж.б. Алданын өзгөчө артык сапат-касиеттерин даңазалаган 
атайын сөздөр айтып, кабыл алынган кыймыл-аракеттер, шарттар жасоо менен кудайга 
табынуу. Ар күнү беш убак намаз окуу мусулмандардын негизги беш милдетинин бири. 

НАМАЗ ШАМ -
(Адамдардын баарысы 
Намаз шамга киргени - 19920-19921) 

1. Мусулмандар ар күн сайын окуй турган беш убак намаздын төртүнчүсү. 2. Убакыт 
мезгили - намаз шам окуй турган убак - караңгы кирерден мурдараак учур. 

НАМУРУД (намурут) -
(Бадышасы Намуруд - 5546) 

- (ар. Намруд). Куранда аты эскерилген адамдардын бири - Ыбырайым пайгамбарды ал 
бала чагында отко салууга буйрук берген падыша. 

НАПАГА (напака) -
(Напагасын алалдап, 
Адал тамак бермеги - 18814-18815) 

- (ар.) 1. Бүлө каражаты, аял-балдарды багууга жумшалуучу каражат - үлүш, каржы, 
энчи-шыбага. 2. Жетим акы, жесир акы, ажырашкан аялга төлөнө турган каржы. 
3. Өтмө мааниде: үлүш, акы. 
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НАПСИ -

(Напсиси өлүп тоюнган - 1843) 
- (ар. нафис) 1. Алк, суктук - ичип-жеп, жыргоо. 2. Көп дүнүйө-мүлк, байлык күтүү 
ниети-аракети, алсам-жутсам дегендик, ач көздүк. 

НАПСИСИ ӨЛҮК -
(Напсиси өлүк бериште - 24362) 

Напсиси жок. 1. Ичпей-жебей турган. 2. Зарыл керектен башканы талап кылбаган, 
нысаптуу. 

НАПЫ (напи) -
(Көкчөдөн напы болбоду - 17693) 

- (ар.) 1. Пайда, ийгилик, 2. Себеп, айла, дары. 

НАСИП -
(Амыры менен Алданын 
Насибинин баарысы -
Маңдайына келгени - 139 - 141) 

- (ар. насиб) 1. Кешик, энчи, ырыскы. 2. Буюрганы, тагдыр, таалай. 

НИКЕ -
(Бейнике келип турган соң 
Аябай кылдым азапты - 24429 - 24430) 

- (ар. нэках) күбө далилдердин - эки эркек, же төрт ургаачынын катышуусу менен 
мусулман динине ылайык эркек менен ургаачынын эрди-катын катары кошулуу салты-
нын расмиси - молдо тарабынан кутпа дубасы окулуп, эркек менен ургаачыдан күбөлөр 
астында алар уккандай кылып эрди-катын болууга макулдугун алуу. 

НӨКӨР -
(Кашында нөкөр канча жан - 1076) 

- (монг. нөкүр) 1. Кандын, баатырдын, мансаптуу адамдын жардамчысы, кызматкери. 
2. Кан кызынын, кээде аялынын кызматчы, же жандап жүргөн кыз-келиндери. 3. Жол-
дош, дос. 4. Өтмө мааниде: жубай, жар. 5. Кээде аскер маанисинде да айтыла берет. 

НУК -
(Жетинчиси Нук - деди - 5514). 

Куранда аты эскерилген пайгамбарлардын бири - Нух. 

НУРК -
(Кара кыргыз нуркуна - 24986). 

УРУУ. УРУК, журт , тукум, тек. 

НУРКАЛМАН (Нурхалман, Гулман, Улман) -
(Нуркалманга кошулуп - 47377) 

- (ар. нур - шоола, жарык; гулман - бейиштеги кызматкер балдар) Бейиштен нур бала, 
Ж6 бейиштеги кызматкер бала. 

НЫЛ -
(Эки көзүн ныл тартып - 6152) 

- (ир.) 1. Капкара. 2. Кара боёк. 3. Кээде көгүш кара түс. 4. Өтмө мааниде: көздү чел 
басуу, көз көрбөй калуу. 

ОБӨ (Аба) -
(Обо эне - деп аталган - 5934) 

- (ар. үмми - башкы, негизги) 1. Адам баласынын биринчи энеси - башкы энеси. 
2. Башкы, негизги. 3. Өтмө мааниде: түп, тек. 

www.bizdin.kg



€ МАНАС № 
ОЁН (ноён) -

(Ою терең оён көп - 6020) 
- (монг. ноён) 1. Баатыр, уруу башчысы. 2. Башчы, башкаруучу, мырза. 3. СалГабаттуу-
лук, мыктылык. 4. Өтмө мааниде: мактанчаактык, өзүн өзү көтөрө чалган адамга карата 
какшык, шылдың ирээтинде, ал бир өзүнчө оён да деген түрдө да айтыла берет. 

ОЙРОТ -
(Ойротто жок чоң түйшүк - 7416) 

- (монг. ойра - жакын) 1. Биримдешкендер, союздаштар. 2. Ойрот мамлекети. 3. Ойрот 
эли. 4. Жалпы жер жүзү, бүткүл элдер, эң көп эл. 

ОК ЖЫЛАН -
(Ок жыланга окшотуп - 11795) 

1. Жыландын түрү - уча турган жылан, ичке, узун жылан. 2. Өтмө мааниде: 
келишимдүү, шайдоот. 

ОКЧОНТОЙ -
(Окчонтойдо миң огу - 9254) 

Ок салгыч баштык. Чонтой - баштык, кээде чөнтөк. 

ОЛУЯ -
(Абунасыр, Айкожо 
Ал күндөгү олуя - 21407 - 21408) 

- (ар. вали (жекелик түр), аулийа (көптүк түр) катарында туруу, жакын болуу, дос) 
1. Алданын жакыны, ыйык, касиеттүү, кереметтүү. 2. Билгич, көзү ачык. 3. Өтмө маа-
ниде: акылман, даанышман. 

ОН ЭКИ ЫМАМ (имам) -
(Он эки ымам кайып - деп - 24501) 

ООЛАТ -
(Оолаты кытай эл деген - 14795) 

- (ар. эвлад) тукум, уруу, урук-жуурат. 

ООМИЙИН (омийин) -
(Оомийин! - деген бериште - 17919) 

- (ар. аминь - так ушундай болсун, жүзөгө ашсын) 1. Куран окуганда, бата кылганда 
жыйынтык катары аягында айтылуучу каалоо-тилек сөз. 2. Өтмө мааниде: бүттү, болду, 
чечилди. 

ОРДО -
(Катын толду ордого - 102) 

1. Борбор. Борбор шаар. 2. Кан - бийлик ээси турган жай. Бийлик үйү. 3. Чоң боз 
үй - кандын үйү. 

ОРМОН -
(Кара ормонго бакалап - 1271). 

Токой, калың токой. 

ОСУЯТ -
(Осуят көмөөрүм - 22034) 

- (ар.) 1. Керээз - өлгөн адамдын өлөр алдында артында калгандарга калтырган акыл-
насааты, кеңеши, өтүнүчү. 2. Өтмө мааниде: акыл-насаат, үлгү сөз. 
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ОСУЯТТОО -

(Осуяттап көмөрүп - 22034) 
1. Айтканын, тапшырганын так аткаруу. 2. Өтмө мааниде: урматтоо, сыйлоо, ка-

дырлоо. 

ОТОГО -
(Отого, диңсе чен кылып - 2065) 

- (монг. отго - куштун канаты) Мансап белгиси. Бийликтеги адамдар өзүнүн даража-
сын туюнтуу үчүн баш кийимине сайынган куш канаты. Адатта, ыйык деп эсептелген, 
же кооз куштардын канат-куйруктары пайдаланылган. Эпос боюнча калмак-кытайларга 
таандык адат. 

Эпосто отого - диңсе делип, же экөө эки башка, бирок маанилери бир катары ара-
лаш айтыла берет. Чынында экөө эки башка түшүнүк. Отого жалпы эле даражалуу адам 
экендиктин белгиси болуп, ошону менен бирге эле кооздук үчүн да пайдаланылса, диңсе 
мансапка карата атайын өзгөчөлүктөрү бар таш-мончок, кээде түймө түрүндөгү белги. 

ОТОО -
(Буудайбектин ак отоо - 11246) 

1. Чакан боз үй. Көчүп жүрүүгө ылайыкташтырылган, көбүнчө, малчылар жашаган 
кичине боз үй (кадимки үй кичирейтилип - уук, керегелери азайтылып жасалышы, же 
атайылап эле иштелиши да мүмкүн). 2. Жаңыдан үйлөнгөн жаштарга арналып тигилген 
- көтөрүлгөн кичирээк боз үй. 

ОТТУК -
(Оттукка колун салыптыр - 27416) 

1. Чакмак таш менен аны уруу - чагуу үчүн пайдаланылуучу атайын курч темир, 
болот. 2. Чакмак ташты чаба турган атайын темир. 3. Оттук таш менен аны чага турган 
темирди жана кууну салып жүрө турган баштык - көбүнчө ийленген териден жасалган, 
оозунда жапкычы бар кутуча-баштык. 

ӨКҮМАТ (өкүмат) -
(Өлүмдү эсине албаган, 
Өкүматтан калбаган - 1 - 2) 

- (ар.) 1. Бийлик. 2. Мамлекет. 3. Бийлик адамы - мансап ээси. 

өкчө -
(Алтын наал, жез өкчө - 9643) 

1. Бут кийимдин арты. 2. Өтүктүн апкыты. 

ӨЛӨҢ -
(Курмун мындай өнөрдөн -
Кайлоо, бейт, өлөңдөн - 18904 - 18905) 

1. Ыр, ырдоо. 2. Бир канча көп адам чогуу бир ырды ырдоо - хор. 

ӨМӨЛҮҮ -
(Алмамбет кууп өмөлдү - 1274) 

1. Эңкейүү, өбөктөө. 2. Артынан сая түшүү, кубалоо. 3. Өтмө мааниде: бардыгын, 
жалпы, эч нерсе калтырбай. 

ӨТҮРҮК -
(Өтүрүк жалган дүйнөдөн - 3467) 

Калп, туура эмес, жалган. 
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ПААНА -

(Кудай өзү паанадыр -
- (ир.) коргончу, калканчы, сактоочу, жардам берүүчү. 

ПАЙНА -
(Пайна, мөндү урааны - 8130) 

- (монг. байна - болуу, бар болуу) 1. Бар бол, аман бол, барсыңбы, амансыңбы? маани-
синдеги саламдашууда айтылуучу сөз. 2. Калмактардын согуштук урааны. Сөз көбүнчө 
мөндү (ден соолук, жакшылык) пайна түрүндө айтылат да, ден соолугуң жакшыбы, аман-
эсенсиңби? дегенди туюнтат. 

ПАКДЕР -
(Тазалап пакдер алмакка - 4099) 

- (ар.) таза. Тазартуу, кошумчалардан, ыпыластан арылтуу. 

ПАНЖА -
(Панжа башы бегиң бар - 20711) 

- (ир. панже - элүү) кызматтык мансап - элүү башы, элүү адамдын башчысы. 

ПАҢ -
(Ордо менен паң үйү 
Ортосу алыс бир далай - 674 - 675) 

- (кыт. ван - князь) - жогорку кызмат мансаптарынын бири, кээде мурастык наам -
титул. 

ПАРЖИ (фаржы) -
(Тилин туура чайнаган, 
Паржисин жолго байлаган 
Кул кызынан болбосун - 19009 - 19010) 

- (ар. паржи) аялдын жыныстык белгиси. Ыр сабы уятсыз, уят жерин ачып салган, 
абийири жок маанилеринде. 

П А Р И Я Т -
(Парият кылып кол сунсам - 5834) 

- (фарс. парият) 1. Кыйкырык, чакырык - үмүт кылып, жардам сурап, сурануу маани-
леринде. 

ПАРЫЗ (парз, барыз) -
- (ар.) 1. Ислам дининин талаптары боюнча милдеттүү түрдө аткарыла турган эрежелер, 
мисалы, мусулмандардын ар бири үчүн негизги беш парыз бар: Алданын бардыгына, 
бирдигине, улуулугуна, Мукамбет анын элчиси экендигине ишенүү - келме келтирүү, 
намаз окуу, орозо кармоо, зекет берүү, ажыга баруу. 2. Өтмө мааниде: милдет. 

ПЕРИ (бери) -
(Ага кошо окуган 
Эки кайып, бир пери - 20900 - 20901) 

(к. бери). 

ПИР (бир) -
(Ибилисти пир кылып - 20252) 

(к. бир). 

РАСУЛ -
(Мукамбет расулалла -

- (ар.) элчи, өкүл. 
4280) 
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РАСУЛАЛЛА -

(Мукамбет русалалла - 4280) 
- (ар.) Алданын элчиси. 

РУХ (урух) -
(Рухун кудай жалгаган - 4) 

- (ар. рух) жан. 1. Адамдын негизги тыны - адамды кыймылга келтирип, жашаткан 
күчү. 2. Өтмө мааниде: бедел. 

СААБА -
(Байгамбарга саабага - 8525) 

- (ар. сахаба - жактоочу талапташ) 1. Мукамбет пайгамбардын жолун жолдоочулары, 
жардамчылары. 2. Жолдош, жөкөр, бирге жүрүүчүлөр. 

СААДАК -
(Саадагы өгүз белинде - 15855) 

- (монг. садаг) 1. Жаа - жоо куралы, учтуу чыбык - жебе менен кол күчү аркылуу 
атылуучу жип керилип ийилген жыгач, кээде текенин мүйүзү. 2. Жаанын огун салуучу 
кутуча баштык. 3. Жалпы эле жаа, анын огу - жебе жана анын баштыгы бүт жонунан 
да саадак деп атала берет. 

СААДАКЧЫ -
(Саадакчы жаасын октоду - 22624) 

Жаачы - жаа атуучу адам - жоокерлердин өзүнчө кесиптик түрү. 

СААЛЫ -
(Онунчусу Саалыдыр - 5527) 

- (ар. салика - зээндүүлүк) 1. Куранда аты эскерилген пайгамбарлардын бири (салиха). 
2. Зээндүүлүк, жөндөмдүүлүк. 3. Даам, даамдуу. 

САБАА -
(Какшатып кара сабаасын - 10103) 

Суюктук куюлуучу - кымыз ачытылуучу атайын идиш. Жылкынын, төөнүн териси-
нен иштетилген шириден түбү төрт бурч жайпак, оозу кууш болуп тигилет. 

САБАР-СЕР (забарсер, забарзар) -
(Сабар менен серисиз 
Сабагыңды карасам 
Сары алтындын кенисиз - 16455-16456) 

- (ар. сар - алтын, зер, алтын) 1. Алтын-күмүш. 2. Алтын, күмүш, баалуу таштардан 
кошулуп жасалган кооздуктар. 
- (ар. - забарзар) 1. Асыл таштар. 2. Асыл таштын түрү - тоо хрусталы. 

САДАГА -
(Сары улакты таптырып, 
Садагасын чаптырып - 17120-17121) 

- (ар. садаха) 1. Кол кайыр. 2. Курмандык. 

САДАГА ЧАБУУ -
(Сары улакты таптырып. - 17120-17121) 

- (ар.) оорудан кутулуу, же кырсыкка кабылганда ошондон аман калуу тилеги менен 
курмандыкка чалынган мал. Кыргыздарда сары улак чалуу айрыкча сооптуу делип эсеп-
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телет. Кырсыктан тышкары болуу максатында да садага кагуу-чабуу учурайт - «Ар жу-
мага бир эркеч Садага кактырып - 22005-22006 . 

САЖЫДА (сежде, сежиде) -
(Бас, топурак Адамга 
Сажида кылып бер - деди - 4226-4227) 

- (ар.) 1. Намаз окуу ритуалындагы милдеттүү түрдө иштелүүчү кыймыл-аракеттердин 
бири - Алдага баш ийүүнүн белгиси катары жүгүнүп-жыгылып, чекесин жерге тийгизүү 
жана жогору турган Алданы даңктайлы-мактайлы деген маанидеги сөздөрдү үч жолу 
кайталап айтуу. 2. Жүгүнүү - баш ийгендигин, кадырлап сыйлагандыкты билдирүү жы-
шааны. 3. Жалпы эле табынуу, баш ийүү, өзүнөн жогору тургандыгын моюнга алуу маа-
нилеринде да айтыла берет. 

САЗ -
(Коркуп өңү саз болуп - 13607) 

1. Өң-түз - кер сары. 2. Өтмө мааниде: өң-далаттан кетүү, коркуу. 3. Санаа тартуу, 
убайым жеш, кайгыруу, кайгы тартуу. 

САЙ -
(Сапарга келген сай төрө - 22591) 

- (монг. сайн - эң, абыдан, мыкты, жакшы) 1. Абыдан мыкты, тандалган, таза, чыныгы, 
кээде жалаң. 2. Белгилүү, атактуу. 

САЙГАШКА -
(Сайгашка сөзүн билип ал - 17202) 

Мыкты баатыр, асыл адам, чыгаан азамат маанилеринде бир адамдын өзгөчө артык 
сапатын белгилөөдө колдонулуучу сыпаттама сөз. Сай кашка көбүнчө көптүк, жалпылык 
мааниде колдонулса, «сайгашка» жеке адамга таандык айтылат. 

САЙЫМ -
(Бербердигер бир өзү 
Белгиси жок сайымдыр - 4716-4717) 

- (ар. сахан - ээ, кожоюн) ээ, кожоюн. Ыр сабындагы маани көзгө көрүнбөгөн ээ, ко-
жоюн - Алда дегенди туюнтат. 

САЛБЫРЫН -
(Салбырын кылып баралык - 15070) 

1. Сапар, алыс жерге аттануу, чабыттоо. 2. Көп адамдар биригип алыска аттанып 
аңчылык кылуу. 

САН -
(Кырк сан киши бар экен - 712) 

1. Он миң. 2. Өтмө мааниде: эң көп, эсепсиз көп. 

САНАМ -
(Санам менен дүнүйө, 
Сап жыйылган дүнүйө - 25185-25186) 

1. Сайманын түрү. 2. Санам сайма менен кооздолгон буюм. 3. Өтмө мааниде: кооз 
түрү бар кездеме. 

САНТАЛАК -
(Алиги Каннас санталак - 5151) 
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- (ар. сэн - катын; талак - ажырашуу) 1. Катыны талак болгон, катыны менен ажы-
рашкан. 2. Өтмө мааниде: оңбогон неме, шерменде, абийири жок - тилдеп, кемсинтүү 
максатында айтылган сөз. 

САҢООР -
(Саңоорлору сары алтын - 14711) 

Канаттуу куштардын буттары менен куйрук астына өскөн жумшак жүн (саңоор 
жүнү сеңселип, же «Саңоорлору сары алтын», б. а., саңоор жүнүнүн өңү, саргыч. 

САҢСА -
(Камыш таяк колунда -
Саңса менен салганы - 1181-1182) 

- (кыт.) 

САП (сап кылуу) -
(Бутканада капырды 
Бузуп-жарып сап кылды - 7949-7950) 

- (ар. сап - бүтүү, жок болуу, талкалануу) 1. Талкалоо, өлтүрүү, жоготуу, кыйратуу. 
2. Катар, тизмек. 3. Чыныгы, таза. 4. Жалаң, чылгый, бүт маанилеринде да айтылат. 

САПАЛ -
(Санаасы кыска сапал көп - 6021) 

- (ар.) Асанкайгычыл адам, көңүлү чөгөт, кайгырчаак. 

САПСАЛГА -
(Жайы келсе Көкчөнү 
Сапсалгалап салам - деп - 13764-13765) 

Жыгачтан жасалган атайын кыпчыгыч - малды биттегенде, эркек баланы олтургуз-
ганда - колун алалдаганда кармагыч курал - аспап катары пайдаланылат. Ыр сабында-
гы маани бычып салам дегенди туюнтат. 

САПСАЛГАЛОО -
(Сапсалгалап салам - деп - 13765) 

1. Бычуу. 2. Өтмө мааниде: көрбөгөнүн көргөзүү, азабын кошуна карматуу, акесин 
таанытуу. 

САРА -
(Болсун уйдун сарасы - 21472) 

- (ир.) таза, мыкты, тандамал. 

САРАЛА -
(Анжияндан согулган 
Аркагы жибек сарала - 26496-26497) 

Жибек кездеменин түрү. Өңүнө, түшүрүлгөн түрүнө карата сарала делет, карала де-
ген да ошого жакын кездеме бар. 

САРАЛА (саралоо) -
(Көңүлүнө кыз толбой 
Баарын Жакып саралап - 19224-19225) 

Мыктысын, тазасын, жакшысын тандоо, издөө, жактыруу, кыдыруу. 

САРАТАН -
(Саратан күнгө койдуруп - 21574) 

- (ар.) 1. Мусулмандардын жыл эсебиндеги төртүнчү ай - июндун аягы менен июлдун 
арасы. 2. Күн ысый баштаганда учуп чыга турган сары коңуз. 3. Өтмө мааниде: күн абы-
дан ысып турган мезгил - жайдын толугу, жай чилдеси. 
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САРБАР -

(Сарбар аалым өзүдүр 
Мукамбеттин жакыны - 7678-7679) 

- (ир.) 1. Башчы, жетекчи, көсөм. 2. Ээ, кожоюн. 

САРИНЖИ (сарынжы) -
(Тоонун алтын саринжи - 7131) 

1. Алтын жип кошулуп токулган баалуу калың кездеме, же ошол кездемеден тигил-
ген сырт кийим. 2. Кээде сырт кийимдин өзүнчө түрү катары да айтылат (сарынжи тон). 

САРКЕР -
(Саркерделер кутпа окуп - 24279) 

- (ир. сар - баш, кер - уланды мүчө -чы - башчы) 1. Башчы, аскер башчы. 2. Кээде 
аскер, же катарга тизилген, тартипке баш ийген, башчысы бар аскер маанилеринде да 
айтыла берет. 

САРКЕРДЕ -
(Саркерделер кутпа окуп - 24279) 

- (ир.) башчы, жетекчи, көсөм. 

САРПАЙ -
(Сарпайы санга толуптур - 19220) 

- (сар - баш, пай - аяк, бут) 1. Баш-аягын жаңыртуу, жабуу. Сыйлуу адамга (конокко, 
куда-кудагыйларга ж. б.) башын куттуктап сыйлап жабуу, кийим кийгизүү - кийит. 
2. Сарпайылоо кээде кооз жабуу - кооздолгон ат жабуу маанисинде да колдонула берет. 

САРЫСАН (сарсан) -
(Жетише албай, көрө албай 
Сарысан болуп турубуз - 1784-1785) 

Санаа тартуу, кайгыруу, эмне кыларды билбөө, башы маң болуу. 

САТАҢ -
(Басып жүргөн сатаңдын 
Куйрукка найза мылгытып - 22981-22982) 

- (ир.) 1. Сылаңкороз, көйрөң. 2. Өтмө мааниде: бекерчи, кылар иши жок бош басып 
жүргөн. 

САЯ -
(Башка сая бак бол - деп - 11127) 

- (ир.) 1. Көлөкө, калканч. 2. Өтмө мааниде: сактоочу, коргоочу. 

СЕБИЛ -
(Серпкениң өлгөн себилсиң - 17640) 

- (ар.) 1. Мылтык. 2. Жоо кийими - ок өтпөс сырт кийим. 3. Курал-жарак. 4. Өтмө маа-
ниде: алгыр, кыраан (жырткыч куштарга карата). 

СЕГИЗ БЕЙИШ -
(Сегиз бейиш жаннатка - 5973). 

Бейиш сегиз бөлүмдөн турат - бейиштин саны сегиз. 

СЕЖИДЕ (сежде) -
(Сеждеге коюп башыны - 21428) 

к. сажыда. 
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СЕЙИН -

(Семизинен арытып, 
Сейиндейин жаратып - 17290-17291) 

1. Арыкчырай, ашыкча майы жок. 2. Сүмбөдөй жараган, табына келген, териси 
сөөгүнө жабышкан - ашыкча эт, майынан кутулган (көбүнчө ат-жылкыга карата). 
3. Өтмө мааниде: санаага баткан, оорунун азабын тарткан. 

СЕЛДЕ -
(Аскердин баары селделүү - 8638) 

- (ир. салла - чалма, баш оромол) мусулмандын сырткы көзгө көрүнүп турган белгиси-
нин бири - баш кийимдин сыртынан тегерек түрүндө оролуп коюлуучу атайын чүпүрөк. 

СИБИНИЯ -
(Сибиния, лошат - 27598) 

- (орус.) доңуз, чочко. 

СЛАБЫЯН -
(Слабыян - деп ат коюп - 25428) 

Элдер, уруулар бирикмесинин аталышы. 

СОНОР -
(Сонундап сонор кылалык - 15068) 

1. Из түшө элек, жаңы жааган жумшак кар. 2. Сонорлоо, же сонор кылуу - жаңы 
кардагы изди кууп аңчылык кылуу. 

СООГАТ (соога) -
(Соогат-салам барбы? - деп, 
Канга кабар айтышып - 21077-21078) 

Олжодон-кирешеден бөлүнүп берилүүчү үлүш - энчи. Көбүнчө согуштук, же 
аңчылыктагы олжо-пайдадан бирге катышкандарга, же жолдо кезиккендерге бөлүнүп 
берилүү түшүнүлөт. Бирок башка учурдагы пайдадан да тиешелүү адамдарга үлүш берүү 
бар, мисалы, жогорку ыр саптарында калыңга келген пайданы бөлүү учуру эскерилип 
жатат. 

СООГАТ-САЛАМ -
(Соогат-салам барбы? 

Табылган пайдадан үмүт этүү 
луу, салам айтуу. 

СООЛОН (соолан) -
(Чүчтө менен соолонду - 24946) 

Кездеменин түрү. 

СООТ (зоот) -
(Көпкөк темир сооту бар - 3453) 

Согуш куралдарынан сактануу үчүн кийилүүчү атайын жоо кийими. Сооттун түрлөрү 
көп. Темир соот кыргыздардын түшүнүгүндө көбүнчө бири-бирине чиркелиштирилген 
зым шакекчелерден жеңи чолок көйнөк түрүндө согулат. 

СОПУ -
(Сопулар селде чалынып - 21649) 

- (ар. суф - жүн, түк) 1. Жүндүү териден шоңшогой бөрк кийгендер - дервиштер. 2. Та-
кыба, дин эрежелерин дыкаттык менен так аткарган адам. 3. Мечиттеги азанчы - азан 
чакыруучу адам, молдонун жардамчысы. 

- деп - 21577) 
- пайда тапкан адамды атайылап жолуктуруп кез бо-

559 ^ 

www.bizdin.kg



€ МАНАС № 
союш -

(Үч жүз байтал бээни 
Аскерге союш бергени - 17235-17236) 

1. Аш-тойлордо, же көп адам чакырылган конокто союла турган мал. 2. Чоң 
жыйын, көп эл чакырылган аш-тойлордо конок ээси тамак үчүн берүүчү мал. 3. Согушта 
жеңилген жактан тамак-аш үчүн алынуучу салык мал. 

СӨККӨН -
(Эвенамат сөккөн - деп 
Эр Сыргакка түкүрдү - 28487-28488) 

- (ор. сука) канчык, канчыктын уулу. 

СӨККЕНСАН -
(Тилдегенин орустар 
Сөккенсан - деп салыптыр - 28905-28906) 

- (орус. сукин сын) - тилдөө - канчыктын уулу. 

СӨКӨТ -
(Элге сөкөт кылбайын - 21082) 

Нааразылык туудуруу, кеп-сөзгө калуу, күнөөлөнүү. 

СУЛАЙМАН -
(Он алтынчы Сулайман - 5578) 

Куранда аты эскерилген пайгамбарлардын бири (Соломон). 

СУЛТАН -
(Арстан Алмаң султандын 
Асылганы аман калбаган - 16908-16909) 

- (ар.) 1. Башчы, өкүмдар, эл башы, мамлекет башчысы, кан. 2. Кан тукуму, кан баласы. 
3. Мыкты, асыл тукуму. 

СУМБАЛ (сумбал тон) -
(Кытайча күрмө - сумбал тон - 7406) 

- (ир. сунбул - узун өскөн гүлдүн аты) - жука жибек кездемеден тигилген узун сырт 
кийим. 

СУМБУЛ -
(Чачы сумбул, бою тал - 18587) 

- (ир. сунбул) - келишимдүү узун кара чач. 

СУМБУЛА -
(Сумбула айда суугу күч - 27795) 

- (ар.) мусулманча жыл эсебиндеги календардык алтынчы ай - 22-август менен 21-сен-
тябрдын аралыгы. 

СУНДУҢ (сунтун) -
(Сундуң менен калдайы - 757) 

- (кыт. цзунь - башкы; тун - башкаруу, башкы башкаруучу) - мамлекеттин башчысы. 
Эпос боюнча калмак-кытайлардын жогорку мансаптарынын бири. 

СУП -
(Атасы кийген ак суп тон - 11600) 

- (ар. суф - түк, жүн) 1. Ак төөнүн жүнүнөн токулган таар кездеме. Ошол кездемеден 
тигилген кийим. 2. Жалпы эле ак түстүү кездеме. Ак төөнүн жүнүнөн токулган таардан-
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кездемеден тигилген кийим ж. б.) буюмдар касиеттүүлүк күчкө ээ делинип эсептелет, бул 
ой эпостогу «Суп кийгенге сурак жок» (26481) деген сыяктуу ыр саптарында берилген. 

СУПА -
(Ордодогу супага 
Олтурду Жакып даңкайып - 19749-19750) 

- (ар.) 1. Сере, текче - олтуруу үчүн жасалган атайын жай - үстү жабык, жерден азыра-
ак көтөрүлүп турган орун. 2. Таң, таң жарыгы, таң маалы. 

СУПА САДЫК -
(Супа садык таң менен - 8137) 

- (ар. собх - таң, садэг - чыныгы, чыныгы таң) - таң атуу, таң жарыгы. 

СУРМАМАПИЛ -
(Зумуруддан тактада 
Сурмамапил бактада - 19450-19451) 

- (ир. сурп - бөз, ак кездеме) ак мамык. 

СУРНАЙ -
(Сурнай тартып жезнайдан - 17378) 

- (ир. зурна) үйлөмө музыкалык аспап. 

СҮКҮТ -
(Түндө чырым албаган 
Сүкүттүү эрдин бири ушу - 16525-16526) 

- (ар. сокут - унчукпоо, жымжырт болуу) Алдага тобо келтирип, ибадат кылуунун -
сыйынуунун өзүнчө түрү - терең берилип, ойго батып, чын пейилден Алдага сыйынуу 
маанисин туюнтат. 

СҮННӨТ (сүннет) -
(Сүннөт болуп калыптыр - 4610) 

- (ар. сунна - салт, уламыш). 1. Мукамбет мустапа пайгамбардын иштеген иштери, 
жүргөн-турганы, айтып кеткен осуяттары. Сүннөттөрдү аткаруу сооп, аткарбаса күнөө 
болбойт. 2. Эркек баланын колун адалдоб - сүннөткө олтургузуу. 

СҮРӨӨ (ат сүрөө) -
(Калк сүрөөгө тосуптур - 24897) 

Чабылган атты марага жакындаганда жолдон тосуп туруп мыкты, күчтүү, күлүк, 
чарчабаган аттын жардамы менен көтөрмөлөө - чылбырдан, куюшкандан алып алдыга 
тартып, чарчаган аттын жүгүн жеңилдетип, чуркоосун тездетүү аракети. 

СҮТ -
(Сүттөн тапкан малыны - 18432) 

- (ар. үстөк - карызга берген нерсенин өзүн эмес, үстүнө кошумчалап көбөйтүп, өстүрүп 
алуу. 

СҮТ МАЛ -
(Сүттөн тапкан малыны - 18432) 

Үстөкө берүүдөн түшкөн пайда. 

СЫБЫЗГЫ -
(Сыбызгы менен чоору бар - 21577) 

Үйлөмө музыкалык аспап. 
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сызгы -

(Сызгы, тасма, жез найы, 
Кулак тунат сурнайы - 18466-18467) 

Үйлөмө музыкалык аспап - ичи көңдөй куурай, камыш ж. б. жасалган ышкырык 
сымал аспап. 

СЫЙДАМ -
(Сыйдам болуп айрылып - 27599) 

1. Жыпжылма, такыр. 2. Өтмө мааниде: куржалак, бүт баарынан. 

СЫЙЫР -
(Сыйыр сойсун семизден - 14280) 

Уй. 

СЫР ЖЕБЕ -
(Алеңгир жаа, сыр жебе - 3336) 

- (ир. сир - уч, учтуу) 1. Учтуу жебе - учу курч жебе. 2. Жылмакай, же сырдалган жебе. 

ТА (та-та) -
(Кытайдын баары та-талап - 8017) 

- (кыт. та - ур, сок). 1. Ур, сок. 2. Согуштук ураан. 

ТААЖЫ -
(Таажысын кийди башына - 20864) 

- (ир. тож) Мансап белгиси - кандын, бадышанын атайын баш кийими, же ошол даража-
ны туюнта турган белгиси бар баш кийим. Кыргыздарда кызыл тебетей - төбөсү кызыл 
чүпүрөк менен тышталган тебетей кандык даражанын белгиси эсептелген. 

ТААЗИМ (таазым) -
(Таазим кылып балбаны - 20413) 

- (ар. тазым) 1. Урмат көрсөтүп жүгүнүү, баш ийүүнүн белгиси катары кулдук уруу. 
2. Өтмө мааниде: сыйлоо, сый көрсөтүү. 

ТААЛА -
(Аңдап андан билиңер 
Ак Тааланын бирдигин - 249-250) 

- (ар. тала) бийик болуу, жогору туруу, көтөрүлүү) Баарынан жогору турган. Алданын 
сыпаттама аталыштарынын бири. Көбүнчө, жалгыз айтылбай Алданын аттарынын бири-
не кошо айтылып, Алда баарынан жогору деген маанини туюнтат. Ыр сабындагы маңыз 
«ак» (хах) - чын - Алда чын баарынан жогору турган Алда бир - жалгыз дегенди 
туюнтат. 

ТААР -
(Таар ордуна бөз тапкан - 17209) 

Жүн жиптен колго токулган орой, калың кездеме. 

ТААТ (тагат) -
(Ырас кылып таатты - 3930) 

- (ар. таат) 1. Алдага табынуу - тобо келтирип сыйынуу, баш ие турганын билдирүү. 
2. Тартип. 

ТАБАК ТАРТУУ -
(Кызматка табак тарттырып - 27105) 
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Чогулган көп элге (конокто, аш-тойдо) негизги тамакты салтка ылайык иретте 

берүү - үлөштүрүү (жашына, кызмат ордуна карай тиешелүү устукандар бөлүштүрүлгөн 
этти ирээти менен (сакалдуулугуна, ким экендигине карата) дасторконго коюп чыгуу. 

ТАБАРАКҮ -
(Табаракү тааласың - 5 7 1 2 ) 

- (ар. табарака) 1. Ыйык, касиеттүү. 2. Курандын 67-сүрөөсүнүн биринчи сөзү. 

ТАБАРЫШ -
(Айрылдык табарыштан - деп, 
Наалып калды канча жан - 18498-18499) 

- (ор.) жолдош. 

ТАГАТ (таат) -
(Намаз окуп тагатта 

(к. таат). 
10967) 

ТАГЫРЫП -
(Тагырып кылып дагы айттык 
Каныкейди алганын - 25491-25492) 

- (ар. таблигат) үгүт, насият, мисал. 

ТАЗАНА -
(Тазана деген терек бар - 2540) 

Эпос боюнча өзгөчө чоң болуп өскөн жыгачтын түрү. 

ТАЙПА -
(Он эки тайпа көп кыргыз - 21367) 

- (ар. та ифа) 1. Урук, уруу. 2. Бөлүм, бөлөк-бөлөк. 3. Түркүм-түркүм. 

ТАЙТУЯК -
(Тайтуяктан онду алды) 

Ири акча бирдиги - жамбынын түрү - тайдын туягы мисал кылып уютулган күмүш 
акча. 

! 

ТАК (такты) -
(Ордуна турбас тагыңар - 799) 

- (ар. тахта) жогорку бийлик ээсинин мансаптык белгисинин бири - кан, падыша олту-
руучу атайын жай, атайын орундук. 

ТАКААТ -
(Такааты турбай боюна - 24606) 

- (ар.) сабыр, кайрат, чыдам, туруштук. 

ТАКАНАК -
(Таканак жүнү баары алтын - 14712) 

Жырткыч куштардын балтырларына - буттарына өскөн жүн. 

ТАЛАК -
(Коё берип талак - деп - 10725) 

- (ар. таллака) 1. Аялы менен ажырашуу. 2. Кечүү, коё берүү, таштап кетүү. 

ТАМАМ -
(Он бешин тамам багыңар - 796) 

- (ар.) 1. Бүт, бардык, бүткүл. 2. Акыры, бүткөнү, аягы. 
38* ^ 563 ^ 
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ТАРБИЛИТ -

(Такыр душман Тарбилит - 35) 
- (ар.) Оттон жаралган, тозокто жашоочу терс жандык - Ибилис, Азезил ошонун тукуму. 

ТАРТУУ (кытайча) -
(Кытайча тартып капырлап 
Жыңсагына салганы - 87 -88 ) 

Аял бала төрөөдө пайдаланылган ык. Эпос боюнча жыңсак аттуу адамды ичине сал-
са туш-тушунан кысып сыга турган аппаратка салып, баланы ичтен сыгып чыгаруу. 

ТАСМА -
(Сызгы, тасма, жезнайы, 
Кулак тунат сурнайы - 18467) 

Урма музыкалык аспаптардын бир турү. Тасма - жүнү алынган чылгый тери -
(көбүнчө, эчкинин териси). 

ТАСМА ЧИЙ -
(Тасма чийден тарттырып - 23396) 

Тасма - чылгый териден жасалган ж и п к ө к менен бекитилип тизилген чий. Чий 
жасоодо - чийден сөңгөк талдарын бириктирип тизүүдө көбүнчө шоона түрүндөгү жоон 
жүн жип пайдаланылат. Ошол шоона-жиптин ордуна тасмадан тигилген көктү - кайыш 
жипти пайдалануу калама чийдин бышыктыгын арттыруучу белги болот, андай чий баа-
луу делинип эсептелинет. 

ТАСТАРЛУУ -
(Кыз мүнөзү кылтайбай 
Тастарлуу жайы бар экен - 19614-19615) 

1. Күйөөгө тийген, күйөөсү бар ургаачы. Такыялуубу, тастарлуубу? - дегенде та-
кыялуу десе күйөөгө чыга элек кызды, тастарлуу десе күйөөгө чыккан, күйөөсү бар жаш 
келинди түшүнөт. 2. Өтмө мааниде: кылык-жоругу назик, сыпаа, сүйкүмдүү. 

ТА-ТАЛОО -
(Кытайдын баары та-талап - 8017) 

- (кыт. та - ур, сок) 1. Ур, сок, талкала, кыйрат, жогот маанилерин туюнткан согуштук 
ураан. 2. Таталатып - кытайларды кемсинткен мүнөздө «кокуйлаттык» дегенди туюнт-
кан сөз. 

ТАШ -
(Беш таш жерге угулуп - 21584) 

Орто Азия элдеринде мурдатадан пайдаланылып келген аралык чендеринин бири 
- болжол менен сегиз-тогуз километрге барабар өлчөм. Сөздүн түпкү теги кербендер-
дин басып өткөн жолунун эсебин алуу жана тыныгуу, түнөп өтүүгө ыңгайлуу жерлерди 
белгилөө максатында жол боюна мерчемдүү жерлерге таш үйүп коюу - белги кылуу ада-
ты менен байланышкан. Эпосто үч чакырым бир таш деп эсептелет («Үч чакырым бир 
таш жер» - 28702), бир таш жер - болжол менен 8 - 9 километр аралык. 

ТЕЗ -
(Эски жыгач тез болуп 
Тарбайып капыр калганы - 18348-18349) 

1. Жыгач усталар пайдалануучу атайын курал - катуу, кургак эки жыгач, ошолор-
дун арасына салып кыстыруу аркылуу уста керектүү жыгачты өзү каалагандай нукка 
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келтирет. Көбүнчө, боз үйдүн уук, керегелерин жасоо учурунда талды зарыл түрдө ийүү, 
же түзөтүү максатында пайдаланат. Мындай ык тезге салуу делет. 2. Тезге салуу өтмө 
мааниде - оңдоп коюу, тартипке чакыруу, же жазасын колуна берүү дегенди да туюнтат. 

ТЕЙТЕЙ -
(Көбү тейтей буту жок - 240) 

- (кыт. тайтай) 1. Атайын ык менен өстүрүлгөн адам мүчөсү - кыз, аялдардын буту -
кытайда жогорку даражалуу ак сөөк үй-бүлөлөрдө кыздардын бутун эң жаш кездеринен 
тартып жибек лента - чүпүрөк менен бекем таңып коюп өстүрүшкөн. Натыйжада алар 
чоңойгондо буту ипичке жана өтө кичинекей болуп калуусу аял сымбаттуулугунун белги-
си делип эсептелген. 2. Каныша, төрө аял, улук ак сөөк адамдардын аялдарына, кыздары-
на, келиндерине карата айтылуучу сөз. 3. Кыргыздардын түшүнүгүндө «тейтей» мүчөсү 
кемдиктин, чабалдыктын, баса албоо, колунан жумуш жасоо келбөө түшүнүктөрүн бил-
дирет да шылдың кылуу, мазактоо, кемсинтип кордоо максатында колдонулат. 

ТЕК -
(Талаа менен тегинде - 6702) 

1. Этек жак, ылдый жак. 2. Ойдуң, түз жер. 3. Түбү (тоонун түбү - этеги). 4. Өтмө 
мааниде: ата-баба, түп, уруу. 

ТЕМГЕК -
(Эл билген эрлер темгектүү - 21189) 

Даража, бийлик, белги, кызматтык абал. Темгектүү - даражалуу, б. а., бийлик бел-
гиси бар адам. 

ТЕҢИР -
(Текеберлик дайрага 
Теңир ургур батыптыр - 3954-3955) 

- (кыт. тянь; шумер, тиңгир). Асман, көк. 2. Асмандын ээси, асмандын кудайы. 3. Кал-
мак, кытайлардын сыйынуучу кудайы (ушул түшүнүк эпосто басымдуулук кылат). 
4. Кээде кыргыздар арасында кудай, Алда маанилеринде да колдонула берет. 

ТЕШЕ -
(Көлөкөсү бир теше - 2507) 

- (ор.) Аянттык өлчөм - десятина - бир гектардан ашыгыраак аянт - 1,09 гектар. 

ТИНТЕ -
(Ак тинте сайып башына - 22011) 

Учтуу, кичине канжар. 

ТИПТИ -
(Типти келбейт акылы - 816) 

Такыр, дегеле. 

ТОБО -
(Тобо ынтыкпар айтсын - деп - 21474) 

- (ар. тавба) 1. Өкүнүү, кечирим суроо. 2. Өтмө мааниде: болгонго ыраазы болуу, канаат 
кылуу. 

ТОБУРЧАК -
(Аттары бедөө, тобурчак - 25760) 

1. Орто Азия чөлкөмүндөгү таза кандуу асыл тукум жылкынын түрү - чыдамдуулу-
гу, күчү менен өзгөчөлөнөт. 2. Кээде күлүк, сымбаттуу ат маанисинде да айтыла берет. 
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тозок -

(Тозок деген кандай жай? - 3510) 
- (ир. дузак) 1. Күнөөлүүлөр, капырлар, жин-шайтандар өз күнөөсүнө жараша тиги 
дүйнөдө жазасын тарта турган атайын кыйноо жайы. 2. Өтмө мааниде: кыйноо, кыйын-
чылык, азап. 

ТОЗОКУ (тозооку) -
(Тозоку дейсиң өзүмдү - 3509) 

Тозокко түшүүчү, тозокко ылайык маанисиндеги тилдөөдө колдонулуучу сөз. Маңызы -
жүрүш-турушу, кыял жоругу, иштеген иштери терс, жаман дегенди туюнтуп, кудайдын 
каары, оңбогур дегенге жакын түшүнүктү берет. 

ТОЗОТ -
(Тозоттон кийик атышып - 17309) 

Согуш учурунда, аң улоодо көрүнбөй, жашынып жатып аракеттенүүчү буйтка жер, 
таш, бел-кыр ж. б. 

ТОКСОН ТОГУЗ МИҢ ЗАТЫ -
(Токсон тогуз миң заты - 3763) 

Алданын сапат-касиеттери - Алданын аттары миң бир, заты токсон тогуз миң түрлүү 
делет. ' 

ТООРАК -
(Бир тоорактан бөлүнгөн 
Миң бутагы дагы бар - 17408-17409) 

Жыгачтын түрү - бадал сымал өсүмдүк. 

ТООС -
(Тоос, тоту куш экен - 4375) 

- (ар.) Кооз жүндүү, узун кооз куйругун чачыратып жазып жибере турган, тооктон 
чоңураак канаттуу. Кыргыздар бейиш кушу деп да аташат. 

ТОП -
(Кытайды атып топ кылган - 8542) 

- (ар. туп) 1. Замбирек, чоң мылтык («Топ замбирек жер жарды» - 7980). 2. Замбирек-
тин огу. («Замбирек менен топту - деп» - 22841). 3. Өтмө мааниде: бута - замбиректин 
огу тийүүчү жер (жогоруда келтирилген ыр сабы ушул маанини туюнтат - кытайды бута 
катары аткан). 

ТОРГУН -
(Торгун, тубар, далым боо - 17162) 

Баалуу жибек кездеменин бир түрү. 

ТОРКО -
(Торко тон бойго кыналып - 9648) 

1. Жибек кездеме. 2. Ошол кездемеден тигилген кийим. 

ТӨЛӨҢГҮТ -
(Төлөңгүттөр, төрөлөр 
Жообун айтып салыптыр - 13018-13019) 

Кан үйүндө жашагандар, кандын кызматкерлери. 

ТӨӨ МЫЛТЫК -
(Төө мылтык тийип, окко учуп - 20553) 
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- (ир. шотор - төө; нал - мылтык - төөдөй чоң мылтык, же төөгө жүктөп жүрүүчү 
мылтык) 1. Кичирээк замбирек. 2. Чоң мылтык. 

ТӨРӨ -
(Айтпайсыңбы, көй төрө - 12361) 

1. Жогорку кызматтык мансаптардын бири - кыргыздарда кан менен баатырдан 
кийинки мансап эсептелет. Буга эпостогу бул саптар күбө: 

«Кандыкты Жакып алдыбы, 
Баатырдыктын мансабы 
Манасына калдыбы? 
Эби болсо көбүңө 
Акылга кеңеш кураймын 
Төгөрөк журтка эп болсо 
Төрөлүктү сураймын - (1-китеп, 10816-10822-саптар). 

Бул Көкчөнүн сөзү. Демек, кан эң жогорку мансаптык даража болсо, «баатыр» ага 
чамалаш, бирок андан кийинки орун. 2. Нөкөрлөрдүн - жоокерлердин башчысы - аскер 
башчы, баатыр. 3. Өтмө мааниде: ак сөөк, тектүү жердин тукуму. 

ТӨШӨК ТАЛАШ -
(Төшөк талаш деген сөз 
Как ошондон калыптыр - 24985-24986) 

Үйлөнүү, кыз узатуу салтындагы ырымдардын бири - узап жаткан кызга үп катары 
берилген мүлктөрдү, айрыкча төшөнчү-орундарды талашуу - кыз тараптар бербейбиз -
деп талашып, акысына сыйлык талап кылуу. Адатта, күйөө тарап төшөнчү-жууркандар 
үчүн аялдарга акы-сыйлык беришет. 

ТУБАР -
(Торгун, тубар, далым боо - 17162) 

- (бай, түрк. табар - кездеме, пул, мал) 1. Кездеме, сатылуучу буюм-теримдер, кездеме-
лер. 2. Жибек кездеменин түрү. 

ТУЙГУН -
(Конгону туйгун куш болду - 14184) 

Алгыр, кыраан куштардын бир түрү. 

ТУЛ -
(Жетим уул, тул катын - 25936) 

Өлгөн эркек адамдын колдон жасалган сөлөкөтү, ошол сөлөкөттүн алдында олтуруп 
аялы жыл маалына чейин эрин жоктоп аза күткөн. Сөлөкөт жасоодогу негизги шарт 
сөлөкөткө өлгөн адамдын сырт кийимдерин кийгизип, же жаап коюу. 

ТУЛ КАТЫН -
(Жетим уул, тул катын - 25936) 

Эри өлгөн каралуу катын - тулга олтурган катын. 

ТУУ -
(Көтөргөн тууну жыгыптыр - 14329) 

- (монг. туг) Эпос боюнча уруунун, элдин, мамлекеттин, аскер бөлүктөрүнүн, кандын, 
баатырдын, белгилүү адамдардын атайын белгиси - символу. Ал көбүнчө бир, бир нече 
түрдүү түстөгү кездемеден, белгилүү өлчөмдө, кээде бетине эмблема - кооздук жана сим-
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волдук белги - түр түшүрүлүп жасалат да бир жак туурасынан узун (түрдүү, негизинен 
2 - 2 , 5 метр), жумуру бышык жыгачка - таякка (асага) бекитилет. Кыргыздарда туунун 
өңү ээсинин каалоо-максатына байланыштуу ар түрдүү боло берүүсү мүмкүн, мисалы, 
Манастын кандык туусу Ногой кандан калган кызыл туу, алтын айчыгы бар. Бирок бул 
учурда адам өлгөндө анын тирүүсүндөгү пайдаланган белги туусунан башка да аза бел-
гиси болгон кара түстүү, кээде көк (өлгөн адам жаш болсо) туу көтөрүлөт. Ал аза туусу 
кара кийген аял олтурган үйгө тигилип, көчкөндө ошол каралуунун көчү менен кошо 
жүрөт. Кара туу жыл маалында, же өлгөндүн чоң ашы берилгенде жыйылат. 

ТУУ ЖЫГУУ (же туу жыгылуу) -
(Көтөргөн тууну жыгыптыр - 14329) 

Жеңишке ээ болуу. Атаандаштын туусун жыгуу жеңиштин белгиси, туусу жыгылуу 
- жеңилүүнү туюнтат. Аш-тойлордогу ат чабышта чыгып келген ат той, же аш ээсинин 
туусун жыкты делет, бул жеңишке жетишип, мөрөй алды дегенди туюнтат. Согуш учу-
рунда жеңилген тараптын туусу жыгылат, же колго түшөт. 

ТУУШ -
(Козголбостой туушу бар - 3276) 

Ал, күч, кубат. 

ТУУША (туңша, туңшан) -
(Бүт караган туушаны - 7768) 

- (кыт. дуңшян) эл, кээде аймак аталышы. Айрым учурда «кытай» маанисинде кытай 
эли, же кытай өлкөсү дегенди туюнткан түрдө да айтыла берет. 

ТҮК КАП -
(Түк кап айткан түшүңдү - 14636) 

Кокустан, байкоостон, кабарсыз. 

ТҮМӨН -
(Азар түмөн кол алып - 2712) 

1. Он миң. 2. Өтмө мааниде: өтө көп, быкылдаган, эсеп жетпеген. 

ТҮНДҮК СЫЙЫР -
(Сибиня, түндүк сыйыр - 26211) 

Деңиз жаныбары - манасчы морская корова дегенди, же моржду айтмакчы болуп 
жатат окшойт. 

ТҮН ЖАК -
(Түн жагынан жол жүрсөк - 26904) 

Түндүк, түндүк жак тарап. 

ТҮПӨК -
(Кыйгактуу найза, көк түпөк - 8965) 

1. Найзанын кыйгагын - болоттон жасалган учун сапка - узун катуу жыгачка аш-
тап бекиткен жерине жакын жылкынын куйрук кылынан жасалып байланып коюла 
турган чачы. Ал душманды найза менен катуу сайганда денеге терең кирип кетип кайра 
суурулбай калбас үчүн найзанын белгилүү өлчөмдөгү жерине чейинкиси гана кирип та-
калып токтоп калуусун камсыз кылат. Түпөк адатта кыйгактуу - болот учтуу найзаларга 
гана тагылат. Чыгаан, өзүнө өзү ишенген баатырлар түпөгү жок найза алып жүрүшөт. 

ТҮПӨКТӨЙ -
(Жал-куйругу түпөктөй - 3306) 

Жылкыга карата узун, калың өскөн, төгүлгөн жал-куйругун айтат. 
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ТҮШТҮК (түшчүлүк) -

(Түштүктөн жякын бир жерге - 17472) 
(Аяк-башы түшчүлүк - 21680) 

Аралык өлчөмү - атчан жүргөн адамга жарым күндүк жолдун аралыгы. 

УБААЛЫ (убалы) -
(Эгем салып нээтине 
Убаалы болгон чагы бар. - 16536-16537) 

- (ар. валии) 1. Касиеттүү, кереметтүү. 2. Көзү ачык, олуя. 3. Өтмө мааниде: такыба, 
кудай деген. 

УВАЗИР -
(Айганга жакын увазир - 18473) 

- (ар. вазир - жардамчы) 1. Мукамбет пайгамбардын жардамчыларына - жолун жолдоп, 
оюн, максатын колдоп, ишин уланткандарга карата айтылган сөз. 2. Кандын, бадыша-
нын айтканын аткарып, акыл-кеңеш берип, мамлекетти башкаруу ишинде жардам бер-
ген - мамлекеттин административдик аппаратынын кызмат ээлери, адамдар. Баш убазир 
- кандын эң жакын, ишенимдүү адамы, акылчысы, кандын кызмат адамдарын башка-
рып, тескеп, көзөмөл болуп турган адам. Эпос боюнча Манас ж. б. баатырлар кан атал-
ганы менен убазир делген адам, же ошол наамды аткарган адам, адамдар эскерилбейт. 

УДАЙЧЫ -
(Удайчы менен датка - деп - 20484) 

- (ир.) 1. Сакчы, улукту коргоо үчүн жанында жүрүүчү жоокер. 2. Күзөт башчысы. 
3. Орто деңгээлдеги мансаптык наам. 

УЖУТ (ужут) -
(Ужутка бала келтирүү - 106) 

- (ар. вуджуд - болуу, бар болуу, жүзөгө ашуу) 1. Иш жүзүнө ашыруу, пайда болуу. 
2. Жандык, жашоо. 3. Дүнүйө, жарыкчылык. 4. Өтмө мааниде: адамдын жарыкчылыкка 
келер жери, пайда болууга, жашоого келер жай - эненин жатыны. Бул маанини манас-
чы атайылап өзүбү, же сөздүн түпкү маңызын так билбегендиктенби эпостун текстине 
Сагымбай кошкон өңдөнөт. Анткени чыгарманын текстиндеги 

«Уругу туран улуу журт 
Ужутубуз бирге го» -

делген саптар жатындашпыз, тууганбыз дегенди билдирип, «ужут» дегенди айтуучу «жа-
тын» катары кабылдаары таасын көрүнүп турат. 

УЛАК БЕРҮҮ -
(Улак берди баарына - 24998) 

Кыргыздардагы салттык жосундардын бири - көк бөрү оюнун - улак тартууну уюш-
турганды түшүндүрөт. Улак көбүнчө той учурунда тойдун ээси тарабынан катышуучу-
ларга оюн көрсөтүү максатында берилет - тартуу үчүн улак жана байгеге берилүүчү 
акча, буюм, мал ж. б. сыйлыктар менен камсыз кылып, оюндун бүт каражатын төлөйт 
- ушул салт улак берүү делет. 

УЛАМА -
(Аалым келди улама - 14309) 

- (ар. улум - билим) 1. Диндик илимдердин, ислам укуктарынын билгичи - окумуштуу-
су. 2. Окумуштуу. 3. Көптү билген адам. 

569 ^ 

www.bizdin.kg



€ МАНАС № 
УЛМАН (улман, калман) -

(Нур калманга кошулуп - 4737) 
- (ар. гулман) бейиштеги кызматкер балдар. 

УМЕЙИЛ -
(Балага мүкил Умейил - 123) 

- (ар. умми) 1. Түпкү эне - Обо эне. 2. Умай - Умай эне 
3. Баланын төрөлүшү, өсүшү үчүн көзөмөл болуп, жооп 
4. Өтмө мааниде: түп, негиз, башкы, негизги. 

УРУХ (рух, урк) -
(Улугу урух заминдир - 5204) 

(к. рух). 

УРУЯТ -
(Уруяты чачылды - 18364) 

- (ар.) эркиндик. 

УЧУГА -
(Туурдуктун баарысын 
Учуга менен тыштаган - 23373-23374) 

Баалуу, бышык ак кездеменин түрү. 

ҮДӨТ -
(Токтолгон болсо үдөтү 
Тоюн арбын соёт - деп - 21409-21410) 

- (ар. адад) мөөнөт, убакыт, сан, эсеп. 

ҮЗӨЛӨК -
(Үзөлөктүн түбүндө 
Жатат эле жалдырап - 18639-18640) 

Тамдын подвалы - жер төлөсү, бийик тамдын жер төлөсүндө жайгашкан тамак-аш, 
ичимдик сатылуучу жай - араккана. 

ҮКӨК -
(Үкөк жемиш өзүнчө - 4058) 

1. Байыркы түрктөрдө өлгөн адамдын сөөгүн коюучу табыт. 2. Буюм салынуучу 
атайын идиш - сандык, үкөк. 3. Ичинде данеги бар, сырты сөөктүү жемиш (жаңгак, 
мисте ж. б.) 4. Балким, манасчы кандайдыр кокос жыгачы, анын жаңгагы жөнүндө угуп, 
ошону айтып жатышы да мүмкүн. 4. Атайын ширин мөмөлүү жыгач жана анын мөмөсү 
катары да колдонула берет. 

ҮЛКӨН -
(Шондой үлкөн куш дагы - 2509) 

Чоң, килейген. 

ҮЛӨ (үллө) -
(Үлө болгон жапырак - 4883) 

- (ар. хила) Жаннаттагы кийим, ак жибек жука кездемеден тигилген кең, жеңил кийим. 
2. Жамынчы. 

ҮМӨТ -
(Аасы жапы үмөткө 
Медет болгон Мукамбет - 5760-5761) 

- жаш балдардын колдоочусу. 
берүүчү, колдоочу периште. 
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- (ар. оммат) 1. Диндин, диндик багыттын тарапкери (исламдын тарапкерлери Мукамбет 
мустапанын үмөттерү). 2. Диндик коом, жалпылык, мисалы, мусулмандар ислам коому-
нун мүчөлөрү. 

ҮПЧҮ -
(Үстү-башын үпчүлөп - 10314) 

1. Сызма түрүндөгү саймалар менен кооздолгон кийим. 2. Кооздолгон жоо кийими. 
3. Жабуу, кооздолгон ат жабуу. 

ҮРТҮК -
(Жолборстон үртүк артыңар - 13923) 

Ат жабуу - кооздолгон ат жабуу, кээде минген аттын чокусуна, көкүлүнө тагылган 
үкүнүн жүнү, түрдүү кооздуктар. 

ҮРҮКҮҮ -
(Үрүкүүгө баары барыптыр - 4242) 

- (ар.) намаз окууга байланышкан кыймыл-аракеттердин бири - эки колу менен тизени 
таянып эңкейип туруу - жүгүнүү абалы. 

ҮСТҮНӨ КЫЗЫЛ ЖАМЫНУУ -
(Үстүнө кызыл жамынып, 
Арстандай чамынып - 14473-14474) 

Каардануу, өзгөчө катуу ачуулануунун белгиси. 

ФАРЖЫ (паржы) -
(Фаржысына салыптыр - 5377) 

Аялдын жыныстык белгиси. 

ХАЛИЛ (калил) -
(Халилдик мукам алыптыр - 5561) 

- (ар.) жандай дос, чыныгы дос, өзгөчө ишенимдүү дос. 

ЧААЗ (чаай) -
(Караңгы чааз зындандан - 7321) 

Чоң зындан, терең зындан маанисинде. 

ЧАГА -
(Чагалап буркурап - 10124) 

1. Калмактардын корккондукту, чочугандыкты билдирүүчү сырдык сөзү. 2. Калмак-
тардын согуштук урааны. 

ЧАКА -
(Бекерге беш ай жаттыңар 
Беш чака кайдан таптыңар - 14961-14962) 

1. Майда тыйын, жез тыйын. 2. Майда, кичине (бала-чака). 

ЧАКЫРЫМ -
(Үч чакырым бир таш жер - 28702) 

Аралык өлчөмү - адамдын үнү кеткен жер - болжол менен 2 , 5 - 3 километр аралык. 
Келтирилген ыр сабында бир таш жер үч чакырым деп эсептелет. Буга караганда бир 
таш деген аралыкты үчкө бөлгөндүн бир бөлүгү (бир таш, болжол менен 8 - 9 километр 
аралык). 

ЧАЛАБЕК -
(Эмки калган чалабек - 27116) 

- (ор.) адам, киши. 
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ЧАЛБАР -

(Чалбарлары кандагай - 26490) 
Багалектери сайма, сызма бастыргыч менен кооздолгон тери шым. 

ЧАЛЫЯР (чарыяр) -
(Чалыяр чыккан өзүнөн - 25969) 

- (ир. чахар - төрт, яр - дос, колдоочу) төрт дос, төрт колдоочу. Адатта, Мукамбет мус-
тапанын төрт досу, анын жакын жардамчылары жана анын бардык иш-аракеттеринин 
колдоочулары болушкан Абубакир, Омор, Осмон, Аалы түшүнүлөт. 

ЧАНТУУ -
(Күн батышта чантуу - деп - 445) 

- (кыт. чань - ороо, чулгоо; тоу - баш - башы оролгон, б. а., селдечен - башын ороп 
алган) кытайлардын мусулман дининдегилерди мазактап, шылдың кылуу максатында 
атаганы - селдечендер - мусулмандар маанисин туюнтат. 

ЧАРАЙНА -
(Чарайна тарткан төшүнө - 8763) 

- (ир. чар - төрт, айна - айнек - жылма жалтырак - жоокерлер төрт жагына тагынуу-
чу калың, катуу булгаары, же такта темир) Кыргыздардын түшүнүгүндө баатырлар ич-
тен (ич кийимдин сыртынан) кие турган калың, катуу булгаарыдан тигилген чыптама 
түрүндөгү жоо кийими. Кээде ошол ичтен кийиле турган чарайна темир-болоттон делет, 
же болот такта жабыштырылган болсо керек (найза тийгенде зоотун тешип өтүп чарай-
нага такалды, чарайнага чак этип, болотко болот тийгенде жалын чыгып жарк этип ж. б. 
түрдө эскерилет). «Чарайнага чаптатып, булгаары менен каптатып» түрүндө айтылуучу 
өлгөн адамдын сөөгүн коюу, же башка жерге жүктөп жеткирүү учурларына байланыш-
туу саптар да чарайна бүткөн бойду, жоокерлердин көөдөн тарабын чаптап - капталып 
турган кийим экенин айгинелейт. Чарайна жоокердин көкүрөгүнө, аркасына тартылган 
атайын калың, катуу булгаары, же такта темир түрүндө болушу да мүмкүн. 2. Чарайна 
зоот маанисинде да айтыла берет, бул учурда сыртынан капталган маанисин туюнтат. 

ЧАРАНДА (чаранды) -
(Баранды бар, чаранды - 3837) 

- (ир. паранда - майда канаттуулар) сөз, адатта, кош сөз катары баранда менен ча-
ранда түрүндө айтылып, курт-кумурска деген сыяктуу жалпы эле майда-чүйдө жан-
жаныбарлар маанисин туюнтат. 

ЧАРКАНА -
(Кан олтурчу чаркана - 19941) 

Салкындап, эс алып олтуруучу сере түрүндөгү атайын жай. Кээде гүл тигилген ко-
роо маанисинде да айтыла берет. 

ЧАРКАР -
(Медиресе чаркары - 19346) 

Дубал менен тосулган короо-жай, үй, чарбак - гүл, жемиш бактары тигилген үй-
жай, чоң короо. 

ЧАЧПАК -
(Шылдыр чачпак, жылан көз, 
Жыгалуу бөрк, ширин сөз - 23913-23914) 

Аялдардын өрүлгөн чачынын учуна тагылуучу кооздуктар - өрүлгөн чачтын учуна 
бекитилүүчү тизилген шуру, күмүш, алтындан асыл таштар орнотулуп жасалган жипке 
тизилген кооздуктар, кээде күмүш тыйындар. 
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ЧЕРҮҮ -

(Баштап келген кези экен 
Улуу черүү элди - деп - 3038-3039) 

- (сансак - церик) 1. Аскер, кол, кошуун, жоокер. 2. Жортуул, согуш («Улуу черүү кы-
лууга» - 16840). 

ЧИЙЧИ МАНА ДУКША -
(Чийчи мана дукша - деп, 
Ындыларча тилдеди - 18201-18202) 

Ч И Л Д Е -
(Кыш чилдеге жуук болду - 27039) 

- (ир. чил - кырк) күчөп турган убак, күчкө толуп турган убак. Адатта, жай чилде, же 
кыш чилде түрүндө айтылып, жайдын абыдан толуп турган эң ысык учурун, же кышын-
дагы сууктун күчтүү учурун түшүнтөт. Жай чилде да, кыш чилде да, ар бири кырк күнгө 
созулат делет. 

ЧИЛМАРДАН (чилмерден) -
(Чилмардан кагып шакылдап - 21636) 

Тегерек, тери капталган какма музыкалык аспап. 

ЧИЛТЕН -
(Чилтен деген биз - деди - 1314) 

- (ир. чил - кырк, тэн - дене, тулку - кырк жан, кырк киши) 1. Каалаган адамдары-
на колдоо көргөзүү касиетине ээ, көрүнбөй жүрүү, түрдүү түр, түскө өтүп өзгөрө алуу 
жөндөмү бар кырк адам. 2. Өтмө мааниде: көптү билген, окумал адам. 

ЧОКУНУУ -
(Сүрөтүнө чокунуп - 75) 

Эпос боюнча ислам дининдегилерден башка диндегилердин баарынын өз ишеними 
боюнча сыйынып, табынууларын жалпы жонунан чокунуу деген термин менен атайт. 

ЧОНТОЙ -
(Ок чонтойдо миң огу - 9254) 

1. Ийленген териден жасалган баштык. 2. Мылтыктын огун салуу үчүн пайдала-
нылуучу калың териден, булгаарыдан жасалган оозу тар баштыкча - куту. Тоголок ок 
баштык - кутудан бирден чубуруп чыгып туруу үчүн ыңгайлаштырылат. Окту баштыкка 
салганда да бирден чубуртуп салат. 

ЧОР -
(Байбиче кылып чоруңду - 22752) 

1. Күң, башы бош эмес, кожоюнга көз каранды аял. 2. Кул-күң. 3. Өтмө мааниде: 
Томаяк, эң кедей. 4. Жарым эс, акылы кем маанисинде да жолугат. 

ЧОПКУТ -
(Чопкуту бар жакасыз - 8292) 

Жоо кийиминин өзүнчө түрү - кебез, жүндөн калың салынган сырт кийим, кээде 
кементай түрүндө, бирок шырылбай, чала кирген кийизге айланбаган кылчык жүндөн 
жасалган сырт кийим. Андай кийимден бир нечесин катар кийип алса былпылдак жум-
шак болуп, андан ок, жебе өтпөйт делинип эсептелет. Эпосто бул сөз кээде соот маани-
синде да айтыла берет. 
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ЧООР -

(Чоор, кыяк ызылдап - 17576) 
Үйлөмө, ичке үндүү музыкалык аспап. 

ЧОЧПАРА -
(Чочпарадан онду алды - 21026) 

Акча бирдиги - анда чоң эмес, уютулган тоголок күмүш - жамбынын эң кичине 
түрү. Сырткы көрүнүшү боюнча ичине тууралган эт, пияз салып даярдала турган, сырты 
камыр, бууга, же сууга салып бышыруучу тамакты-чочпараны элестеткендиктен чочпара 
аталган. 

ЧУКАК -
(Башка чукак экен го - 21156) 

1. Аз, тартыш, кемчил. 2. Жок. 

Ч Ү Ч Т Ө -
(Ак чүчтөдөн көйнөгүң - 22375) 

1. Жука ак кездеменин түрү. 2. Өтмө мааниде: ак, өтө ак, аппак. 

ЧЫГАМАЛА -
(Жаңы тууган күнүндө 
Чыгамала түнүндө - 7634-7635) 

ЧЫЙТАЙ -
(Чыйтай менен жаң-жуңу - 769) 

- (кыт. титай - генерал) жогорку мансаптык наамдардын бири, жаң-жуң менен чамалаш 
кызмат. 

ЧЫЛМАРДАН (чилмерден) -
(Чылмардан, дутар чалышып - 7172) 

Кол менен урма музыкалык аспап. 

ЧЫМАЙЫЛ -
(Көзгө илинбес чымайыл - 3816) 

Чымын-чиркейлердин эң майда түрлөрү. 

ЧЫМЫЛДАК (чымылдык) -
(Чымылдак кылган камышы 
Беш таш жерге угулуп - 21583-21584) 

Үйлөмө музыкалык эң жөнөкөй аспаптардын бири. 

ЧЫҢООЛ (чыңгоол, чыңдоол) -
Шыгайдын уулу Жапакты 
Чыңоол башы коюшуп - 25548-25549) 

1. Согуш учурунда өргүп, же эс алып, токтоп жаткан колдун, же курчоодон калып, 
камалып жаткан чептин, шаардын айланасын, мерчемдүү жерлерди күзөтүүчү өзүнчө 
аскердик топ, атайын ушул максат үчүн бөлүнгөн жоокерлер. 2. Кароолчу, жезекчи. 

ЧЫҢЫРОО -
(Чыңыроо тартып жез найдан - 17376) 

Белги, атайын үн. Үн чыгара турган аспаптын жардамы менен кабар, белги берүү, 
үн чыгаруу. Белги, кабар мурунтан макулдашылган түрдө, ыкта болушу мүмкүн. 
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€ МАНАС № 
ЧЫПТА -

(Нокто, чыпта таба албай - 14272) 
Жумшак жиптен саалуучу бээлердин кулундарын желеге байлап коюу үчүн жасал-

ган атайын нокто. Чылбырдын ордунда желедеги тээкке өткөрүп байлоого ылайыкталган 
кыска көзөнөктүү жиби болот. Нокто кулундун башынан бош коё бергенде түшүп калба-
гандай кылынып башка бап жасалат. Ошон үчүн башка чыпталып тургандыктан чыпта 
делет. 

ШАА -
(Кырмус шаа менен Дүбүрө - 6752) 

- (ир. шах, падишах) кан; падыша. Эпос боюнча эпикалык душмандар тараптын 
өкүлдөрүнө карата айтылып, кытайлардын, көбүнчө калмактардын жогорку мансап-
тык даражаларынын бирин туюнтат, мааниси, орду боюнча кандан кийинки, кээде экөө 
укукташ, бирдей даража катары да айтыла берет. 

ШААБАТ -
(Азезилдин шаабаты 
Аябастан чыгыптыр - 4895-4896) 

- (ар.) эркектин урук суусу. 

ШААДАТ (шадахат, шагадат) -
(Келме шаадат сөздөрү - 19301) 

- (ар. шахада - күбөлүк) мусулман экендигин күбөлөө - далилдөө. Бул үчүн үн чыгарып 
жария келме келтирүү зарыл (Лаилахаилла ллоху ва Мухаммадун расулу Аллахи). Кел-
ме араб тилинде айтылуу шарт. 

ШАДАНА -
(Шадана бото курлардан - 18852) 

Пактадан токулган кездемелердин түрү - алтын, күмүш зым кошулуп токулган 
бото - пахтадан токулган ак кездеме. Узун жибек, же пактадан токулган кур - узун 
чүпүрөктү белге бир нече ороп кур катары курчануу. 

ШАЙМЕРДЕН -
(Жалынарың Шаймерден - 8556) 

- (ир. шахи-шах, падыша; мардан - эр жигит, баатыр) 1. Баатырлардын падышасы, эр 
жигиттердин пири. 2. Азирети Аалынын негизги сыпаттама ысымы. 

ШАЙТАН -
(Кабарын шайтан туйдурган - 22) 

- (ар. ташайбана) жамандык издөө; тентектик кылуу. 1. Алдага, адамдарга каршы 
кесепеттүү күч. Кээде Ибилис, же анын жолун жолдоочусу, тукуму катары да айтыла 
берет. (к. Ибилис). 2. Өтмө мааниде: бузуку, азгыргыч, алдамчы. 

ШАМ -
(Шам окуп, жолго киришип - 28139) 

1. Күүгүм, көз байланарга жакын убак, шам-чырак жагылар учур. 2. Күүгүмдө оку-
ла турган намаз. 

ШАМАЛА -
(Кырк шамала койгон бар - 21973) 

- (ар. шамале) мом чырак, факел. 
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т МАНАС » 
ш а ң ш у у р -

(Бир шаңшуур жамбы алганы - 21014) 
Ири акча бирдиги - жамбынын түрү - чоң жамбы. Кээде муну кара кулак чоң жам-

бы деп да атай берет. 

ШАП -
(Муруту Букар шабындай - 14514) 

- (ир. шаб) кылыч. Кээде канжар маанисинде да айтыла берет. 

ШАПААТ (шапагат) -
(Арап айтат шапаат - деп, 
Түркү тилде - жакшылык - 5937-5938) 

- (ар. шафа-ат - болушуу, жардамдашуу) коргоо, аёо, жардам берүү, жакшылык кылуу, 
арага түшүү. 

ШАПКЕ -
(Туулга менен шапкеси 
Башынан сууга ыргыптыр - 28755-28756) 

- (орус.) баш кийим, тебетей. 

ШАРЫ (шарым) -
(Шарысы жок элиңдин - 22277) 

- (ар. шарг - нарк, эреже, закон) салт, нарк, закон. Ыр сабындагы маани элиңдин наркы 
жок, законду билбейт дегенди туюнтат. 

ШАРЫМ -
(Шарымы артык бу журттун 
Шариятты бек туткан - 21279-21280) 

- (ар. шарг - эреже, закон) к. шары. 

ШАРЫЯТ (шарият) -
(Шарыятты бек туткан - 21280) 

- (ар. шариа - туура жол) куран менен байгамбарлардын акыл-насаат, осуят сөздөрүнүн, 
жүрүм-турум эрежелеринин негизинде жаралган ислам дининин атайын мыйзамдык эре-
желери. 

ШАШКЕ -
(Эртеңки шашке маалда - 17473) 

- (ир. чаштгаф - чашт - эрте, гаф - убак) эртең мененки убак - күн көтөрүлгөн маал. 
Адатта, эрте шашке, чоң шашке, же улуу шашке делип бөлүнөт. Эрте шашке - күн 
жаңыдан көтөрүлгөн учур, улуу шашке - түшкө жакын, жалган түш мезгили. 

ШАШКЕЛИК (жол) -
(Калаадан чыгып шашкелик - 400) 

Аралык өлчөмү. Күн чыккандан тартып, күн көтөрүлгөнгө - шашке убагы болгонго 
чейин атчан адам басып өтө турган жол - аралык - болжол менен бир жарым, эки саат-
тык жол. 

ШАШКЕЛИК (тарап) -
(Шашкелиги салаңгүү - 26177) 

Тарап, багыт - чыгыш - түштүк тарап маанисин туюнтат, б. а., күн шашке болгон-
догу орду тарап. 
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€ МАНАС * 
Ш Е Й И Т -

(Шейиттерге ташташып - 5944) 
- (ар. шахид - азап чеккен) 1. Ислам дини үчүн күрөштө согушта курман болгон жоокер. 
2. Күнөөсүз жерден өлтүрүлгөн, кыйноо тарттырылып өлтүрүлгөн адам. 3. Адилет иш 
үчүн курман болгон адам. 

ШЕЙИТ КЕЧҮҮ (же шейит кетүү) -
(Өлсөк шейит кечербиз - 21689) 

- (ар. шахид - азап чегүү) Шейит болуу - шейиттин өлүмү менен өлгөн адам (к. шейит). 

ШЕР -
(Ажыдаар бар, шери бар - 4055) 

- (ир.) 1. Арстан. 2. Ири жырткычтардын (арстан, жолборс, кабылан ж. б.) жалпы ата-
лышы. 3. Өтмө мааниде: баатыр, эр жүрөк. 

ШЕРБЕТ -
(Аселге шербет кошулса - 22445) 

- (ир.) шире, таттуу суу, суусун, кээде жеңил ичкилик маанисинде да айтыла берет. 

шиш -
(Экинчиси Шиш - деди - 5502) 

Куранда аты эскерилген пайгамбарлардын бири. 

ШИШЕЙ -
(Тейтей, доотай, шишейди - 18832) 

ШУМКАР -
(Карчыга шумкар куш - деди - 2286) 

Кыраан куштардын бири - ителгинин кырааны. 

Ш У У Д У Р -
(Шуудурдан үчтү алсак - деп - 20728) 

- (ир. шотор) төө, нар. 

ШҮГҮР (шүкүр) -
(Акка кылбай шүгүрдү - 3^66) 

- (ар. шоку - алкыш) Алдага ыраазы болуу, тобо кылуу, ыракмат айтуу. 

ШЫБАМА (шыбама дейилде) -
(Үчөө дейилде шыбама - 21368) 

Кымбат баалуу кездеменин түрү. 

ШЫМАЛ -
(Шымал жагы Бакбурчун - 2439) 

- (ар.) Түндүк, түндүк тарап. 

шыпты -
(Шыпты кашка Дөрбөнү - 24220) 

Анык, даана, чыныгы. Кээде такыр, бүткүл, баары, аягына чейин. 

ШЫТА -
(Шыта деген таш экен - 8280) 

- (кыт.) таш. 
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€ МАНАС » 
ЫБЫРАЙ -

(Он экинчи Ыбырай - 9537) 
Куранда аты эскерилген пайгамбарлардын бири - (Ибрахим). 

ЫГАН -
(Ыган менен арактан - 516) 

ЫДЫРЫС -
(Үчүнчүсү Ыдырыс - 5505) 

Куранда аты эскерилген пайгамбарлардын бири - (Идрис). 

ЫЙБОГУ -
(Ыйбогу, ырас өлдүк - деп - 28053) 

- (ор. эй, богу - кудай бар) Кудай урсун, чын эле, Кудай турбайбы, Кудай бар мааниле-
рин туюнткан сырдык сөзгө жакын түшүнүк. Чын эле, ырас айтам дегенге жакын. 

Ы Й М А Н -
(Нуру ыйманга жык толгон - 5764) 

- (ар. имон - ишенүү) 1. Ислам дининин негизги жоболоруна - Кудайдын бар жяня жал-
гыз экендигине, улуулугуна, Мукамбеттин пайгамбарлыгына, курандын ыйык чындык 
экендигине, акыреттин бардыгына, жакшылык-жамандык кудайдан болоруна ынануу, 
ишенүү. 

Ыйман түшүнүгү адамкерчилик, абийир, таза жүрүү, дилдин актыгы, жалпы эле 
адамдык жакшы сапаттардын жыйындысы катары кабылданат. 2. Өтмө мааниде: уят, 
ар-намыс, адамгерчилик түшүнүктөрүн бүт ичине камтыган жүрүш-туруш. 

ЫЙСА (Иса) -
(Аяк жагын сурасаң 
Азирети Ыйса - деп - 5615-5616) 

Куранда аты эскерилген пайгамбарлардын бири - (Иса). 

ЫЛААЗЫМ -
(Айтып болуп эр Көкчө 
Ылаазым сөзүн тыйганы - 5804-5805) 

- (ар. лазым) зарыл, керек, керектүү. Кээде жүйөлүү, маанилүү. 

ЫЛАКТЫРУУ (лактыруу) -
(Ылаккан бойдон кетиптир - 4624) 

Таштап жиберүү, ыргытып ийүү. 

ЫЛАМА (лаама) -
(Ыламасын баңгү дээр - 280) 

- (тиб. вла-ма - жогорку, жогору турган, билимдүү) Ламаизм динин туткандардын ке-
чили - дин кызматкери - кечилдердин эң башкы баскычтарынын бирин ээлеген кечйл 
(кечилдер беш топ катмарга бөлүнөт, лама - төртүнчү баскычта, андан жогору далай 
лама - жердеги түбөлүк өлбөс тирүү кудай гана турат), демек, лама дин кызматкерлери-
нин башчысы, дин башчысы. 

ылоо -
(Атынан ылоо байлатып - 17324) 

1. Мингич, бирөөгө убактылуу пайдалануу үчүн күчүн берген мингич, көбүнчө ат. 
2. Жүк жүктөлүүчү мал - жылкы, уй, төө ж. б. 
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МАНАС 
ЫМАМ -

(Он эки ымам кайып - деп - 24801). (к. имам). 

ЫНСЫЖИН -
(Ырыскы бердиң ааламга 
Ынсыжин - деп, адамга - 9076-9077) 

ЫРАБАН -
(Экинчи рух ырабан - 5206) 

Адамдын үч негизги - башкы жандарынын экинчиси. Эпосто ар бир адамдын жети-
миш эки жаны бар делет. 

(Жетимиш эки барча 
Уруху үчөө, көбү кан - 5211-5212) 

ЫРАБАТ (рабат) -
(Өрдөшүнө коктунун 
Ырабат кылып салса - деп - 24279-24280) 

- (ар.) 1. Кербен сарай, мейманкана. 2. Чеп, сепил. 3. Сепилдүү шаар. 

ЫРАКЫМ (ырайым) -
(Ыракым Алда кыларбы 
Азган кул наалып ыйласа - 21799-21800) 

- (ар.) 1. Мээрим, аёо, боор ооруу. 2. Уруксат берүү, макул болуу. 

ЫРАКШЫН -
(Ыракшын минген Үрүстөм - 18016) 

Легендарлуу баатыр Үрүстөмдүн минген атынын энчилүү аты. 

ЫРАСУЛ (Расул) -
(Ырасул Алда Мукамбет - деп - 157) 

- (ар. расул) - элчи, өкүл. 

ЫРЫСКЫ -
(Ырыскыдан кур калып - 522) 

- (ар.) 1. Насип, кешик. 2. Таалай, бакыт. 

ЫСКАК -
(Жетинчиси Ыскакты - 5521) 

Куранда аты эскерилген пайгамбарлардын бири - (Исхак). 

ЫСЛАМ (ислам) -
(Түркстандын түркүнө 
Дин ыслам жетер - деп - 9770-9771) 

- (ар. ал ыслам - өзүн Алдага тапшыруу, баш ийүү). 
Диндик ишеним, VII кылымда Арабияда Мукамбет мустапа пайгамбар тарабынан 

негизделген. Эң негизги жобосу Алданын бардыгына, бирдигине, улуулугуна ишенип, 
Алдага баш ийүү, өзүн Алдага тапшыруу, момундук (муслим) менен жашоо. Дүйнөдөгү 
эң кеңири тараган, негизги диндердин бири. 

ЫСМАЙЫЛ -
(Сегизинчи Ысмайыл - 5524) 

Куранда аты эскерилген пайгамбарлардын бири - (Исмаил). 
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€ МАНАС » 
ЫСТЫКПАР -

(Тобо ыстыкпар айтсын - деп - 21474) 
- (ар. астагфар - Аллах Алда сактайгөр) 1. Алда кечирегөр, ырайым кылагөр - Алдадан 
күнөөсү үчүн кечирим сурап, тилек кылуу. 2. Алда сактай көр - маанисинде өзүн өзү 
кармануу, туура эмес иш иштөөдөн сактануу аракетин кылуу. 

ЫСРАПИЛ (Ысырапыл, Исрафил) -
(Ысрапил үчүнчү - 4069) 

- (ар. исрафил) Алданын ага эң жакын төрт периштесинин бири - кыямат кайым болордо 
«сүр» аттуу түтүгүн - сурнайын тартат, бул дүйнөдөгү тиричиликтин бүтүшүнүн кабары. 

ЭБЕДЕЙ -
(Эбедейи эзилип - 8673) 

Ичи жылуу, мээрими түшүү, жакшы көрүү, боор ооруу, жактыруу, жалынып-
жалбаруу. 

ЭБЕП -
(Темтейип келген бир чалдын 
Тегинен эбеп жедиңби? - 20080-20081) 

1. Санаа, кайгы, убайым. 2. Шектенүү, күдүктөнүү, убайым жеш. 

ЭВЕНАМАТ -
(Эвенамат не үчүн 
Кол коротом сага - деп - 28477-28478) 

- (ор.) орой, балит сөздөр менен орусча сөгүнүү. 

ЭГЕ -
(Эрки менен бенденин 
Эгеси койбос оюна - 4871-4872) 

1. Ээ, кожоюн. 2. Колдоочу, жардам берүүчү, көз салуучу. 3. Өтмө мааниде: Кудай, 
Алда маанисинде. 

ЭГЕЙ-ШЫГАЙ -
(Эгей-шыгай көй баатыр 
Эр Көкчө жыйып алган го - 12010-12011) 

Жалпы, бардык, баары бирдей, орой көз-чарай. 

ЭГӨӨ (эгешүү) -
(Айбалта, кылыч эгешип, 
Алмамбет, Манас кеңешип - 21214-21215) 

1. Кайроо, курчутуу. 2. Өтмө мааниде: касташуу, чатакташуу. 3. Кээде сүйлөшүү, 
пикир алмашуу. 

ЭКИ ДҮЙНӨ -
(Эки дүйнө, жалган жай - 13631) 

Бул дүйнө - адамдар азыр жашап жаткан дүйнө жана тиги дүйнө өлгөндөн ки-
йинки дүйнө. Бул дүйнө убактылуу, ошон үчүн жалган дүйнө жай делет. Тиги дүйнө 
түбөлүктүү, ошондуктан чын дүйнө делет. 

ЭКИМЕТ (икимет) -
(Аалымчылык экимет 
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Абыдан окуп болтурдум - 18910-18911) 

- (ар. ихмет) 1. Акылмандык, даанышмандык, билим, окуу. 2. Өтмө мааниде: сыр, жа-
шыруун күч, сырдуулук. 

ЭРЕМЕТТҮҮ -
(Башым калып байланып 
Эреметтүү бирөөнө - 19702-19703) 

1. Кадыр-барктуу, сый-урматтуу. 2. Билгичтик, көрөгөчтүк. 

ЭРӨӨЛ -
(Эрөөлгө чапкан кытайлар - 8203) 

1. Жеке беттешүү - баатырлардын жекеге чыгып кармашуусу. 2. Чалгын, чалгын 
чалуу. 

ЯПТЫБОШАМАТ -
(Яптыбошамат аярсың - 27617) 

- (ор.) орой сөгүнүү, орой-балит сөздөр менен сөгүү. 

ЯХИЯ -
(Он тогузу Яхия - 5589) 

Куранда аты эскерилген пайгамбарлардын бири - (Яхя). 
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КИТЕПКЕ КИРГЕН ОКУЯЛАРДА КЕЗДЕШКЕН 

АДАМ АТТАРЫ 

АБАИ - Алмамбетти жамандап, Көкчөдөн ажыратууга аракет жасаган казак билер-
мандарынын бири - 10582, 10604. 

АБДЫКАЛЫК - Атемир кандын кадырман бектеринин бири - 20020, 20047, 20208, 
20117, 20237, 20649, 20613, 20122, 23030, 23140, 24450. 

АБДЫЛДА - Мукамбет байгамбардын атасы - 6070. 
АБДЫЛДА (Кайчактын уулу, ажы, кээде дамбылда деп, көбүнчө Ажыбай атыгып 

кеткен) - кыргыздын өзбек уругунан чыккан чечени, акылман, кадырман адам, Ма-
настын чөролорунун бири - 14382, 14603, 14639, 14732, 14781, 14786, 14813, 14896, 
14891, 14910, 14913, 14918, 15101, 16031, 16554, 17401, 17519, 17663, 17859, 18110, 
21106, 21718, 21727, 21899, 21912, 22015, 22044, 22056, 22058, 22079, 22082, 22096, 
22105, 22112, 22128, 22131, 22154, 22161, 22168, 22179, 22568, 22512, 22513, 22583, 
22908, 23521, 23684, 23686, 23688, 25696, 29166, 29195, 29210, 29230. 

АБДЫЛДА - «Манас» эпосун жаздыруу ишин күткөн бардар адам - 18562, 29612. 
АБДЫРАКМАН УУЛУ ЫБЫРАЙ - «Манас» эпосун жазган катчы - 25355. 
АБУБАКИР СЫДЫК - Мукамбет байгамбардын жакын адамдарынын бири - 5649, 

7359, 8510. 
АТУЛУК - кытайдын билерман аксакалдарынын бири - 1532, 7485, 7819. 
Абунасыр Замани к. Айкожо - 18668, 20404, 20439, 20444, 20171, 20504, 20521. 
АБУТАЛИП - 7383. 
АБЫКЕ - Манастын аталаш иниси, Бай Жакыптын уулу - 17474, 17981, 17983, 

18132, 18135, 18138, 21204, 25677, 29369, 29378, 2939, 29391, 29429. 
АБЫЛ - Кабыл өлтүргөн бир тууганы - 5427, 6100. 
АБЫЛ - Атемир кандын уулу катары эскерилет - 22911, 21319. 
АБЫЛКАСЫМ - Атемир кандын иниси, кандыктагы билерман бектин бири - 20676, 

21314, 23321, 23331, 23470, 24458. 
АБЫШ (Коңгуроо уулу) - Манастын кырк чоросунун бири - 14408, 23543, 25721. 
АГЫДАЙ (далычы) - Манастын кырк чоросунун бири - 14399, 23536, 23812, 23813, 

23817, 24608, 24610, 25713. 
АГЫШ - жортуулга чыккан кыргыз баатырларынын бири - 25675. 
АДАМ - алгачкы байгамбар - 7099, 19345. 
АДИРАБИЙГА - Атемир кандын улуу кызы, Санирабийганын эжеси катары эске-

рилет - 21000, 21323, 21325. 
АЖЫБАЙ - к. Абдылда Кайчак уулу. 
АЗАЙМАТ - кыргыздын кадырман адамдарынын бири катары эскерилет - 21237. 
АСЕЛКАН (Абылкасым кызы) - Санирабийганын кырк нөкөрүнүн бири - 23476, 

23747. 
АЗИЗКАН - манасчынын айтуусунда Алмамбеттин атасы ушундай аталат - 9610, 

1 2 5 3 9 , 1 2 8 8 9 . 
АЗИРЕТЫ ААЛЫ - Мукамбет байгамбардын төрт жакын адамдарынын бири - 7259, 

8516, 8622, 8663, 8953. 
АЗИРЕТИ ЫЙСА - байгамбар - 7216, 8932. 
АЙГАН - кытайдын Кенжут шаарынын каны - 18291, 18311, 18814. 
АЙДАРКАН (Камбар уулу) - казактын каны, Көкчөнүн атасы - 2667, 2679, 2695, 

2701, 2739, 2742, 2811, 2968, 3214, 3428, 3600, 3676, 5895, 6083, 7119, 9428, 9548, 
9795, 9838, 9841, 9852, 9854, 9860, 9872, 9913, 9943, 9946, 9973, 9979, 9997, 10044, 
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€ МАНАС № 
10055, 10064, 10068, 10072, 10362, 10365, 10410, 10477, 10632, 10669, 10753, 11206, 
11222, 11225, 11238, 11467, 11612, 11668, 11671, 11926, 11986, 12189, 12217, 13379, 
1 3 4 3 0 , 1 3 7 1 3 , 1 4 0 2 7 , 1 4 0 3 2 , 1 4 0 3 4 , 1 4 0 4 3 , 1 4 2 5 4 , 1 4 7 6 4 , 1 6 9 0 7 . 

АЙКОЖО (Абунасир деп да айтыла берет) - сааба, Мукамбет байгамбардын белегин 
Манаска жеткирген касиеттүү адам - 5788, 5790, 9244, 14495, 17047, 18886. 

АЙЛА МОР - аяр 27043. 
АЙТАК - казак каны Көкчөнү Алмамбеттен ажыратууга аракет жасаган эрендердин 

бири - 10527. 
АЙЫМЖАН - Саанинин кырк нөкөрүнүн бири - 23501, 23860. 
АЙЫМКАН (Акылдын кызы) - Саанинин кырк нөкөрүнүн бири - 23507, 23896. 
АЙЫП - пайгамбар - 5530, 6121. 
АКБАЙ - жортуулга чыккан кыргыз баатырларынын бири - 25676. 
АКБАЛТА - Чубактын атасы, Нойгуттун каны - кыргыздын кадырман аксакалы-

нын бири - 14406, 14572, 16034, 18066, 21225, 24341, 24464, 25655, 28529. 
АКЕРКЕЧ - (кээде Эркеч) - казак баатыры Көкчөнүн аялы, ургаачылардан чыккан 

билермандын бири - 9607, 9608, 9634, 9638, 9659, 9661, 9681, 9692, 9695, 96103, 9720, 
9727, 9738, 9756, 9794, 9806, 9808, 9816, 9830, 9960, 9966, 9974, 9999, 10039, 10041, 
10050, 10675, 10691, 10699, 10720, 10724, 10739, 10740, 10751, 10754, 10755, 10765, 
10769, 10787, 10795, 10796, 10798, 10852, 10855, 10875, 10884, 10886, 10908, 10942, 
10943, 10946, 10949, 10963, 11024, 11032, 11178, 11192, 11218, 11219, 11230, 11245, 
11281, 11290, 11324, 11380, 11477, 11479, 12222, 12227, 12619, 12621, 12641, 12661, 
12666, 12659, 12743, 12774, 12792, 13046, 13056, 13058, 13127, 13164, 13192, 13211, 
13217, 13220, 13251, 13255, 13319, 13400, 13442, 13482, 13484, 13497, 13499, 13507, 
13509, 13545, 13704, 13763, 13804, 13805, 13979, 13999, 18190, 18699, 25241. 

АККУЛА - адамча ойлоп, Даңкараттын артынан түшкөн Манастын аты - 27302, 
28780, 28788, 28803. 

АКМАМА (кээде Мама) - Темиркандын зайыбы, Саанинин энеси - 21930, 21962, 
22017, 22049, 22442, 22714, 23088. 

АК МУСТАПА БАЙГАМБАР - ислам динин негиздөөчү байгамбар - 7269, 7716, 
8943, 18669. 

АКПАЙ - Манастын чоролорунун бири - 23909. 
АКУНБЕШИМ БААША - Манастан жеңилген кандардын бири катары эскерилет -

6769, 20175. 
АКЧАБАК (Миңбайдын кызы) - Санирабийганын кырк нөкөрүнүн бири - 23498, 

23839, 23841. 
АКЫЛАЙ - Шооруктун кызы, Манастын кичи аялы - 14468, 18183, 18185, 18203, 

18206, 18217, 18224, 18257, 18264, 18692, 18694, 18712, 18715, 18726, 18733, 18766, 
18773 ,18953 , 24335. 

АКЫЛБАЙЫС - Атемир кандын кадырман бектеринин бири - 19926, 19958, 19968, 
20021, 20628, 20640, 20674, 20723, 23036, 23052, 23143, 23146, 23231, 24461, 24512. 

АКЫМБЕК (Меңдибайдын атасы) - кыргыздын кадырман аксакалынын бири -
18066, 21229, 24344, 24466. 

АЛАКЕН (Алымдардан, кээде аймандардан деп да айтылат) - Манастын чоролору-
нун бири - 14410, 23545, 23890, 25723. 

АЛТАЙ - албандардын уруу баатыры, Манастын чоролорунун бири - 14394, 23532, 
23780, 25709. 

АЛЫКЕ - Манастын чоролорунун бири - 17560. 
АЛАМҮДҮН - бир убакта Манастан талкаланган эр, баатыр катары эскерилет -

20179. 
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€ МАНАС № 
АЛАБҮБҮ - Санирабийганын кырк нөкөрүнүн бири - 23488, 23776, 23778. 
АЛМАМБЕТ (Алакең, эр Алмаң, Алмаң деп да айтылат) - Соорондүктүн 54 жашын-

да көргөн баласы, эпостогу негизги каармандардын бири - 323, 349, 375, 379, 396, 415, 
417, 429, 443, 551, 559, 560, 563, 591, 638 
741, 750, 752, 758, 766, 781, 786, 800, 806 
881, 885, 890, 894, 995, 1071, 1078, 1082 
1122, 1127, 1161, 1170, 1175, 1177, 1190 
1236 
1351 
1531 
2217 
2344 
2636 
3105 
3301 
3430 
3715 
5474 
6005 
6441 
6852 
7440 
7577 
7782 
7978 
8047 
8175 
8353 
8671 
8791 
8962 
9055 
9168 
9361 
9520 
9701 
9919 

1239, 1245, 1249 
1354, 1358, 1372 
1538, 1542, 1551 
2223, 2236, 2245, 
2359, 2369, 2387 
2646, 2654, 2705 
3107, 3116, 3123 
3324, 3329, 3333 
3435, 3456, 3457 
3795, 3889, 3893 
5477, 5478, 5485 
6071, 6081, 6084 
6447, 6460, 6541 
6856, 7110, 7112 
7448, 7452, 7455 
7586, 7599, 7605 
7784, 7802, 7820 
7983, 7985, 7988 
8055, 8057, 8075 
8191, 8204, 8214, 
8380, 8387, 8389 
8679, 8682, 8696 
8799, 8802, 8810 
8966, 8970, 8982 
9060, 9064, 9068 

9373, 9379, 9382 
9552, 9557, 9564 
9704, 9718, 9723 

1256, 1258, 1267 
1396, 1416, 1423 
1556, 1558, 1569 

2250, 2284, 2295, 
2395, 2406, 2408 
2711, 2722, 2744 
3128, 3147, 3150 
3356, 3359, 3364 
3658, 3661, 3662 
3927, 3998, 4027 
5519, 5585, 5792 
6204, 6206, 6298 
6588, 6589, 6606 
7211, 7261, 7273 
7476, 7480, 7483 
7623, 7624, 7627 
7859, 7881, 7884 
7989, 7995, 7998 
8080, 8085, 8090 

8393, 8400, 8426 
8706, 8712, 8729 
8826, 8831, 8836 
8984, 8988, 8989 
9075, 9091, 9095 

9169,9176, 9187, 9195, 9197, 9309, 93 
9399, 9412, 9414 
9573, 9584, 9592 
9740, 9801, 9815 

10108, 10114, 10118, 10127, 10131, 10132 
10198, 10199, 10214, 10220, 10229, 10235 
10214, 10276, 10283, 10287, 10290, 10312 
10363, 10367, 10373, 10378, 10381, 10390 
10420, 10422, 10428, 10431, 10439, 10442 
10529, 10535, 10544, 10548, 10553, 10560 
10597, 10634, 10641, 10644, 10650, 10652 
10692, 10693, 10699, 10711, 10714, 10719 
10785, 10800, 10806, 10836, 10860, 10864 
10944, 10950, 10959, 10966, 10968, 10970 
11006, 11008, 11026, 11036, 11040, 11070 

664, 671, 676, 681, 688, 693, 708, 720, 726, 
813, 828, 831, 833, 836, 853, 857, 874, 876, 
1086, 1094, 1096, 1005, 1108, 1114, 1119, 
1203, 1210, 1212, 1220, 1224, 1225 
1274, 1278, 1280, 1290, 1311, 1346 
1445, 1490, 1512, 1514, 1516, 1521 
1592, 1596, 1608, 1662, 1671, 1699 

2312, 2315 - 2317, 2318, 2327, 2331 
2418, 2423, 2472, 2588, 2617, 2631 
2980, 2983, 2984, 2996, 3005, 3054 
3163, 3191, 3208, 3213, 3223, 3263 
3341, 3380, 3389, 3393, 3419, 3420 
3667, 3670, 3672, 3675, 3686, 3695 
4031, 4034, 4507, 5179, 5310, 5460 
5803, 5807, 5823, 5893, 5898, 5958 
6365, 6368, 6378, 6385, 6389, 6390 
6610, 6655, 6661, 6681, 6682, 6825 
7284, 7299, 7343, 7352, 7361, 7432 
7540, 7543, 7553, 7557, 7563, 7566 
7633, 7656, 7717, 7726, 7728, 7774 
7885, 7895, 7912, 7923, 7928, 7942 
8012, 8021, 8027, 8028, 8035, 8039 
8105, 8108, 8136, 8150, 8152, 8159 

8252, 8258, 8262, 8267, 8285, 8290, 8295, 9303, 8305 8322 
8442, 8443, 8505, 8551, 8607, 8628 
8736, 8741, 8752, 8755, 8759, 8771 
8861, 8898, 8903, 8907, 8915, 8919 
9001, 9017, 9033, 9935, 9041, 9044 
9103, 9115, 9131, 9134, 9145, 9152 

11, 9318, 9333, 9334, 9343, 9345, 9348 
9417, 9423, 9474, 9480, 9483, 9489 
9602, 9633, 9663, 9675, 9687, 9691 
9821, 9833, 9836, 9837, 9851, 9853 

1230, 
1349, 
1529, 
1702, 
2340, 
2634, 
3057, 
3292, 
3427, 
3713, 
5462, 
5961, 
6413, 
6843, 
7437, 
7573, 
7779, 
7960, 
8044, 
8172, 
8341, 
8636, 
8773, 
8945, 
9051, 
9155, 
9358, 
9494, 
9699, 
9856, 

9952, 9958, 9994, 9 9 9 6 , 1 0 0 4 5 , 1 0 0 4 7 , 1 0 0 5 7 , 1 0 0 6 2 , 1 0 0 6 5 , 1 0 0 7 3 , 1 0 0 7 5 , 1 0 0 8 1 , 
10134, 10138, 10163, 10177, 10180, 10193, 
10244, 10258, 10261, 10265, 10270, 10271, 
10315, 10316, 10323, 10332, 10342, 10361, 
10399, 10402, 10407, 10410, 10411, 10417, 
10445, 10448, 10451, 10470, 10485, 10523, 
10562, 10564, 10572, 10574, 10578, 10588, 
10656, 10676, 10680, 10682, 10683, 10688, 
10737, 10741, 10470, 10764, 10779, 10781, 
10872, 10876, 10883, 10889, 10921, 10923, 
10972, 10974, 10976, 10978, 10980, 11001, 
11088, 11097, 11118, 11120, 11124, 11125, 
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11131, 11154, 11162, 11180 11188 11200, 11204 11205, 11210, 11211, 11220, 11241, 
11254, 11280, 11284, 11292 11324 11333, 11341 11368, 11385, 11392, 11395, 11406, 
11430, 11440, 11445, 11451 11465 11469, 11471 11478, 11489, 11492, 11508, 11510, 
11511, 11522, 11524, 11525 11527 11528, 11551 11565, 11576, 11578, 11584, 11587, 
11609, 11613, 11616, 11667 11675 11905, 11906 11914, 11915, 11925, 11929, 11932, 
11935, 11952, 11962, 11971 11989 12012, 12016 12019, 12027, 12035, 12040, 12047, 
12057, 12069, 12080, 12081 12089 12090, 12091 12095, 12097, 12099, 12107, 12122, 
12125, 12129, 12133, 12139 12213 12214, 12232 12244, 12250, 12311, 12312, 12314, 
12321, 12325, 12330, 12334 12339 12347, 12354 12366, 12369, 12378, 12421, 12436, 
12443, 12448, 12451, 12475 12477 12484, 12487 12514, 12515, 12519, 12598, 12600, 
12608, 12611, 12625, 12635 12638 12649, 12654 12674, 12675, 12702, 12716, 12752, 
12789, 12797, 12798, 12801 12803 12806, 12808 12812, 12824, 12827, 12851, 12880, 
12884, 13001, 13012, 13020 13037 13040, 13051 13126, 13163, 13170, 13175, 13193, 
13210, 13219, 13254, 13317 13324 13401, 13483 13494, 13498, 13510, 13416, 13438, 
13544, 13548, 13561, 13565 13494 13608, 13617 13625, 13629, 13634, 13661, 13668, 
13645, 13710, 13711, 13737 13739 13748, 13755 13758, 13761, 13780, 13791, 13794, 
13811, 13817, 13831, 13838 13841 13850, 13853 13884, 13903, 13915, 13918, 13924, 
13927, 13933, 13960, 13963 13968 13976, 13992 13994, 14020, 14046, 14102, 14104, 
14737, 14752, 14769, 14771 14808 14829, 14847 14851, 14885, 15029, 15048, 15431, 
15463, 15484, 15568, 15572 15612 15615, 15622 15634, 15638, 15656, 15666, 15671, 
15679, 15687, 15732, 15744 15747 15756, 15763 15764, 15772, 15811, 15813, 15824, 
15841, 15870, 15900, 15905 15911 15915, 15920 15969, 15974, 16010, 16013, 16165, 
16202, 16228, 16268, 16273 16316 16334, 16349 16353, 16374, 16380, 16387, 16436, 
16449, 16451, 16453, 16555 16558 16591, 16605 16608, 16610, 16614, 16628, 16631, 
16632, 16637, 16644, 16705 16741 16645, 16650 16793, 16896, 16921, 16943, 16978, 
16982, 16984, 17072, 17075 17092 17118, 17126 17130, 17138, 17140, 17142, 17149, 
17161, 17163, 17176, 17184 17186 17190, 17193 17196, 17233, 17235, 17239, 17242, 
17253, 17258, 17289, 17365 17381 17398, 17441 17502, 17510, 17512, 17540, 17542, 
17552, 17557, 17558, 17568 17574 17578, 17583 17589, 17596, 17598, 17604, 17608, 
17661, 17665, 17666, 17678 17713 17749, 17755 17764, 17768, 17783, 17796, 17807, 
17826, 17841, 17861, 17871 17878 17884, 17887 17894, 17896, 17907, 17911, 17917, 
17931, 17933, 17942, 17950 17963 17966, 17984 17988, 17995, 18014, 18046, 18093, 
18105, 18141, 18143, 18154 18163 18172, 18176 18191, 18195, 18202, 18210, 18211, 
18215, 18225, 18229, 18245 18253 18269, 18476 18300, 18306, 18308, 18309, 18647, 
18650, 18663, 18672, 18681 18685 18700, 18704 18711, 18719, 18720, 18724, 18734, 
18738, 18754, 18762, 18778 21119 21125, 21130 21132, 21147, 21161, 21172, 21199, 
21205, 21209, 21215, 21240 21249 21351, 21371 22905, 23637, 23650, 23653, 23655, 
23658, 23990, 23996, 24000 24005 24051, 24095 24098, 24101, 24129, 24173, 24226, 
24243, 24257, 24332, 24390 24526 24559, 24592 24600, 24605, 24613, 24616, 24644, 
24648, 24650, 24672, 24688 24725 24745, 24784 24830, 24838, 24848, 24983, 25086, 
25026, 25226, 25247, 25255 25266 25268, 25436 25441, 25447, 25599, 25609, 25693, 
25831, 26615, 26643, 26655 26658 26713, 26719 26726, 26747, 26751, 26755, 26759, 
26763, 26768, 26788, 26817 26847 26857, 26897 26924, 27006, 27012, 27015, 27019, 
27453, 27456, 27802, 27807 27846 27856, 27858 27930, 27960, 27969, 27980, 27980, 
27982, 27995, 27998, 28000 28004 28006, 28054 28102, 28128, 28130, 28150, 28157, 
28164, 28175, 28196, 28203 28254 28355, 28499 28501, 28522, 28525, 28526, 28533, 
28553, 28591, 28656, 28875, 28876, 29068, 29080, 29088, 29440, 29464. 
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€ МАНАС » 
АЛООКЕ - кытайлар басып алган кыргыздарга кандык кылган адам, Коңурбай баа-

тырдын атасы - 2987, 3023, 3043, 3059, 6782, 8235, 19963, 20207, 25479, 25482, 25489, 
25500. 

АЛЫМ - казактардын (аргын уругунан) билермандарынын бири - 10526, 10539. 
АЛЫМ мырза - бай Жакыпка кыз көрсөтөбүз деп эки жамбы алган мырзанын бири 

- 19266, 19271, 19337. 
АЛЫМСЕЙИТ - казактын кадырман адамдарынын бири, кол башчы - 9431, 9566, 

9567, 10525, 10761, 10903, 11007, 11533, 13879. 
АНАЛДЫ - Аруукенин энеси, Алмамбеттин кайын энеси - 24903, 25045. 
АРУН - 24-байгамбар - 5605. 
АРУУКЕ - Санирабийганын нөкөр кыздарынын бири, Кайып калкынын каны Ба-

йындын кызы - 19502, 20385, 22206, 23460, 23461, 23652, 24413, 24026, 24096, 24099, 
24105, 24116, 24163, 24171, 24227, 24257, 24264, 24394, 24396, 24414, 24416, 24504, 
24598, 24637, 24640, 24653, 24666, 24670, 24673, 25678, 24697, 24711, 24715, 24745, 
24747, 24752, 24838, 24984, 25044, 25047, 25059, 25097, 25134, 25199, 25245, 25251, 
25257, 25264, 25358, 25452, 25882, 26457, 26508, 26524, 26554. 

АРЫШКАН - Санирабийганын кырк нөкөрүнүн бири - 23492, 23816. 
АРСЫ - Манас, Кошойдон жеңилген эр, бадтыр катары эскерилет - 6771, 20171. 
АСМАҢКЕ бий - Алмамбетти Көкчөгө жамандаган алтымыштын бири - 15354, 

15398, 15476, 13747, 13753, 13797, 13875. 
АТАЙ (алчындардын) - Манастын кырк чоросунун бири - 14387, 23527, 23749, 

23753, 25701. 
АТАЙБЕК - Көкчөнүн желдети - 11391. 
АТАЙДЫН УУЛУ БООКЕ (кээде Бөкө) - бай Жакыптын кыз издегендеги жигити-

нин бири - 19170, 20688. 
АТАКУЛ - Атемир кандын корбашысы катары эскерилет - 23151. 
АТЕМИР (Атемир шаа, Темир, Темир кан) - Кыйба элинин каны, Каныкейдин ата-

сы - 19290, 19661, 19683, 19725, 19836, 20119, 20239, 20305, 20431, 20450, 20478, 
20487, 20580, 20582, 20678, 20680, 20756, 20854, 20865, 20869, 20879, 20885, 20887, 
20913, 20924, 20949, 20960, 20988, 20999, 21007, 21075, 21079, 21080, 21093, 21305, 
21342, 21359, 21433, 21495, 21628, 21683, 21695, 21707, 21717, 21721, 21806, 21759, 
21886, 21890, 21895, 21929, 21934, 21942, 22074, 22190, 22397, 22528, 22557, 22585, 
22636, 22637, 22651, 22662, 22706, 22712, 22725, 22748, 22756, 22934, 23011, 23016, 
23028, 23096, 23199, 23215, 23346, 23363, 23423, 23564, 23573, 23991, 24275, 24300, 
24451, 24482, 25136, 25886. 

АТУЛУК - кытайдын кадырман, билерман аксакалдарынын бири - 6532, 2485, 
7879. 

БАБАТАЙ - Жакыптын агасы Ороздунун он уулунун экинчиси - 29110. 
БАТЫРКАН - Манастын түпкү аталарынын бири - 20082, 20084, 23182, 25414, 

29278. 
БАГЫШ - казактын (Байжигит уругунун) билермандарынын бири - 10538, 14225, 

14327, 14335. 
БАЛАҢ бий - Алмамбеттин келишинин урматына ат чабышта чыккан торуча 

күлүктүн ээси катары эскерилет - 18699. 
БАЙ - Жакыптын тууганы, Бакайдын атасы катары эскерилет - 29286. 
БАЙГУР УУЛУ - бир атадан тараган бир катар уруу бирикмеси - 18064. 
БАЙЖИГИТ - кыргыздын кадырман адамдарынын бири - 2699, 14573, 18070, 

18103, 24344, 24466, 25664. 
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€ МАНАС № 
БАЙМЫРЗА - кыргыздын кадырман аксакалдарынын бири - 18077, 21626, 24465, 

25684, 28855, 29072, 29778. 
БАЙЫН - Кайып калкынын каны, Аруукенин атасы - 24900, 25010, 25042, 25095, 

25155. 
БАКАЙ - (кан Бакай, Бакай кан) - эпостогу негизги каарман, акылман - 9277, 

9279, 14380, 14947, 15014, 15297, 16426, 16429, 16595, 16600, 16603, 16604, 16617, 
16629, 17462, 17509, 17515, 17532, 17602, 18000, 18051, 18107, 19158, 21143, 21150, 
21152, 21177, 21241, 21372, 21559, 21759, 22649, 22865, 22866, 22876, 22886, 22896, 
22898, 22900, 22963, 22971, 22975, 23238, 23323, 23513, 23519, 23639, 23566, 23567, 
23670, 24082, 25692, 25753, 26143, 26410, 26514, 26521, 28193, 28392, 28825, 28852, 
29251, 29266, 29273, 29283, 29331, 29332, 29335, 29336, 29361, 29441. 

БАКДӨӨЛӨТ - бай Жакыптын кичи аялы - 15109, 17970, 17987. 
БАКЫТЫЛ - кыргыздын балбандарынын бири - 26017. 
БАКЫШ - Манастан жеңилген эр, баатыр катары эскерилет - 21743. 
БАЛКЫЗ - Сулайман алган кыз - 21991. 
БАЛКЫЯ - Санирабийганын кырк нөкөрүнүн бири - 23480, 23758, 23759. 
БАНДУУ - Ачааны кыштагынын Алмамбет Көшөгөчтүн ордуна койгон улук - 1103. 
БАРАК КАН - казактардын Дебиден кийинки IV түпкү атасы - 2733, 2736, 3283. 
БАРТАСАМ - Санирабийганын кырк нөкөрүнүн бири - 23466, 23907. 
БАТМАБҮБҮ - Саанинин кырк нөкөрүнүн бири - 23509, 23704. 
БАТРӨТ (кээде Батырот) Илиямордун элинин Маңгулдан жаңы келген аяры - 27662, 

27735, 27743, 27749, 27762, 27765, 28049, 28082, 28106, 28114, 28830, 29542. 
БАШКӨРҮП - Манаска тартуу алып келген орус аксакалы - 28918. 
БЕГУШ - (Дагалак уруусунан) - Алмамбеттин аярларынын бири - 27847, 27933, 

28028, 28094, 28102. 
БЕДЕНИ - кытайдын билерман аксакалдарынын бири - 6537, 7486. 
БЕКЕБАЙ - Жакыптын агасы Ороздунун төртүнчү уулу - 29112, 29298, 29320, 29325. 
БЕРДИБАЙ - Жакыпка жакын кадырман адамдардын бири - 21237. 
БЕРДИКЕ - Жакыпка жакын кадырман адамдардын бири - 14572, 18070, 21225, 

24341, 24464, 25651. 
БОЗЖИГИТ - Манастын чоролорунун бири - 15123, 23854, 23855. 
БОЗКЕРТИК - калмактардын белгилүү кандарынын бири - 6750. 
БОЗУУЛ - Манастын чоролорунун бири (каңгайдан) - 14428, 17553, 23557, 23858, 

23861, 25750, 28203, 28556, 28569, 28575. 
БОКМУРУН - кыргыздын кадырман аксакалы, Көкөтөйдүн уулу - 12468, 24920. 
БОЛОТ (Абдылданын - Ажыбайдын өз аты, Манас аны Болот же Ажыбай деп чакы-

ра берет) - 29189, 29191, 29195. 
БООБЕК - Манастын чоролорунун бири - 14390, 23531, 23743, 25706. 
БООКЕ (Алооке уулу) - Манастын чоролорунун бири - 23556, 23765, 23768, 25724. 
БӨБӨТӨЙ - Жакыптын агасы Ороздунун үчүнчү уулу - 29111, 29306, 29378. 
БӨГӨЛ - казактардын уруу баатырларынан, Манастын чоролорунун бири - 14424, 

14427, 17559, 21845, 23550, 23553, 23831, 23852, 23855, 25738, 25741. 
БӨГҮШ - Көгүш - Алмамбеттин аскериндеги аярлары - 28201. 
БӨДҮРҮШКӨ (кээде Медүрүшкө) - орустардын баатыры, балбаны - 27897, 28527, 

28532. 
БӨКӨБАЙ - Жакыптын агасы Ороздунун сегизинчи уулу - 29116. 
БӨКӨ - Көкчө кандын эшигин кайтарган ак таяктын бири - 12037. 
БӨЛӨКБАЙ - казактардын билерман аксакалдарынын бири - 10803. 
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БУДАҢЧАҢ - Саланаар жердеген кытай кол башчысы - 6502, 6750, 8933, 8961, 

8967, 9501. 
БУРМАЖАН - Санирабийганын кырк нөкөрүнүн бири - 23491, 23806. 
БУРУНБАС (Бурунас) - Санирабийганын кырк нөкөрүнүн бири - 23667, 23714. 
БУУДАЙБЕК - Көкчөнүн кичи аялы - 9960, 9966, 10727, 10961, 11169, 11250, 

11258, 11351, 11355, 11365, 11366, 11369, 12053, 12358, 12604, 12628, 12644, 12780, 
1 2 9 8 9 , 1 2 9 9 3 , 1 3 5 7 6 , 1 3 5 9 2 , 1 3 7 1 8 , 1 3 7 3 1 , 1 3 9 4 6 , 1 3 9 6 9 , 1 4 0 1 3 , 1 4 0 1 4 . 

БУУРАКАН - Жакыптын Бабырдан кийинки атасы - 20084, 20089. 
ДАГЫЛЫК - Алмамбеттин келатканын Жолойго кабарлаган аяр - 8056. 
ДАНИЯЛ - байгамбар - 5584. 
ДАҢКАРА ат - кишиче ой ойлогон Илиямордун кара аты - 28763, 28765, 28770, 

28778. 
ДЕБЕГИ - Маңгунун башчысы (балбан, дуу-ду) - 6534, 7485, 7892, 7901. 
ДЕБИГЕ - казактын түпкү аталарынын бири, Жайыктын уулу - 2731, 2733. 
ДЕЛДЕШ - Атемирге калыңга берген уйду айдаган бадачылардын башчысы катары 

эскертилет - 21809. 
ДЕРБИШ (бай Дербиш) - 12454. 
ДИЛДЕБУРУШ - Санирабийганын кырк нөкөрүнүн бири - 23504, 23881. 
ДОБУСКЕ - орус аярынын бири - 28249. 
ДОГОН - калмак баатыры - 6753. 
ДОӨТ - байгамбар - 5574. 
ДӨРБӨЛЖҮН - Манас талкалаган Кулут журтунун баатырларынын бири катары 

эскерилет - 20166. 
ДҮБҮРӨ - Манастан талкаланган Даңгыт каны, калмак баатыры - 2578, 2624, 6752. 
ДӨРБӨН - Манастын чоролорунун бири - 14426, 21847, 23552, 23849, 23850. 
ЖААНГЕР КОЖО - катагандын улугу - 8554. 
ЖАБЫКЕ (Жаңгер уулу) - Манастын чоролорунун бири - 23555, 23882. 
ЖАЙНАК - казактардын уруу баатырларынан, Манастын чоролорунун бири -

14416, 14421, 23559, 23560, 23818, 23822, 25729, 25735. 
ЖАЙСАҢ (Үмөт уулу) - кыргыздын кадырман адамдарынан, Манастын чоролору-

нун бири - 14390, 21803, 23774, 25703. 
ЖАЙСАҢ (эр Жайсаң) - Алмамбет койгон миң башы - 1447. 
ЖАЙЫК - казактардын Эдилден кийинки түпкү атасы катары эскерилет - 2728, 

2731. 
ЖАКЫП - байгамбар, сатылып кеткен Жусуп байгамбардын агасы - 5562, 8478. 
ЖАКЫП - (Бай Жакып, кан Жакып, эр Жакып) - Манастын атасы, эпостогу 

белгилүү каармандын бири - 9265, 9275, 13346, 14433, 14542, 14545, 14571, 14879, 
14916, 15108, 15114, 17612, 17770, 17808, 17811, 17817, 17840, 17845, 17857, 17865, 
17868, 17878, 17916, 17961, 17969, 17999, 18049, 18065, 18136, 18162, 18230, 18236, 
18671, 18739, 18745, 18785, 18801, 19168, 19174, 19188, 19200, 19208, 19213, 19225, 
19227, 19234, 19261, 19264, 19265, 19267, 19670, 19334, 19347, 19353, 19379, 19383, 
19399, 19406, 19410, 19434, 19437, 19439, 19446, 19454, 19460, 19463, 19476, 19483, 
19494, 19495, 19496, 19498, 19501, 19516, 19543, 19642, 19648, 19725, 19735, 19744, 
19746, 19750, 19756, 19761, 19765, 19794, 19849, 19870, 19883, 19917, 19928, 20010, 
20016, 20017, 20023, 20025, 20028, 20029, 20094, 20103, 20107, 20118, 20307, 20318, 
20342, 20343, 20395, 20400, 20414, 20423, 20405, 20407, 20450, 20683, 20866, 20868, 
20870, 20881, 20885, 20921, 20934, 20947, 20952, 20957, 20987, 20996, 21010, 21012, 
21019, 21020, 21027, 21097, 21109, 21114, 21116, 21201, 21217, 21219, 21246, 21333, 

^ 588 ^ 

www.bizdin.kg



€ МАНАС » 
21362, 21389, 21437, 21442, 21443, 21549, 21624, 21904, 22575, 22628, 24284, 24340, 
24463, 25106, 25136, 25417, 25448, 25648, 25665, 25795, 29196, 29199. 

ЖАНАДИЛ - Манастын бабаларынын бири - 26014. 
ЖАНАДИЛ - Атемир кандын уулу катары эскерилет - 21319. 
ЖАНБАЙ - казактардын жагалбай уругунан чыккан билерман адамдарынын бири 

- 10542. 
ЖАНЫМЖАН - Санирабийганын кырк нөкөрүнүн бири - 23497, 23834. 
ЖАНЫШ - казактардын орто жүздөн чыккан билерман адамдарынын бири - 10538. 
ЖАНАЙ - кыргыздын кадырман аксакалдарынын бири катары көп маанилүү иш-

терге катышат - 18074, 18128, 21231, 21626, 24285, 24465, 25684, 28855. 
ЖАҢГУШАА - Алмамбетке арызданган 15 жаштагы бала - 2249, 2316. 
ЖАПАК (Манастын чоң атасы Ногойдун бир тууганы Шыгайдын уулу), Манастын 

түшүн жорутууга байланыштуу тойдо чыр чыгаргандан белгилүү - 14336, 14368, 14471, 
25548. 

ЖАПАС - орустун түпкү теги - 25419, 26968, 27878, 27884, 28924, 29004, 28941. 
ЖАЯН балбан - орустун балбаны катары аталат - 26342. 
ЖАЯН-ЖАҢСА - орустун уруу башчыларынын бири, улук, баатыр - 25421, 27067. 
ЖАЯН ЖИГЕР - орустун баатырларынын бири - 1024. 
ЖОЛОЙ - калмактардын төрөсү, дөө, балбан, негизги каармандардын бири - 6497, 

8061, 8068, 8085, 8092, 8163, 9501, 10829, 12731, 14757. 
ЖООРУНЧУ (казактардан) - Манастын чоролорунун бири - 14423, 17554, 17804, 

21844, 23549, 23786, 23789, 23792, 25737. 
ЖУНУС - ислам дининдеги байгамбар, кытайды мусулманчылыкка өтүүгө 

үгүттөгөндөрдүн бири - 5595, 6122, 8480. 
ЖУСУП - байгамбар, Жакып байгамбардын саткан иниси, түштүн ээси - 4347, 

5569, 5571, 7313, 7 3 1 6 , 1 4 8 6 8 . 
ЖҮГӨРҮ (Кандын жээни) - Манастын чоролорунун бири - 25681. 
ЖҮГӨРҮ - Атемир кудага алып бара жаткан малды «кайнаган кол келе жатат» -

деп, дүрбөлөң түпгүргөн жигит катары эскерилет - 21667. 
ЗИКИРИЯ (кээде Зекерия) - эпос боюнча 20-байгамбар деп эскерилет - 5592. 
ЗУЛКАПИЛ (кээде Зулкабыл) - эпос боюнча 6-пайгамбар деп эскерилет - 5518. 
ИЗАТ - Соорондуктун үй кызматкери, Салардын аялы, Алмамбеттин киндик энеси 

- 245, 252, 266, 270, 274, 339, 345. 
ИЛИЯМОР (кээде Мор) - орус калкынын баатыры - 26221, 26343, 27115, 27127, 

27131, 27137, 27140, 27144, 27214, 27218, 27251, 27267, 27271, 27290, 27302, 27306, 
27312, 27327, 27362, 27368, 27372, 27385, 27391, 27396, 27401, 27402, 27406, 27412, 
27423, 27435, 27451, 27637, 27640, 27663, 28430, 28462, 28507, 28552, 28592, 28616, 
28622, 28638, 28658, 28660, 28663, 28694, 28719, 28762, 28768, 28772, 29539. 

ИЛЕБИН - Манастан жеңилген калмак баатыры - 6762, 15597, 15598, 20160, 26569. 
ИЛЕСЕМ - 25-байгамбар - 5608. 
ИЛИЯС - 23-байгамбар - 5602, 24497, 24499. 
ИСКЕНДЕР (Улукман бар, Искендер, байгамбардан кем эмес - 5611) - 13206, 21589. 
КАБАТАЙ - Жакыптын агасы Ороздунун бешинчи уулу - 29113. 
КАВЫКЕ (Каратүлө) - Манастын чоролорунун бири - 23554. 
КАБЫЛ - Атемир кандын уулу катары эскерилет - 21319. 
КАВЫЛ - кытайлардын теги, кийин байгамбар даражасына жеткен - 50, 1003, 

5424, 5438, 5441, 5447, 5448, 5449, 5531, 6098, 6100, 6104, 9328. 
КАДЫЙЧА - азирети Сыдыктын карындашы - 7364. 
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КАДООБЕК - Манастын чабарманы катары аты аталат - 25778. 
КАДЫР - казактын уруу баатырларынан, Манастын чоролорунун бири - 14416, 

14421, 23559, 25729. 
КАЙГЫЛ - казактардын уруу баатырларынан, Манастын чоролорунун бири - 14424, 

21845, 23550. 
КАЙЧАК - Абдылда ажынын атасы катары эскерилет - 14603. 
КАЙЫНЧОО - Алмамбетке арызданган 15 жаштагы Жаңгушаанын кайын атасы -

1890, 2028, 2034, 2037, 2051, 2145, 2166, 2177, 2182, 2212, 2314. 
КАЙЫПДАҢ - Манастын кайын атасы, Карабөрктүн атасы - 8354, 20534, 20541, 

6755, 18932, 18939. 
КАЛБҮБҮ (Карабек кызы) - Санирабийганын кырк нөкөрүнүн бири - 23489, 23782. 
КАЛДАРБЕК - казак элинин балбаны, билерман адамдарынын бири - 11497. 
КАЛЕМКАШ - Саанинин кырк нөкөрүнүн бири - 23502, 23873, 23880. 
КАЛДАР (айымдардан) - Манастын чоролорунун бири - 23894. 
КАЛКАМАН (калк башчысы) - Манастын чоролорунун бири - 14403, 18124, 21804, 

23539, 23731, 25716. 
КАМБАР - казактардын баатыры Айдаркандын атасы, Көкчөнүн чоң атасы - 2736, 

2739, 3285. 
КАНЫКЕЙ (Каныш) - эпостогу беЛгилүү каарман - 18313, 19502, 22198, 22203, 

22391, 23298, 23313, 23338, 22340, 23387, 23397, 23413, 23436, 23440, 23387, 23397, 
23413, 23436, 23440, 23451, 23609, 23614, 23932, 23960, 23991, 24024, 24035, 24069, 
24106, 24117, 24172, 24639, 24654, 24664, 24674, 24704, 24754, 24758, 24768, 24792, 
25163, 25193, 25197, 25358, 25386, 25452, 25492, 25839, 25881, 25895, 25919, 25924, 
26136, 26368, 26398, 26405, 26425, 26445, 26451, 26457, 26508, 26524, 29447. 

КАПИЯ - Атемирдин ордосунан Манастан - күйөөдөн кабар алууга келген катын -
22781, 22783, 22779, 22810, 22811, 22815, 22817. 

КАРАБЕК - Көкчөнүн жигити, балбан - 11014, 12841. 
КАРАБЕК (Калбүбүнүн атасы) - Кыйба кандыгындагы кадырлуу бектеринен -

23489. 
КАРАБӨРК - Кайыпдандын кызы, Манастын биринчи аялы - 14125, 14444, 18165, 

18167, 18178, 18188, 18257, 18264, 18674, 18676, 18687, 18697, 18766, 18773, 18932, 
18939, 24335. 

КАРАГУЛ - эр Көкчөнүн жигити - 12938, 12948, 12963, 12967, 12985, 12998, 
13000, 13004, 13006, 13012, 13021, 13032, 13611, 13840. 

КАРАКОЖО (Кожо деп дагы айтылат, аргындар уругунан) - Манастын чоролорунун 
бири - 14394, 23529, 23762, 25704. 

КАРАКӨЗ - Алмамбет азаптан куткарган Кайыпчоонун сулуу кызы - 2314. 
КАРА ТОКО - Мажиктин атасы к. Мажик. 
КАРАТӨЛӨК (төлгөчү) - бай Жакыптын кадырман адамдарынан, Манастын чоро-

лорунун бири - 14397. 
КАРАТҮЛӨӨ КАБЫКЕ - Жакыпка жакын адам, Манастын чоролорунун бири -

25146. 
КАРЫНБАЙ - ичи тар адам катары эскерилет - 13678. 
КАШКЕЛ - бир убакта Манас талкалаган эр, баатыр катары эскерилет - 6766, 20160. 
КЕЙКУБАТ - Алмамбеттин келишинин урматына той бергенде аты чыккан адам-

дын бири катары эскерилет - 18112. 
КЕМЕЛ - Кептун шаарынын байы Сагоор байдын баласы катары эскерилет - 1904. 
КЕМИН ШАА - Манас талкалаган эр, баатыр катары эскерилет - 20163. 
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КЕРБЕН (Шыңгы бийдин уулу) - 14425, 17556, 21846, 23551, 23843, 25739. 
КЕШТИБАН аяр - 26345, 27045, 27414, 27496, 27505, 27548, 27573, 27713, 27730, 

27736, 27776, 28015, 28044, 28058, 28069, 28085, 27115, 28122, 28256. 
КОЖО - Манастын чоролорунун бири - 25354. 
КОЖОШ - жортуулга чыккан кыргыз баатырларынын бири - 25675. 
КЕРИМ (улук Керим) - 7322. 
КЕРКӨКҮЛ (Каңгайдан) - Манастын чоролорунун бири - 25680. 
КЕРСАБАК - Санирабийганын нөкөр кыздарынын бири - 25437. 
КОЗУБАЙ - Алмамбетти жектеген казактын алтымыш билерманынын бири - 13750, 

15799. 
КОЙЧУМАН - ат чабышта карасур күлүктүн ээси катары эскерилет - 17093. 
КОҢГУРОО уулу (Абыштын атасы) - к. Абыш. 
КОҢУРАТ - Атемир канга калыңга берүүчү койду айдагандардын башчысы катары 

эскерилет - 21734. 
КОҢУРБАЙ (Коңур, кан Коңур, эр Коңур, Коң төрө) - эпикалык душмандын 

белгилүү адамдарынын бири, Алоокенин уулу - 8228, 8239, 8282, 8284, 8301, 8245, 
8591, 8709, 8716, 8721, 8728, 8733, 8749, 8757, 8764, 8767, 8769, 8785, 8787, 8793, 
8803, 8807, 9508, 10601, 10829, 12722, 14757. 

КОШОЙ - белгилүү баатыр, Катагандын каны, негизги каарман - 8567, 8635, 8951, 
9 1 7 1 , 9 1 7 9 , 9 2 9 0 , 1 5 3 3 9 , 15362, 15375, 15406, 15408, 15421, 15427, 17376, 18231, 25560. 

КӨБӨШ - Манастын аталаш иниси, бай Жакыптын уулу - 17974, 17981, 25677, 
29368, 29376, 29377, 29429. 

КӨГӨЙ - Жакыптын чоң атасы Төбөйдүн бир тууганы - 20090. 
КӨГҮЧКӨН (Тилеке кызы) - Санирабийганын кырк нөкөрүнүн бири - 23494, 23820. 
КӨДӨН ДУУ-ДУ - кытайдын билерман аксакалдарынын бири - 7571, 7603, 7606. 
КӨККОЁН (Көкбөрү уулу) - Манастын чоролорунун бири - 23905, 25678. 
КӨКӨТӨЙ - баатыр, балбан, кан, кыргыздын кадырман адамдарынын бири - 18074, 

18098, 21231, 21623, 22628, 24285, 24293, 24463, 24918, 25686, 25820, 25823, 25830, 
25833, 26534, 27771, 27850, 28142, 28281, 28291, 28316, 28321, 28854, 28969, 29053. 

КӨКЧӨ - казактын баатыры, Айдаркандын уулу - 2670, 2680, 2708, 2742, 2811, 
2842, 2856, 2924, 2968, 2976, 3212, 3214, 3226, 3229, 3240, 3258, 3290, 3320, 3325, 
3332, 3339, 3351, 3353, 3356, 3363, 3371, 3384, 3388, 3390, 3396, 3417, 3419, 3420, 
3425, 3428, 3454, 3476, 3480, 3538, 3565, 3597, 3600, 3610, 3650, 3655, 3657, 3664, 
3666, 3672, 3674, 3676, 3710, 3714, 3892, 4033, 5423, 5466, 5475, 5482, 5489, 5490, 
5804, 5822, 5856, 5869, 5892, 5895, 5957, 6007, 6079, 6080, 6194, 6297, 6314, 6362, 
6363, 7236, 8536, 8539, 8649, 8695, 8703, 8744, 8921, 8951, 9170, 9179, 9290, 9310, 
9314, 9316, 9317, 9346, 9357, 9369, 9428, 9467, 9478, 9482, 9535, 9578, 9586, 9594, 
9597, 9608, 9614, 9633, 9661, 9680, 9683, 9700, 9726, 9730, 9754, 9757, 9759, 9766, 
9793, 9795, 9799, 9832, 9861, 9872, 9913, 9942, 9959, 9964, 9965, 9969, 9975, 10325, 
10363,10365, 10376, 10389, 10412, 10446, 10449, 10471, 10487, 10497, 10513, 10517, 
10544, 10548, 10640, 10672, 10678, 10686, 10701, 10703, 10705, 10708, 10721, 10724, 
10738, 10741, 10744, 10762, 10763, 10786, 10800, 10805, 10845, 10848, 10856, 10868, 
10878, 10879, 10887, 10911, 10928, 10933, 10952, 10956, 10983, 10993, 11009, 11059, 
11062, 11071, 11122, 11193, 11204, 11206, 11212, 11216, 11222, 11225, 11244, 11261, 
11274, 11287, 11317, 11323, 11327, 11356, 11383, 11543, 11547, 11559, 11562, 11617, 
11877, 11882, 11901, 11903, 11907, 11919, 11926, 11956, 12011, 12050, 12056, 12088, 
12096, 12100, 12103, 12015, 12019, 12111, 12121, 12137, 12140, 12144, 12150, 12174, 
12177, 12189, 12196, 12217, 12220, 12230, 12236, 12263, 12268, 12290, 12293, 12294, 
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12296, 12298, 12300, 12303, 12336, 12341, 12344, 12348, 12360, 12377, 12379, 12380, 
12390, 12420, 12423, 12426, 12430, 12450, 12476, 12491, 12493, 12496, 12497, 12511, 
12517, 12529, 12545, 12567, 12573, 12599, 12609, 12619, 12625, 12667, 12670, 12703, 
12746, 12777, 12793, 12795, 12800, 12816, 12821, 12825, 12826, 12835, 12848, 12897, 
12917, 12919, 12938, 13009, 13010, 13014, 13049, 13068, 13117, 13121, 13125, 13144, 
13149, 13153, 13165, 13176, 13197, 13203, 13274, 13323, 13373, 13379, 13402, 13430, 
13450, 13474, 13501, 13504, 13406, 13511, 13534, 13546, 13554, 13555, 13619, 13626, 
13649, 13682, 13693, 13713, 13717, 13719, 13736, 13745, 13764, 13767, 13807, 13821, 
13823, 13827, 13842, 13901, 13909, 13914, 13931, 13935, 13940, 13970, 13972, 13980, 
13982, 13984, 13989, 13997, 14002, 14008, 14016, 14018, 14022, 14024, 14029, 14034, 
14039, 14043, 14063, 14737, 14764, 14817, 14820, 14823, 15029, 15046, 15464, 15726, 
15736, 15740, 15991, 16182, 16289, 16293, 16907, 17315, 17647, 17669, 17674, 17694, 
17948, 25232, 25238. 

КӨШӨГӨЧ - төрт кишинин башын тартуу кылганы үчүн «Сени менен беш болсун» 
- деп, Алмамбет башын кескен Ачаан кыштагынын калдайы, улугу - 1095, 1102, 1104, 
1112. 

КУБАН - Манас, Кошойдон жеңилген эр, баатыр катары эскерилет - 20170. 
КУДУС - Манастан жеңилген баатырлардын бири - 25977. 
КУЗАБҮБҮ (Кусабүбү) - Санирабийганын кырк нөкөрүнүн бири - 23484, 23763. 
КУЙТУ күң (Куйту эне, Куйту) - Акеркечтин кызматкери - 12622, 12623, 12627, 

12630, 12631, 12639, 12659. 
КУТМАНБАЙ - Көкчөнүн Көкала атынын күлүктүгүн билген саяпкер - 12460. 
КУТУБИЙ - Манастын чоролорунун бири - 18140, 22910, 23691, 23697. 
КУТУНАЙ - Манастын кырк чоросунун бири - 14383, 16032, 17523, 21706, 21719, 

23522, 25697. 
КУЯС - Манастан талкаланган эр, баатыр катары эскерилет - 6762. 
КҮЛДҮР - бай Жакыптын айылдаш адамы, Чалыбайдын атасы, к. Чалыбай. 
КЫЗАЙ - Манастын кырк чоросунун бири - 23899. 
КЫЗЫЛОЮК - кытайдын атактуу дөөлөрүнүн бири катары Алмамбет эскерет -

11974. 
КЫЗЫЛЧОК - ойроттордун аскер башчысы - 8275. 
КЫЗЫР - 22-байгамбар - 5598, 24497, 24499. 
КЫДЫР - Алланын амыры менен жаш балага (Алмамбетке) ат коюу үчүн пайда 

болгон сыйкыр адам - 300, 305, 313, 343, 8756. 
КЫРГЫЛ (Кыргылчал, өз аты Анаркул) - кырк чоронун башчысы, кыргыздын ка-

дырман адамдарынын бири - 14380, 14946, 15074, 15120, 16426, 17412, 17509, 17517, 
17532, 17602, 18002, 18051, 18051, 18114, 19558, 21143, 21241, 21372, 21559, 21759, 
22649, 22867, 22903, 22975, 23238, 23323, 23516, 23519, 23600, 24082, 24382, 25717, 
26411, 26521, 28194, 29260, 29265, 29273, 29299, 29307, 29308, 29311, 29322, 29329, 
29361. 

КЫРМУЗ шаа - (кээде Кырмуз) калмак баатыры, Мурадылдын атасы - 6752, 6757. 
КЫРЧОК - маңгулдардын мергени - 1381, 1384. 
КЫЯҢГАРДЫН КЫЧАЛ - кытай кол башчыларынын бири - 6505. 
КЫЯПАТ - Санирабийганын кырк нөкөрүнүн бири - 23465, 23694. 
ЛААЙ-ЛАМА (азыр карап турбайбы Лаай-Лама кудайың - 8346) - 8346, 8744, 8749, 

8774, 8801. 
ЛУНАЧАРСКИЙ - Совет өлкөсүн куруучулардын бири - 18600. 
МАЖИК (Каратоко уулу) - баатыр Мажик, арстан Мажик, эр Мажик) - Манастын 
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кырк чоросунун бири - 14384, 14412, 16619, 17493, 17529, 17533, 21760, 23523, 23546, 
23701, 25723, 25698. 

ЛЕНИН - Совет мамлекетин негиздөөчү - 18334, 18356, 18358, 18390, 18393, 18401, 
18417, 18461, 18475, 18577, 18590, 18592, 18607, 18609, 18621, 18632, 18634. 

ЛИЙОМОРТ - орус-ария калкынын баатыры - 25435, 25440. 
ЛУТ - байгамбар - 5510. 
МАЙРАМБҮБҮ - Санирабийганын кырк нөкөрүнүн бири - 23480, 23751. 
МААРАМКАН (Маматбек кызы) - Санирабийганын кырк нөкөрүнүн бири - 23487, 

23773. 
МАЛОО - Алмамбет келе жатканын Мурадылга кабарлаган кытай аяры - 7997. 
МАМАТБЕК - Атемирдин кан ордосун күзөткөн корбашынын аксакалы - 22103, 

22114, 22128, 23146, 24459. 
МАМБЕТ - жортуулга чыккан кыргыз баатырларынын бири - 25676. 
МАНАС - 2677, 3011, 3012, 3014, 3018, 6749, 8545, 7645, 8745, 8951, 9170, 9180, 

9198, 9231, 9241, 9260, 9270, 9288, 9307, 11689, 11690, 11729, 11736, 11810, 11833, 
11837, 11861, 11868, 11872, 11893, 11895, 11899, 13345, 13432, 13461, 13467, 13473, 
13485, 14107, 14122, 14144, 14147, 14158, 14176, 14188, 14195, 14214, 14233, 14264, 
14351, 14469, 14535, 14543, 14547, 14604, 14643, 14780, 14880, 14920, 14928, 14950, 
15073, 15159, 15224, 15231, 15271, 15286, 15296, 15302, 15310, 15317, 15344, 15399, 
15407, 15425, 15429, 15439, 15442, 15824, 15890, 16909, 15919, 15923, 15945, 16343, 
16375, 16424, 16429, 16446, 16587, 16595, 16606, 16609, 16613, 16648, 16706, 16751, 
16753, 16795, 16947, 16954, 17098, 17123, 17201, 17223, 17257, 17300, 17248, 17363, 
17374, 17392, 17397, 17412, 17419, 17423, 17424, 17435, 17436, 17442, 17454, 17457, 
17470, 17475, 17482, 17562, 17601, 17652, 17701, 17756, 17763, 17773, 17818, 17824, 
17901, 17909, 17921, 17924, 17931, 17948, 17962, 17988, 18137, 18159, 18164, 18226, 
18279, 18293, 18331, 18647, 18659, 18668, 18673, 18735, 19125, 19131, 19166, 19226, 
19261, 19963, 20102, 20106, 20109, 20286, 20312, 20497, 20508, 20513, 20519, 20619, 
20632, 20877, 20879, 21046, 21119, 21133, 21136, 21141, 21148, 21149, 21161, 21164, 
21168, 21197, 21199, 21205, 21208, 21213, 21215, 21240, 21326, 21371, 21380, 21474, 
21490, 21507, 21520, 21531, 21535, 21546, 21578, 21885, 21892, 21938, 22089, 22105, 
22147, 22183, 22193, 22220, 22333, 22336, 22338, 22341, 22343, 22345, 22350, 22353, 
22356, 22358, 22360, 22362, 22366, 22368, 22370, 22372, 22374, 22376, 22400, 22488, 
22499, 22504, 22509, 22511, 22517, 22519, 22530, 22549, 22552, 22563, 22566, 22593, 
22651, 22653, 22658, 22673, 22683, 22707, 22716, 22726, 22732, 22736, 22744, 22827, 
22852, 22859, 22863, 22868, 22963, 22972, 23183, 23213, 23248, 23874, 24049, 24050, 
24081, 24202, 24244, 24265, 24274, 24287, 24296, 24345, 24578, 24580, 24583, 24619, 
24643, 24644, 24647, 24651, 24667, 24686, 24963, 24991, 25114, 25295, 25335, 25409, 
25417, 25444, 25487, 25609, 25627, 25777, 25910, 26141, 26252, 26399, 26467, 26522, 
27060, 27453, 27539, 27768, 28140, 28196, 28254, 28267, 28303, 28331, 28423, 28538, 
28548, 28557, 28563, 28568, 28572, 28594, 28607, 28617, 28623, 28628, 28635, 28658, 
28662, 28706, 28786, 28811, 28841, 28919, 28965, 29066, 29128, 29130, 29160, 29165, 
29187, 29193, 29219, 29232, 29253, 29287, 29304, 29338, 29340, 29342, 29347, 29351, 
29356, 29358, 29371, 29385, 29398, 29420, 29442, 29444, 29552, 29594. 

МАНСУК - орустун баатырынын бири - 28655. 
МАТУШТУК (Атыланын баласы) - Алмамбеттин аярларынын бири - 27853, 27933, 

28057, 28197, 28283, 28300, 2 8 3 2 7 , 2 8 3 3 0 . 
МЕҢДИБАЙ (Акымбек уулу) - бай Жакыптын кыз издегендеги жигиттеринин бири 

- 19171, 20686, 21009, 21013, 21363. 
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МЕҢДИКУЛ - Айдаркандын коңшусу - 10056, 10070, 10071. 
МЕРКИ-ШАА - Манастан жеңилген баатыр катары эскерилет - 15316, 20183. 
МЕТРИЙ - орус элинин баатыры - 27897, 28655. 
МӨТРҮШКӨ САВЕЛИЙ - орус баатырларынын бири - 27070. 
МӨДҮРҮШ КУШКА (кээде Медерүш Күшкө, же Күшкө кан) - 27027, 27065, 27551, 

27565, 27570, 27614, 28393, 28655, 28823, 29533. 
МӨТҮРҮК (кээде Метүрик) - орустун баатыры, балбаны - 26342, 26346, 27067. 
МУКАМБЕТ - акыр заман байгамбар - 131, 157, 159, 162, 169, 211, 321, 326, 5757 

(Он сегиз миң ааламга себеп болгон Алмамбет - 5757). 
МУНАР - калмак баатыры - 6755. 
МУНУСКАН (Букарлык кыз) - Санирабийганын нөкөрүнүн бири - 23490, 23787, 

23791. 
МУНСАТ - кытайдын билерман карыяларынын бири - 6539. 
МУРАДЫЛ (Кырмуз Шаанын Мурадыл) - кол башчы, баатыр - 6489, 8000, 8010, 

8020, 8035, 8041, 8163, 9501. 
МУСА - байгамбар - 5586, 8484, 11631, 11632. 
МЫРЗАЛ - мурда узаган байгамбар - 5587. 
НААРКҮЛ - Саанинин кенизектеринин - эшик кайтаруучуларынын башчысы, кырк 

нөкөрүнүн бири - 22158, 22170, 22196, 2 3 4 5 6 / 2 3 5 6 8 . 
НАБИЙ - мурда узаган байгамбар - 5587. 
НАДМУРУД (кээде Намурут, Надмурут) - Ыбырай байгамбарга от жаккан калык-

тын падышасы - 5546, 7309 (Ыбырайымды сактаган Надмуруттун чогунан - 1309, 21588. 
НАЙЗА - Кашкар башкаруучусу - 6774. 
НАЙМАН - Көкчөнү Алмамбеттен ажыратууга аракет жасаган эрендердин бири -

10527. 
НАЧАРБҮБҮ - Санирабийганын нөкөрүнүн бири - 23502, 23864. 
НИКОЛАЙ - орустун мурдакы падышасы катары эскерилет - 18441. 
НОГОЙ - Жакыптын атасы - 9266, 15161, 15413, 19883, 20092, 20094, 23182, 

25414, 25540. 
НУК - байгамбар - 5514, 8472. 
ОРГО - Манастан жеңилген калмак баатырынын бири - 6764. 
ОРДОБАЙ - Жакыптын агасы Ороздунун кичи уулу - 29118, 29384. 
ОРОЗБЕК - Манасчы Сагымбайдын атасы катары эскерилет - 18327. 
ОРОЗДУ кан (Жакыптын агасы, кан болгон) - бул жерде он уулунун кыял-жоругу 

боюнча аты аталат - 29107, 29147, 29171, 29219, 29233, 29314, 29421, 29426, 29468 
к. Чагатай, Бабатай, Бөбөтөй, Бекебай, Кабатай, Сабатай, Чигитай, Бөкөбай, Тоботай, 
Ордобай). 

ОРОНГУ - калмак баатыры - 6757. 
ОРУС - ария - орустардын урууларынын бири - 25433, 25442. 
ОСМОН - Мукамбет байгамбардын жакын адамдарынын бири - 5656, 7376, 8511, 

7664. 
ОТОР - Атемир кудага барганда төө айдаган жигиттердин башчысы катары аталат 

- 21856. 
ОШПУР (кээде Ошпур бий, Ошпур бай деп да аталат) - кыргыздын кадырман акса-

калдарынын бири - 18068, 18120, 21229, 24343, 24466, 25655. 
ӨКҮМКАН (Төлөбийдин кызы) - Санинин кырк нөкөрүнүн бири - 23506, 23891. 
ӨМӨР - Мукамбет байгамбардын жакын адамдарынын бири - 5651, 7368, 8510, 

8665. 
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ПАНУС - Ташкендин каны, калмак-кытай башкаруучуларынын көрүнүктүүлөрүнүн 

бири - 20188, 20193. 
СААЛЫ - 10-байгамбар - 5517. 
САБАТАЙ - Жакыптын агасы Ороздунун алтынчы уулу - 29114, 29306. 
САГЫР - бай, Кентун калаасынын байы - 1899. 
САГЫМБАЙ (Орозбак уулу) - манасчы, өзү жөнүндө баяндайт - 2807, 16377, 18324, 

18560, 18587, 22823, 25349. 
САТЫМКУЛ - перинин кызы, Санирабийганын кырк нөкөрүнүн бири - 20393. 
САЛАМАТ - бай Жакыптын кадырман адамдарынын бири, Атемир кудага барган-

дагы жылкы башчысы - 18068, 21773, 25651. 
САЛАР - мусулман дининдеги дунган киши, Соорондуктун үй кызматкери - 227, 

243, 339, 351. 
САМАР (Самар кан) - кыргыздын түпкү аталарынан - 26006, 26007. 
САНАМКАН (Санам кыз) - Санирабийганын кырк нөкөрүнүн бири - 23474, 23740. 
САНАРБҮБҮ - Саанинин кырк нөкөрүнүн бири - 23501, 23856. 
САНИРАБИЙГА (кээде Саани, Рабийга) - Атемирдин кичүү кызы - болочок Ка-

ныкей - 19292, 19307, 19523, 19660, 19666, 19724, 19742, 20269, 20277, 20377, 20379, 
20398, 20425, 20426, 20462, 20511, 20618, 21003, 21063, 21068, 21069, 21322, 21330, 
21932, 21967, 22002, 22033, 22109, 22136, 22229, 22253, 22308, 22327, 22332, 22351, 
22394, 22402, 22418, 22464, 22471, 22473, 22505, 22548, 22550, 22825, 22829, 22832, 
22735, 22857, 22939, 23089, 23099, 23162, 23176, 23201, 23289, 23308, 23328, 23335, 
23604, 23925, 24012, 24016, 24222, 24278, 24398, 24481, 24598, 24620, 24685, 24724, 
24920, 24927, 25196, 25518, 25604, 25668, 25814, 25870, 25920, 25990, 26073, 26220, 
26254, 26277. 

САРБАР аалым - Мукамбеттин жакыны - 7678. 
САТАЙ - Манастын кырк чоросунун бири - 14385, 23525. 
САЯГҮЛ - Саанинин кырк нөкөрүнүн бири - 23463, 23676. 
СЕЙИЛКАН (Отор бий кызы) - Санирабийганын нөкөрүнүн бири - 23470, 23728. 
СЕЙИЛСАМ - Санирабийганын кырк нөкөрүнүн бири - 23468, 23723. 
СЕЛИМБАЙ - казак билермандарынын бири - 10586. 
СЕЛИМ - казактардын (Коңурат уругунан) билерман адамдарынын бири - 10541, 

11112, 11500, 13876. 
СЕРЕК - Манастын чоролорунун белгилүүлөрүнүн бири (билгичил, сөз тапкыч) -

14404, 17208, 17214, 17221, 17225, 17423, 17458, 17463, 17477, 21804, 22909, 22910, 
22912, 22933, 22947, 22948, 22955, 23541, 23808, 23809, 23811. 25719. 

СЕРСАБАК (Кейипбай кызы) - Санирабийганын кырк нөкөрүнүн бири - 23499, 
23845. 

СОГОРБАЙ - казактын билерман адамдарынын бири - 10528. 
СОКУ - бир убакта Манастан талкаланган кандар катары эскерилет - 6776, 20178. 
СОЛОБО - Соорондүктүн атасы, Алмамбеттин чоң атасы, өзүнчө калк, журт катары 

да айтылат - 940, 2219, 2220, 3218, 3219, 14802, 16912, 16913. 
СОНУНБҮБҮ (Сонобүбү) - Санирабийганын кырк нөкөрүнүн бири - 23491, 23799. 
СООРОНДУК - Таңшы шаарынын каны, бүтүн кытай журтунун аскер башчысы, 

Алмамбеттин атасы - 1, 3, 61, 74, 78, 1798, 214, 215, 233, 241, 268, 273, 286, 297, 309, 
314, 327, 678, 902, 936, 944, 946, 958, 967, 969, 971, 976, 1117, 1211, 1493, 1528, 1573, 
1592, 1595, 1607, 1665, 1670, 1691, 1796, 1708, 1710, 2220, 2221, 2247, 2640, 3219, 
3221, 3227, 6445, 6477, 6527, 6535, 6542, 6600, 6811, 7138, 7419, 7447, 7518, 7556, 
7583, 7621, 7625, 7628, 7723, 7730, 7743, 7748, 7758, 7765, 7780, 7821, 7828, 7857, 
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7898, 7953, 7967, 8168, 8169, 8190, 8216, 8317, 8401, 8589, 8788, 8796, 8809, 8838, 
8859, 8929, 9054, 9512, 9842, 10594, 10595, 14804, 14808, 16913, 16917. 

СУЛАЙКА - Саанинин кырк нөкөрүнүн бири - 23504, 23886. 
СУЛАЙМАН байгамбар - (Сулайман алган Балкыздан бир боруму кем эмес - 23583) 

- 5578, 8477, 13202, 21588, 21991. 
СУМУРА - Чүй боюнан Манас талкалаган эр, баатыр катары эскерилет - 20184. 
СҮЛӨТҮ - Алмамбеттин аскериндеги аялдардын бири - 28199. 
СЫДЫК к. Абубакир Сыдык. 
СЫРГАК (өз аты Жаныкул, сырттан Сыргак, баатыр Сыргак, арстан Сыргак деп да 

аталат) - эпостогу негизги каармандардын бири - 14404, 16032, 16345, 17521, 21804, 
22906, 22907, 23541, 23640, 23675, 25719, 28469, 28488, 28490, 28494, 28496, 28505, 
28514, 28519, 28521, 28553, 28591, 28656, 29166, 29170, 29180, 29186. 

СЫРМУШ ШАА - Манас менен Кошой талкалаган шаарлардын кандарынын бири 
- 20138. 

ТАЗБАЙМАТ (кээде Баймат) - Манастын кырк чоросунун бири - 14429, 17562, 
23558, 23862, 23865, 25742. 

ТАЛАПБҮБҮ - Санирабийганын кырк нөкөрүнүн бири - 23492, 23810. 
ТАЛМААРАМ - Санирабийганын кырк нөкөрүнүн бири - 23500, 23851. 
ТАНУС - Манастан жеңилген Ташкенди бийлеген улугу катары эскерилет - 21780, 

21785. 
ТАШБҮБҮ - Санирабийганын кырк нөкөрүнүн бири - 23472, 23733. 
ТЕКЕС - Манастан талкаланган эр, баатыр катары эскерилет - 6762. 
ТЕКЕЧИ - 12462, 12463. 
ТИЗЕКАН - Санирабийганын кырк нөкөрүнүн бири - 23484, 23769. 
ТИМОПИЙ - орус баатырларынын бири - 27071. 
ТОБОТАЙ - Жакыптын агасы Ороздунун тогузунчу уулу - 29117, 29332. 
ТОКОТОЙ (топ башчысы Токобек деп да аталат) - Манастын кырк чоросунун бири -

14401, 21843, 23538, 23709, 23713, 25714. 
ТОКТОБОЛОТ - манасчынын мамиле жасаган адамдарынын бири - 25377. 
ТОКТОР - 11928, 11933, 11950. 
ТОРУМ - бай Жакыптын тойго келген кадырман адамдарынын бири - 18077. 
ТОРУМ кыз - Алмамбеттин келишине байланыштуу тойдогу ат чабышта Наркызыл 

күлүгү чыккан адам катары эскерилет - 18130. 
ТООРУЛЧУ - бай Жакыптын кадырман адамдарынын бири катары эскерилет, Ма-

настын чоролорунун бири - 14424, 17555, 18118, 21845, 25738. 
ТӨЛӨК (же Каратөлөк, төлгөчү) - Манастын чоролорунун бири - 14397, 23534, 

23807, 24585, 24587, 25607, 25711. 
ТӨЛӨНГҮТ - казактын билермандарынын бири - 13032, 14619. 
ТӨРТАЙ (Дөрбөндөрдөн) - Манастын чоролорунун бири - 14396, 23533, 23793, 

23797, 23801, 25710. 
ТУЛУС - калмак баатыры, анын жердеген жери - 6764, 6776, 15264, 15265, 15288, 

15293, 15295, 15317, 15350, 20183. 
ТУРСУНАЙ - Санирабийганын кырк нөкөрүнүн бири - 23508, 23902. 
ТУТКУЙ - Манас кыйраткан Кулут журтунун баатырынын бири катары эскерилет 

- 20156. 
ТҮБӨЙ - Манастын түпкү аталарынын бири - 20087, 20090, 20092, 29278. 
ТҮЛКҮ - Оогандын каны, бир убакта кыргызга караганы жөнүндө эскерилет -

25561. 
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ТҮЛӨӨ - Манастын кырк чоросунун бири - 23869, 23879. 
ТҮЛӨӨБЕК - Атемир кандын бектеринин бири - 20021, 20628, 20640, 20674, 23030, 

23052, 23140, 24461. 
ТҮМӨН - Манастын чоролорунун бири - 14421, 23560, 23823, 25735. 
ТЫНЫМСЕЙИТ - казак билермандарынын бири - 10528, 11109. 13880. 
ТЫРГООТ - 11649, 11536, 16960. 
УЛУГАТ - Кайыптын кызы, Санирабийганын кырк нөкөрүнүн бири - 20394, 23464, 

23689. 
УЛУКМАН - Улукман бар Искендер, байгамбардан кем эмес - 5611, 5612. 
УШАҢ (эр Ушаң) - калмак баатыры - 6751. 
ҮЙШҮНДӨРДҮН ҮМӨТҮ - Манастын кырк чоросунун бири - 10534, 14389, 21803, 

23527, 25702. 
ҮМӨТ УУЛУ ЖАЙСАҢ к. Жайсаң. 
ҮРБҮ - Кыпчактардын каны, баатыр, кыргыздын кадырман адамдарынын бири -

25834. 
ҮРКӨРБҮБҮ - Санирабийганын кырк нөкөрүнүн бири - 23497, 23829. 
ҮРҮСТӨМ - 8625. 
ЧААЛИК (Камбар уулу) - Манастын кырк чоросунун бири - 14385, 21761, 23524, 

23735, 23739, 25699. 
ЧАГАТАЙ - Жакыптын агасы Ороздунун он уулунун улуусу - 21236, 25718, 27772, 

28856, 29109, 29284, 28297, 29343, 29380, 29401, 29403, 29406. 
ЧАГОО - кыргыз билермандарынын бири катары эскерилет - 21234. 
ЧАЛЫБАЙ (Күлдүрдүн уулу) - Манастын кырк чоросунун бири - 14381, 15030, 

21706, 21720, 23520, 23718, 23725, 25695. 
ЧАЯН - 11928, 11933, 11950. 
ЧИГИТАЙ - Жакыптын агасы Ороздунун жетинчи уулу - 29115. 
ЧОЮН - Эскимос (кээ Тундура элинин) калкынын башаасы - 27341, 27348, 27351, 

27371, 27386, 27390, 27394, 27425, 27429, 27444, 28678. 
ЧУБАК (эр Чубак - Акбалтанын уулу) - аны Болот деп да аташат, Манастын чоро-

лорунун бири - 14406, 15121, 16034, 17525, 21803, 23547, 23726, 28529, 28534, 28591, 
28656, 29190, 29191, 29194, 29195, 29210, 29230. 

ЧУЛУ - Манас талкалаган эр, баатыр катары эскерилет - 21755. 
ЧЫЙТАЙ - 8316. 
ЧЫЙЫРДЫ - Манастын энеси, Алмамбетти көрүүгө келишине байланыштуу эске-

рилет - 19494. 
ЧЫЛАБА - Соорондүктүн чоң бабасы - 935, 2218, 2219, 3236, 14801, 16911, 16912. 
ЧЫМЧАК (кээде Чынчак) - Самойит калкынын өкүлү - 27258, 27268. 
ЧЫНАЙТКАН (кээде Чынаяткан - Чубактын кызы) - Санирабийганын кырк 

нөкөрүнүн бири - 23496, 23825. 
Чынгыскан согуш чыгарганы жөнүндө эскерилет - 25394. 
ШААБЕК (абак уругунан) - Манастын чоролорунун бири - 10533, 14390, 23531, 

23755. 
ШАА ЖЕМШИТ - кыргыздын түпкү аталарынын бири - 26005. 
ШААМУКСАК ЭРЕНИ - 7487. 
ШААТЕМИР - Атемир кандын иниси, кандын кадырман бектеринин бири - 20676, 

21315, 23143, 24458. 
ШАКАН - Жакыптын байбичеси Чыйырдынын өз аты - 17821, 17850, 17854, 17883, 

17956, 21552, 25319, 25322. 
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ШАЙМЕРДЕН - 8556, 13143. 
ШАМЫҢ - Манастан жеңилген баатырлардын бири - 25977. 
ШАЯҢ - кытайдын билерман карыларынын бири - 6539. 
ШИТДАТ - Намурут, Шитдат, Сулайман - 21588. 
ШИШ - 2-байгамбар - 5444, 5502, 5504, 6088, 6103. 
ШООРУК (Каратегин каны) - Жакыптын кадырман адамдарынын бири, Акылай-

дын атасы - 18183, 18692, 18953, 20204. 
ШӨКҮШ - 11889. 
ШУГАЙЫН - 5623. (Шугайын деген бири бар). 
ШУУТУ - казактардын уруу баатырларынан, Манастын чоролорунун бири - 11108, 

13879, 14416, 14421, 23559, 23560, 25729, 25735. 
ШҮКҮР - Манастын чоролорунун бири - 14390, 23531, 23771, 23772. 25706. 
ШЫБАҢ, СУУРУ - Эсенкандын аярлары - 844, 931, 1070. 
ШЫГАЙ - кыргыздын кадырман карыяларынын бири (Жакыптын атасы) - 25664. 
ШЫҢГЫНАЙ - Санирабийганын кырк нөкөрүнүн бири - 23915. 
ШЫҢГЫ БИЙДИН КЕРБЕНИ - к. Кербени. 
ЫБЫРАЙ (кээде Ыбырайым деп да айтылат) - байгамбар, 5537, 5543, 7308, 8478. 
ЫБЫРАЙ - манасчынын катчысы 18322, 18561. 
ЫБЫШ (кош башкарган бала Ыбыш, кЭэде эр Ыбыш деп айтыла берет) - Манастын 

чоролорунун бири - 14409, 23544, 23884, 23887, 25729. 
ЫДЫРЫС - байгамбар - 5505, 5624. 
ЫЙМАН - бай Жакыптын жылкычысы катары эскерилет - 17841. 
ЫЙСА (азирети Ыйса) - байгамбар - 5616, 5624, 7333, 8484, 11636, 11637. 
ЫРАҢ-КӨДӨҢ - кытайдын карыя билермандарынын бири - 6537, 7485. 
ЫРЧЫ УУЛ (Ырамандын уулу, өз аты Сарылбек, кээде Ырчы деп да аталат) - Ма-

настын чоролорунун бири - 14428, 23557, 23837, 25745. 
ЫСКАК - 7-пайгамбар - 5521. 
ЫСКӨЛ (кээде Ыскабөл) - аяр - 27045, 27474, 27497, 27547, 27573, 27730, 27744, 

28018, 28039, 28256. 
ЫСМАЙЫЛ - 5524. 
ЫСТАЛИН - Совет өкмөтүн куруучулардын бири - 18599. 
ЭБЕЙ - Алмамбеттин аярларынын бири - 27853, 27934, 28035, 28199. 
ЭДИЛ - казактардын түпкү атасы катары эскерилет - 2725. 
ЭГЕЙ - Шыгай - 12010. 
ЭКСЕР - Алмамбеттин энеси - 6858, 7113, 7209, 7753. 
ЭЛЕМАН (эл башчысы) - бай Жакыптын кадырман адамдарынан, Манастын чоро-

лорунун бири - 14402, 21842, 23540, 25715. 
ЭЛИМ - казактардын (найман уругунан) билерман адамдарынын бири - 10540, 

11112, 11500, 13876. 
ЭЛИМБАЙ - казак билермандарынын бири - 10586. 
ЭР АРДАЛЫК - Алмамбеттин аярларынын бири - 28200. 
ЭР ЖАЙСАҢ - 1447. 
ЭР УШАҢ - 8350. 
ЭСЕНКАН Кытай журтунун каны, падышасы, - 840, 843, 852, 861, 875, 888, 900, 

934, 981, 999, 2005, 2056, 2153, 2191, 2205, 2421, 3072, 3311, 6638, 6781. 
ЭШЕНААЛЫ - кыргыз агартуучусунун бир айткан лакабы тууралуу манасчы анын 

атын эскерет - 25367. 
ЯКИН - 19-байгамбар - 7189. 
ЯХИЯ - 19-байгамбар. 
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€ МАНАС » 
К И Т Е П Т Е Г И О К У Я Л А Р Д А У Ч У Р А Г А Н Э Т Н О Н И М Д Е Р 

Аарылар - 28926, 29065. 
Абак - 10193, 10288, 10533. 
Айгым - 23894. 
Адам (кайыптардан айырмаланган жер жүзүндөгү калк) - 24988, 24999, 25005, 

25011, 25021, 25024, 25043, 25062, 25117, 25135, 25195. 
Азыз-кайып уругу - 24978, 24982, 25049, 25629. 
Ак жайык - 14244. 
Ак урук - 26237, 26980. 
Алаш (кээде Алач) - кыргыз-казактын (түрк урууларынын теги), түпкү аталары (эл 

катары да айтылат) - 1060, 1333, 2735, 2751, 2753, 2805, 3044, 3234, 3289, 6064, 6129, 
6106, 6647, 8528, 9565, 9840, 1 0 2 1 7 , 1 0 2 2 6 , 1 0 2 5 3 , 1 0 3 1 7 , 1 0 3 2 0 , 1 0 3 2 6 , 1 0 3 4 5 , 1 0 3 4 9 , 
10351, 10353, 10317, 10320, 10326, 10345, 10349, 10351, 10353, 10355, 10370, 10375, 
10430, 10463, 10468, 10469, 10471, 10483, 10514, 10642, 10851, 10896, 10977, 11133, 
11145, 11160, 11243, 11330, 11529, 11732, 11824, 11874, 11896, 11908, 12131, 12204, 
12913, 13069, 13341, 13432, 13434, 13629, 13777, 13788, 13977, 16190, 16760, 16977, 
17013, 18151, 18473, 18479, 18635, 18653, 18661, 19665, 20100, 20128, 20257, 21058, 
21065, 21138, 21403, 21506, 21938, 22659, 22734, 23239, 23897, 24267, 24276, 24479, 
25001, 25527, 25732, 25818, 25891. 

Албан (уруу аталышы) - 10280, 14394, 23532, 25709. 
Алчын (уруу аталышы) - 10285, 10532, 14387, 23527. 
Алты шаар - 21717, 25590. 
Алым (уруу аталышы) - 14410, 23545, 2389, 25723. 
Анжуу - 8597. 
Арап - 5865, 5937, 12910, 13296, 17317, 19754, 20372, 25477, 27532, 25966, 25987. 
Аргын - 10539, 11108, 14392, 23529, 25704. 
Арийра - 25981. 
Ария - 25433, 25442. 
Аркалык (кээде Арка) - 19771, 19777, 19853, 19912, 20064, 20065, 20255, 20606, 

25402. 
Байжигит (урук аталышы) - 10538. 
Байсоорун - 20153. 
Бадакшан - 26128. 
Балык - 26128. 
Баң-бан - 8316, 8318, 9147. 
Баргана - 20319, 18388, 25537, 29567. 
Бөгөл - 8003. 
Букар - 2796, 14240, 14248, 18539, 19257, 20279, 20495, 20861, 24995, 25324, 

25449, 29569. 
Буркан - 21761. 
Бурут - 462, 488. 
Дагач - 2361. 
Дан-Дан - 25980. 
Даңгыт - 10296, 18294. 
Дөөлөс - 15349. 
Дөөтай - 8318, 9147. 
Дөрбөн - 10395, 14395, 23533, 25710. 
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€ МАНАС № 
Дүңгана (дүңкан) - 229. 
Дуңша кытай - 26894. 
Дуу-ду - 26248, 27418. 
Дуулат - 16280. 
Дүк - 26248, 27418. 
Жаба - 25980. 
Жагалбай - 10542. 
Жаеп - 1026, 1030. 
Жайсаң - 4722. 
Жайыл Кытай - 26899. 
Жаң-жуң - 8318, 8363, 9053, 9144, 11186, 16860, 16867, 21771. 
Жанан - 11982, 11987, 26977. 
Жанас - 10285. 
Жедигер - 14224, 14342. 
Жуушаңгыр - 2447. 
Жүз - 21295. 
Ингилис - 1019. 
Дагыстан - 19211, 20862. 
Даңгыт - 2573, 2627, 10246, 18294, 20137. 
Даңги-Төбө - 21761. 
Жуут - 13879, 14055, 14365, 17318, 18059, 18382, 21299, 25101. 
Капыр - 25109, 27063. 
Кабаш - 25986. 
Казак - 1055, 2607, 2619, 2667, 2696, 2702, 2779, 2825, 2846, 2927, 2990, 3001, 

3288, 3289, 3424, 3490, 6133, 6138, 6744, 7253, 9448, 9451, 9521, 9582, 9597, 9662, 
9750, 9823, 9858, 9953, 9956, 10095, 10104, 10105, 10112, 10143, 10164. 10172, 10188, 
10197, 10228, 10250, 10262, 10272, 10277, 10284, 10293, 10299, 10305, 10356, 10427, 
10435, 10710, 10758, 10782, 10791, 10838, 10858, 10860, 10951, 11027, 11042, 11106, 
11116, 11136, 11174, 11195, 11331, 11408, 11466, 11491, 11526, 11563, 11589, 11608, 
11658, 11819, 11841, 11891, 11913, 11987, 12015, 12066, 12110, 12161, 12163, 12204, 
12205, 12288, 12317, 12331, 12350, 12559, 12697, 12700, 12707, 12718, 12720, 12730, 
12787, 12866, 12893, 12916, 12918, 12927, 12935, 12988, 13372, 13448, 13775, 13793, 
13872, 14085, 11369, 14772, 14776, 14822, 15039, 15043, 15048, 15234, 15267, 15336, 
15465, 15494, 15548, 15653, 16102, 16122, 16123, 16127, 16130, 16181, 16186, 16190, 
16194, 16474, 17316, 17646, 17666, 17935, 18080, 18090, 18240, 18337, 18340, 18355, 
18386, 18404, 18436, 18749, 21402, 21844, 23433, 23877, 25233, 25737. 

Кайып калкы - 24777, 24781, 24814, 24850, 24852, 24871, 24880, 24965, 24970, 
24988, 24999, 25005, 25014, 25022, 25028, 25043, 25048, 25048, 25062, 25068, 25078, 
25095, 25100, 25122, 25127, 25138. 

Какан - 694, 821, 964, 1018, 2255, 2585, 2590, 3005, 5450, 6047, 6078, 6264, 6633, 
7030, 7142, 10981, 14739, 20313. 

Каландия - 28766. 
Калмак (кээде кара калмак деп да айтыла берет) - 924, 989, 1134, 2665, 2714, 2721, 

3003, 6495, 8073, 8097, 8119, 8774, 8816, 8846, 9141, 9156, 9389, 9450, 9984, 10086, 
10091, 10093, 10099, 10123, 10135, 10181, 10223, 10238, 10292, 10339, 10341, 10747, 
10832, 10837, 11135, 11137, 11148, 11404, 11439, 11648, 11652, 11994, 11995, 12022, 
12025, 12075, 12683, 12693, 12711, 13177, 13360, 14768, 14796, 15022, 15025, 15233, 
15267, 15285, 15287, 15298, 15321, 15335, 18416, 20143, 21402, 23877, 25235, 25237, 
25484, 25588, 26246. 
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€ МАНАС № 
Калсак - 25590. 
Калча - 14365, 18060, 18948, 21740, 23569, 24532, 25554. 
Каңгай - 2834, 2992, 3002, 6139, 6214, 10014, 10296, 11428, 11555, 12325, 16126, 

16185, 20131, 25589, 25680. 
Каңды - 10282. 
Кара-тажик - 18949, 18957. 
Кара-Тегин - 14201, 18948, 20204, 25554. 
Каратейит (уруу аталышы) - 24532, 24562. 
Катаган - 8554, 11665, 14367, 21293. 
Кашкелди - 8365. 
Кейип - 22860, 22861, 22879. 
Кетис - 26162. 
Кичи жүз - 12134. 
Керия - 26222. 
Коросон - 15824. 
Котон - 19888, 21740. 
Көкөтөйдүн эли - 19187. 
Кулут - 20165. 
Кумул - 6791. 
Курманкожо - 18329. 
Кызылбаш - 14055, 18057. 
Кыйба - 14236, 19210, 19228, 19243, 19752, 19897, 19932, 19994, 20860, 21273, 

21296, 21445, 21739, 21778, 22505, 22615, 22699, 22967, 23007, 23203, 23253, 23315, 
23326, 23569, 24292, 24320, 24322, 24336, 24353, 24531, 24562, 24717, 24760, 25007, 
25212, 25302, 25331, 25601, 25638, 25998. 

Кыпчак - 2618, 2621, 2995, 14226, 14369, 18241, 18750, 21295. 
Кыргыз (кара кыргыз деп да айтылат) - 1015, 1017, 1054, 1055, 1065, 2574, 2607, 

2616, 2699, 2704, 2779, 2809, 2927, 2993, 2999, 3008, 3013, 3016, 3319, 6133, 6138, 
6483, 6744, 6747, 6758, 7253, 8544, 8552, 8561, 8635, 9193, 9582, 9597, 10112, 10305, 
11646, 11659, 11663, 11664, 11679, 11720, 11730, 11635, 11741, 11744, 11745, 11750, 
13359, 13372, 13448, 14078, 14198, 14224, 14232, 14333, 14334, 14339, 14369, 14383, 
14600, 14845, 14877, 14908, 15026, 15035, 15039, 15234, 15271, 15311, 15336, 15340, 
15653, 16124, 16130, 16190, 16194, 16195, 1 6 3 7 7 , 1 6 4 0 3 , 17066, 17216, 17325, 17619, 
17646, 17791, 17802, 17848. 18044, 18071, 18090, 18094, 18239, 18296, 18340, 18386, 
18404, 18436, 18748, 19163, 19164, 19431, 19873, 20083, 20189, 20214, 20222, 20253, 
20280, 20285, 20498, 20526, 20534, 20539, 20570, 20621, 20706, 20750, 20754, 20765, 
20772, 20788, 20809, 20812, 20816, 20828, 20839, 20848, 20853, 20856, 20931, 21052, 
21060, 21099, 21242, 21293, 21367, 21395, 21404, 21423, 21469, 21475, 21506, 21524, 
21579, 21591, 21710, 21871, 22325, 22488, 22504, 22640, 22671, 22675, 22759, 22776, 
22880, 22924, 22967, 23002, 23106, 23153, 23178, 23183, 23213, 23244, 23310, 23320, 
23326, 23329, 23336, 23354, 23437, 23512, 23522, 23563, 23784, 23803, 23814, 23847, 
23866, 23878, 24108, 24113, 24272, 24322, 24346, 24414, 24590, 24986, 25007, 25037, 
25212, 25289, 25363, 25395, 25406, 25413, 25418, 25468, 25498, 25503, 25517, 25544, 
25567, 25569, 25579, 25584, 25586, 25602, 25653, 25658, 25679, 25842, 25929, 25954, 
25993, 26012, 26026, 26130, 26556, 26577, 26616, 26651, 26743, 26799, 27061, 27510, 
27515, 27830, 27888, 28180, 28252, 28543, 28685, 28769, 28837, 28846, 28907, 29096, 
29239, 29328, 29348, 29352, 29399, 29408, 29416, 29423, 29443, 29489, 29508, 29513, 
29591, 29600, 29601. 
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€ МАНАС » 
Кырпур - 11969. 
Кыругуз - 11620, 11624, 12315, 25997. 
Кытай - 306, 310, 319, 438, 441, 558, 578, 606, 654, 656, 660, 665, 703, 709, 822, 

960, 986, 1035, 1075, 1077, 1118, 1300, 1379, 2280, 2231,2249, 2485, 2834, 3000, 3019, 
3153, 3321, 3489, 3547, 3608, 3612, 3619, 5456, 5838, 5881, 5883, 5920, 5921, 5981, 
5986, 5993, 6068, 6111, 6113, 6119, 6120, 6123, 6125, 6135, 6163, 6173, 6176, 6179, 
6182, 6186, 6190, 6200, 6202, 6207, 6209, 6211, 6236, 6243, 6249, 6263, 6267, 6281, 
6318, 6319, 6325, 6331, 6333, 6334, 6343, 6345, 6386, 6411, 6527, 6537, 6593, 6604, 
6651, 6947, 6967, 6968, 7042, 7120, 7170, 7248, 7254, 7350, 7564, 7569, 7647, 7653, 
7819, 7854, 7904, 7908, 7935, 7995, 8043, 8062, 8079, 8164, 8183, 8188, 8203, 8213, 
8223, 8225, 8257, 8336, 8343, 8359, 8390, 8436, 8469, 8508, 8542, 8574, 8593, 8595, 
8618, 8683, 8728, 8731, 8733, 8825, 8827, 8830, 8854, 8959, 8983, 8991, 9008, 9013, 
9018, 9066, 9098, 9099, 9105, 9135, 9153, 9322, 9323, 9324, 9331, 9381, 9385, 9421, 
9426, 9493, 9529, 9531, 9538, 9 5 4 4 , 9 6 1 5 , 9 6 2 2 , 9 6 8 8 , 1 0 1 4 3 , 1 0 2 2 2 , 10239, 10302, 10338, 
10593, 10596, 10615, 10750, 10926, 10986, 11041, 11045, 11058, 11061, 11340, 11405, 
11417, 11553, 11626, 11643, 11730, 11839, 11968, 11972, 11982, 11997, 12020, 12025, 
12284, 12689, 12728, 12857, 13223, 13290, 13347, 13906, 14066, 14752, 14753, 16392, 
16396, 16410, 16441, 16834, 17733, 17747, 17791, 17827, 18377, 18379, 18398, 18378, 
18630, 18923, 19284, 19554, 19563, 20138, 21721, 21733, 21735, 22594, 22441, 25251, 
25636, 25985, 26221, 29031. 

Дуңша кытай - 26894. 
Жайыл кытай - 26899. 
Зуң кытай - 137. 
Кычылы - 1035. 
Лөкүш - 10288. 
Манжурия - 2716, 10076, 10106, 10117, 10139. 
Маңгул (манжу, маңгуу, мажу болуп айтыла берет) - 1381, 2621, 2665, 2716, 2721, 

3003, 3607, 3619, 8225, 9149, 9451, 10202, 10223, 10238, 10294, 10341, 11419, 13180, 
13347, 18382, 18416, 18925, 20130, 21052, 23877, 25592, 26179, 26246, 26879, 27665, 
25432, 25471. 

Мардыба - 26222, 27186. 
Муздарыйба - 25983. 
Мусулмая - 227, 247, 332, 917, 1121, 3513, 3548, 3563, 3571, 3584, 3593, 3604, 

3689, 3690, 3752, 3845, 4168, 5539, 5626, 5866, 5868, 5872, 5877, 5890, 5971, 5972, 
5976, 5988, 5996, 6008, 6062, 6072, 6113, 6123, 6125, 6134, 6141, 6142, 6181, 6207, 
6209, 6214, 6265, 6270, 6631, 6656, 6898, 6956, 7052, 7106, 7109, 7140, 7167, 7510, 
7516, 7661, 7662, 7698, 7699, 7709, 7804, 7836, 8126, 8549, 8514, 8692, 8705, 8735, 
8917, 9114, 9318, 9 3 2 2 , 1 0 3 2 2 , 11132, 11340, 12901, 13423, 13643, 14749 ,15024 , 15228, 
16131, 16995, 17990, 18424, 18628, 19084, 19087, 19231, 21272, 22965, 23567, 24030, 
24541, 28389, 28396, 28815, 28862, 29528, 29556, 28574. 

Найман - 10193, 10282, 10540, 11664, 21294. 
Недир - 191. 
Немис - 17326, 18385, 28688, 28764, 28766. 
Нойгут - 25139, 29224, 29225. 
Ойрот - 8125, 9015, 9874, 14704, 14972, 21732. 
Ооган - 25558. 
Орго - 6764, 20155. 
О р у с - 1022, 10331, 17326, 18347, 18351, 18385, 18398, 18438, 18439, 18543, 18582, 

25433, 25442, 25600, 25784, 25157, 26196, 26229, 26329, 26470, 26779, 26783, 26900, 
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€ МАНАС № 
26944, 26955, 26966, 26979, 27074, 27087, 27112, 27118, 27464, 27660, 27838, 27867, 
27869, 27882, 27907, 27926, 27964, 28160, 28182, 28207, 28294, 28366, 28429, 28625, 
28633, 28653, 28818, 28832, 28846, 28881, 28902, 28904, 28906, 28970, 28984, 29054, 
29082, 29094, 29098, 29104, 29150, 29221, 29437, 29467, 29469, 29472, 29492. 

Орто жүз - 10537. 
Өзүбек - 1 3 4 5 7 , 1 3 4 5 8 , 1 4 1 1 1 , 1 4 5 9 9 , 1 4 8 4 4 , 1 8 3 8 8 . 
Парсы - 19754. 
Пория - 27188. 
Пуруя - 18383. 
Рум эли - 13304. 
Сабайлар - 25701. 
Сазаң-Шаң - 1044. 
Сакалат - 14054, 14364, 17318, 18062, 21299. 
Салайма - 25555. 
Самаркан эли - 19190. 
Самойит - 26167, 27244, 27252, 27681, 27682, 29037. 
Савам эли - 26223. 
Сарт - 15235, 18088, 19768, 29418. 
Сары-Алма - 25555. 
Слабын - 25428. 
Соку - 8375. 
Суңшоо - Суң-Дуң - 8366, 11187. 
Сыйга - 18383, 26223. 
Сымука - 25983. 
Тагай - 25398. 
Тажик - 14226, 14230, 18060, 19211, 19228, 19243, 19753, 19899, 19994, 20859, 

21270, 21741, 21777, 22615, 22706, 22968, 29203, 23256, 23315, 23568, 24292, 24353, 
25212, 25302. 

Тарак - 10289. 
Тарса - 14054, 14364, 17318, 18059, 18382, 21299, 25101. 
Татар - 2622, 2665, 9146, 18385, 26179, 26246. 
Тейит - 11665, 14367, 21294. 
Тогузак - 20150. 
Торусуна - 25981. 
Төрөлөр - 11419, 13018. 
Төлөнгүт - 1 1 4 3 7 , 1 3 0 1 8 . 
Турак - 28934. 
Түрк - 1012, 1062, 2450, 2719, 3052, 3085, 3284, 3463, 5800, 5939, 6128, 6130, 

6703, 8519, 8626, 11737, 11871, 12911, 13225, 13459, 14053, 1 4 3 4 5 , 1 5 6 5 3 , 1 6 1 9 1 , 1 7 6 3 2 , 
18527, 19086, 19222, 19755, 19768, 19864, 20191, 21257, 21263, 21402, 22111, 24160, 
24169, 24470, 26247, 26920, 26961, 26983, 27041, 27050, 27113, 27243, 27510, 27512, 
27546, 27698, 27740, 27877, 27879, 27888, 28179. 28252, 28369, 28459, 28542, 28954, 
28958, 29033, 29039, 29092, 29477, 29531. 

Тыргоот - 10079, 15359. 
Угуз - 2734, 2745, 6788, 11618, 11684, 24470, 25576, 25994, 26025, 28542, 28629. 
Үйшүн - 10193, 14388, 23527. 
Үркүн - 4225. 
Фарзы - 20372. 
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€ МАНАС № 
Чанача - 18284. 
Чантак - 7936. 
Чантуу - 445, 448, 450, 452, 480, 485, 489, 497, 499, 501, 506, 514, 518, 523, 544, 

548, 554, 561, 1400, 2187, 2591, 2614, 3029, 3049, 3065, 3077, 3282, 3299, 3344, 3399, 
3528, 3537, 3541, 3656, 6295, 6700, 6710, 6713, 6743, 6760, 6786, 6801, 6805, 6951, 
6974, 6999, 7119, 7122, 7145, 7547, 7660, 7684, 7695, 7797. 

Чатала - 1535. 
Чокчу - 26162, 26962, 26974, 27435, 28829. 
Чынмачын - 837, 839, 846, 892, 915, 972, 2438, 5436, 6305, 7035, 23184. 
Шыбаа - 21294. 
Ыраман - 18336. 
Ырасий - 18347, 18543. 
Эрен журту - 14238, 18057. 
Эсет - 13638. 
Эскимос - 27265, 27274, 27333, 29041, 29042, 29482. 
Эскимус - 2599. 

www.bizdin.kg



€ МАНАС » 
К И Т Е П К Е К И Р Г Е Н О К У Я Л А Р Д А К Е З Д Е Ш К Е Н Т О П О Н И М Д Е Р 

Азар жери - 26885. 
Азим - кыргыздардын калаасы - Муса байгамбар чыккан калаа - 11623. 
Азим Кудус (Ыйса байгамбар чыккан калаа) - 11635. 
Азиреттин бөксө - 21123. 
Азиреттин кара тоосу - 14113, 14192, 14206, 19160, 19874, 19937, 20214, 21061, 

21113, 25334. 
Айнаамара бели - 3124. 
Ак Калаа - Эртиштин аягындагы казактардын калаасы - 2673. 
Ак-Таш (жер аталышы) - 15044. 
Ак Эрмендин ою - 15817, 15844, 16025. 
Ала-Жууку (жер аталышы) - 15191. 
Алай - 14199, 14209, 15004, 15065, 18945, 19162, 20213, 25339, 25497, 25513, 

25550, 25607, 26544. 
Ала-Көл (бел аталышы) - 3126, 15209. 
Ала-Тоо - 2698, 24252, 15609, 25996. 
Алма-Коюр (кээде Коюр - жер-суу аталышы) - 15595, 20158. 
Алмалуу Ж а я (жер аталышы) - 26887. 
Алтай - 2574, 2597, 2700, 2713, 2747, 2815, 2816, 2849, 3008, 3067, 3077, 6785, 

6794, 6801, 7414, 7417, 9444, 10012, 10079, 10832, 1 1 1 4 6 , 1 2 6 7 9 , 1 4 6 0 1 , 1 5 0 2 7 , 1 5 0 4 1 , 
15049, 15464, 15608, 16471, 18944, 19877, 19935, 20124, 20257, 20264, 20500, 20510, 
25469, 25580. 

Амо - 14231. (Амо бою Үргөнч бар - 15832). 
Амур (кээде Амурия) - Чантуу калкы жайгашкан дарыя өрөөнү - 2601, 2986, 6051, 

6395, 6492, 9984, 10081, 10176, 20127, 28712. 
Анжиян - 2676, 3033, 14211, 14267, 15004, 15016, 15062, 15175, 15194, 15220, 

17144, 19938, 20315, 21593, 25397, 25405, 25406, 25410, 25449, 25495, 25564, 25573, 
29271. 

Анжы-Манжы (Анжы) - 16904, 16939. 
Аңгурдун кара капчыгай - 11787.' 
Аңырты - Алтайдагы бел - 3124, 11146. 
Аңырты-Булак - 11237. 
Апирийка жери - 24884. 
Арабистан - 17015. 
Арал (казактар жердеген жер) - 1128, 1129,1199, 1209, 1231, 1234, 11145. 
Арал-Көл (жер, көл аталышы) - 2683, 2792, 14244, 15040, 15604, 21256, 21301, 

25581, 25597, 28999. 
Арагентун - кандыктын аймагындагы шаар - 1712. 
Аранар ашуусу - 10201, 11801. 
Араник - 2444, 6779, 15217, 15226, 15227, 20200. 
Ара-Түз - 15214. 
Ара шаары - 6520, 6771, 15373. 
Ардалы тоосу - 26928. 
Арсы (кээде Арсуу) жери - 21305. 
Асар - Алмамбет уу кылуучу жер - 2663. 
Ачааны - Кытай жергесиндеги кыштак - 1080, 1083. 
Ачааны Соорун - 1080, 1083. 
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Ачалы суусу - 4730. 
Ашайдын Кара-Чөлү - 21259. 
Ашмара (бел, суу, шаар аталышы) - 15314, 15315, 15818, 15843, 16024, 16078. 
Ашуу-Дабаан бели - 8211. 
Аяк - Бээжин, Чылану - 2443. 
Аягус - 2643. 
Аянды - Алмамбет менен Көкчө беттешкен Чагар тоо этегиндеги бөксө - 3423. 
Бабыл - 14248. 
Бадаң сазы - 14202, 15166. 
Бадакшан (кээде Бадаңшы, Бадаң-Шыта, Бадаң-Ашуу) - 2799, 8263, 8274, 8300, 

8339, 8352, 9506, 9514, 14229. 
Байкал (көл, жер аталышы) - 2614, 26600, 26886, 26906, 26911, 26914, 26950, 

27200, 27233, 27243, 27248, 27460, 27673, 28683, 28880. 
Бакбурчун - Кытайдын батышындагы Алмамбет сурак жүргүзгөн шаарлардын (ай-

мактардын) - бири - 753, 2119, 2439, 3063, 3626, 6634, 7031, 8935, 23184. 
Бакыш - 21743. 
Балкы - 14229. 
Бал - токой - 26613. 
Балкаш (көл аталышы) - 26576, 26585. 
Баңгу - Кытай кандыгынын баш калаасы - 2425. 
Барандоз - 1019. 
Баргана - 21055, 25606. 
Бар-Көл - 2703. 
Барскан - 2693, 14249. 
Барса-Келбес (жер аталышы) - 20173, 20208. 
Батпак (талаа, чөл аталышы) - 14237, 24886. 
Бейик (жер аталышы) - 28177. 
Бел-Саз - 17807. 
Билар тоосу - 2831. 
Бойгут аймагы - 6768. 
Боктукана - каманды семиртүүчү жайлоо - 8744. 
Бормаза - 11981. 
Бото-Мойнок - 15426, 15432, 15827, 16049. 
Букар - 2796, 14240, 15059, 17146, 18559, 19215, 19233, 19248, 19257, 19403, 

21251, 29569. 
Булгар - 2689. 
Бураталаа - 2694. 
Буура-Кожур жайлоосу - 15044. 
Буурул-Түн - 2752. 
Буркан - 20169. 
Бычылы (жер аталышы) - 1030. 
Бырпур (жер аталышы) - 27057. 
Бээжин - 2779605, 750, 947, 972, 8042, 1469, 1490, 2551, 2587, 2791, 3024, 3063, 

3082, 3488, 3625, 5825, 5922, 5985, 6188, 6268, 6598, 6638, 6698, 6784, 7028, 7040, 9185, 
1035, 10941, 11149, 14742, 14808, 14806, 16939, 17151, 17311, 20253, 25592, 26286. 

Гөбү (кээде Гөбү-Шаму) - 2581, 2718, 6395, 8067, 10336. 
Дагалак - 25378. 
Дагыстан - 19211. 
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Дандуң тоо - 18285. 
Даркан - 14248. 
Дарыя-Шор - 25973. 
Динегик шаары - 2442. 
Дөбөлүү - 10205. 
Дөбөт ою - 25563. 
Дөгүнас тоосу - 2664. 
Дундар-Дун - 6594, 8357. 
Дүң-Дүң тоосу - 26888. 
Дуңша бели - 24885. 
Жазык (жер аталышы) - 21057. 
Жайык - казак журтунун чегиндеги суу - 2691, 14250. 
Жалбыс - 411, 10084, 10092. 
Жамыра - 2852, 2867, 9461. 
Жанардын бели (суу да ошондой аталат) - 21264. 
Жапан - 26917. 
Жорупа - 27973, 29099, 29025, 29061. 
Жебели - 18303. 
Желең-Суу - 13358, 27508. 
Жергент - 18288. 
Жети-Төр - 15434. 
Жети-Суу - 25400. 
Жийделүү (кээде Жийде) - 17960, 18082. 
Жон-Дөбө - 15761. 
Жөлөк - 21057. 
Жунгар тоо (жер, аймак) - 2689, 3082. 
Жызак жери - 19192. 
Жылапты - 10160. 
Жылдыз (жер аталышы) - 20500. 
Заңги Маёо - Таңшаң калаасынан шашкелик алыстагы кара суу, ар аптада Алмам 

бет балдарды ойнотуучу жай - 391, 401, 519. 
Ийри-Суу - 6067, 6367, 9338, 9411, 9477. 
Иле - 15611. 
Иркистан шаары - 3021. 
Ит-Кечпес - Алмамбет бир убакта уу кылган жер - 1146, 1150, 6605, 8247. 
Исеми суусу - 27702, 28009. 
Кааба - 16868. 
Кайысты - кыргыз, казак жердеген жер - 2606. 
Каканчын - 2199, 2440, 3625, 16984, 17017. 
Камбыл - 10264. 
Кацгур - 18936. 
Кара-Кулжа - 15189. 
Кара Курум (кээде Кара-Корум) - 2605, 4205. 
Кара-Кур (кээде Кара-Кыр) - 6051, 6053, 9339, 9405, 9475, 9475. 
Кара-Моор көлү - 1021, 3175, 10329, 25422. 
Кара-Моор талаасы - 26978, 27654. 
Каспи көлү (кээде Каспий) - 29005, 29009, 29502, 29518, 29519. 
Кашкар - 3035, 6774, 14267, 15016, 15175, 20203, 25547. 
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Кара-Суу (Чатала талаасындагы суу) - 1148, 1150, 1270, 1637, 6364, 9476, 10938, 

15655, 23380. 
Кара-Тоо - 21120. 
Каркыра - кыргыз-казак жердеген жер - 2605, 6053, 20153. 
Каспан (кээде Каспаң) тоо - 1131, 8222, 8233, 8234, 8268, 12721. 
Кашардөбө - Каныкей үй тиктирген ой - 23379. 
Кебал - 2800, 11654, 15373, 16974. 
Кейип-Бадаң шаары - 21866. 
Кейип - 2796, 14242, 19258, 19276, 20272, 20279, 20320, 20495, 20860, 21268, 

21269, 21687, 21306, 21641, 21666, 21670, 22618, 24995, 25150, 25324. 
Кенжут - 1883, 18304. 
Кенжут - 25550. 
Кентун - 730, 1901, 2041, 2118, 2297, 2428, 2594, 6509, 6520, 6632, 7444, 7873, 

8187, 8422, 9036, 16905. 
Кентун-Керечти - 716. 
Кер-Көл - 10504, 14602, 15021, 20145. 
Керсар (кыштак) - 1716. 
Кеселүк шаары (кээде Кеселик же Эселик) - 27633, 27655, 27793, 27873, 28210, 

28395. 
Кийнак жери - 26952, 26953, 26955, 26956, 27026, 27039, 2721. 
Кинани тоосу - 27463. 
Кириште (Киреште) - 1121, 1124, 1779, 2121, 2124, 2429, 17905. 
Кожент - 19194. 
Кокон - 14326, 21593. 
Короготу - 15639. 
Коросон - 14223. 
Котон - 18287, 20148. 
Кош-Көл - 15639. 
Көбү-Шаму чөлү - 10237. 
Көбө жери - 25975. 
Көйкап (азыздардын жери) - 25090. 
Көк-Дөбө - кыргыз-казак жердеген жер - 2606, 6065, 6366, 9337, 9407, 9479. 
Көк жайыктын бою - 25643. 
Көкө-Ноор көлү - 2583, 2715, 8065, 9989, 10236. 
Көк-Түз - 17944. 
Көкчө тоо - 25587. 
Көкшиңгес ашуусу - 2865, 9459. 
Көлдөлөңцүн ою - 25642. 
Көлөп жери - 19159, 21056. 
Көөнө-Турпан - 20146. 
Көтөлөк - калмактардын Тулус баатыры Манастан жеңилгенде бул шаар Бакайдын 

сунушу менен Талас болсун, ээси Манас болсун деп аталат - 15283, 15294. 
Кумул - 2434, 2445, 2791, 10264, 25571, 25572, 26919. 
Кундуз жайлоосу - 15371, 25557. 
Куңга - Манас жеңген шаар - 6793. 
Курдум кара суусу - Алмамбет балдарды суу бойлото ойноткон саздуу жердеги суу 

- 405, 420. 
Кучунаш суусу - 26880. 

^ 6 0 8 ^ 

www.bizdin.kg



* МАНАС 
Куяс шаары - 6762, 20151. 
Күн чыгыш (жер аталышы) - 26911. 
Куузар кечүү - 8014. 
Кызыл - 8004. 
Кыйма - 14235. 
Кырчын (кээде Кара-Кырчын) - 15655, 17807. 
Кырым - 2793, 13303, 18536. 
Кыяндардын чантак бел - 6171, 6337. 
Лаңги-Дөбө - 6768, 20169. 
Лина дайра - 26926, 26947, 27021, 27581, 28727, 28774, 28850, 28859, 28874, 

28889, 29437. 
Лоп дайра - 2448, 2576. 
Магырып жери - 4867. 
Майта суу - 26612. 
Маңгуба - 1041. 
Маргалаң - 20208. 
Мардуба калаасы - 26319. 
Маскөө - 18463, 18477, 18541. 
Медина (Мейдийна) - 4931, 7363, 7668, 13300. 
Меке - 6028, 6029, 7 6 6 8 , 1 3 0 4 4 , 1 3 2 9 3 , 1 3 3 0 8 , 1 3 4 1 6 , 1 4 0 4 8 , 1 4 0 5 0 , 1 5 4 9 0 , 1 5 5 2 8 , 

1 6 8 2 6 , 1 6 9 0 6 , 1 7 2 5 9 , 1 7 6 6 8 . 
Мисир (кээде Мысыр) шаары - 17056, 25975. 
Мищирик (Кара-Моор, Муз-Көлдүн кытайча аталышы) - 25424. 
Мойнок бели - 17958. 
Мудебилский коосу - 27674. 
Муздак көл (кээде Суук көл, Муз көл) - 27874, 28144, 28728, 29001, 29497. 
Муз деңиз - 26954, 27118, 27992. 
Мунар - 14256. 
Мунус (Мунсун, Мунус) - 8817, 9094, 9172, 9515. 
Мухут көлү - 8241, 11980, 26775, 26183. 
Нааман (кээде Наман) - 2676, 3041, 3047, 8230, 15231, 16770, 18156, 18654, 18665, 

20284, 20654. 
Наманган тоосу - 25566. 
Нарын суусу - 26565. 
Неңиз жери - 26885. 
Норан шаары - 25995. 
Нура - 14250, 15380. 
Орол тоосу - 29006, 29023, 29046, 29058, 29475, 29485. 
Орто Азия - 2790, 3020, 13098, 13433, 14052, 15873, 18339, 20215, 24042, 25568, 

25661, 26009, 26012, 26105, 26112, 27519. 
Орто Бээжин - 2442. 
Орто-Төбө - 19192. 
Өлүк көл - 28149. 
Палек - 18536. 
Паң Искендер шаары - 2425, 2435. 
Петербор - 18463, 18541, 18641. 
Саланаар - 6500. 
Салаңгүү (жер аталышы) - 26177. 
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Самбилский коосу - 27930. 
Сары-Арка - 2756, 10219, 10248, 11134, 12678, 14252, 25580, 28998. 
Саян (Саяң) - 3127, 3129. 
Саяң-Жайлак - 15209. 
Саркан - 2693, 14249. 
Самаркан тоосу - 9198, 11864, 14110, 14294, 15059, 17806, 18096, 18243, 18752, 

19132, 21253. 
Саланаар - 6500. 
Сок-Керем - 17959. 
Сок (Согу) - 19161. 
Сокулук - 21770. 
Соосана - 3241, 3249, 3270, 3274, 3358, 3372, 3469, 3668, 9163, 9464, 14256. 
Субайыс - 2601. 
Суңшоо - 3034, 6767, 15220. 
Сураная тоосу - 2453. 
Сура тоо - 6753. 
Сыйра тоо (Сыра тоо) - 2529, 20142. 
Сыр - 15308, 15604, 19196, 21255. 
Тагысма калаасы - 18952. ' 
Талас - 15300, 15301, 15308, 15310, 15400, 15303, 15434, 16372. 
Талкан жайлоосу - 15371, 21291, 25557. 
Таңшаң (кээде Таңша, Таңшуу, Туңша) - 23, 52, 197, 219, 230, 347, 693, 711, 734, 

924, 958, 1115, 1484, 1692, 2214, 2367, 2425, 2430, 2434, 2595, 2640, 2660, 3222, 3328, 
5825, 6057, 6178, 6336, 6391, 6490, 6504, 6509, 6518, 6631, 6663, 6868, 7136, 7444, 
7873, 7957, 8147, 8187, 8243, 8255, 8422, 8580, 8585, 9036, 15138, 16905. 

Тарбагатай тоосу - 26572. 
Ташкен - 3034, 6779, 12469, 19202, 19207, 20187, 20193, 20197, 21253. 
Таш-Котон талаасы - 18951, 25550. 
Таш-Кыя - 8287. 
Тегин - 15166. 
Текелик - 20184. 
Текес - 6762, 20151. 
Теңир-Ноор - 2600. 
Терсмаёо суусу - 26571. 
Токток - Алмамбет уу кылган жер катары эскерилет - 2664. 
Тулпар Тоо - 25494. 
Тундура - 20133, 25158, 25430, 27057, 27240, 27586, 29034, 29497. 
Туңша (к. Таңша). 
Туңша тоо Чамегин - Алмамбет аңчылык кылган аймак - 2367. 
Тур-Көл - 2612, 2703. 
Туу куйрук суусу - 25493. 
Туз-Булак - 16373. 
Түп Бээжин - 8232, 20088, 20505. 
Түркстан - 3020, 8230, 13098, 13226, 13433, 18350, 18439, 20501, 24042, 25415, 

25991, 26009, 26105, 27519, 29225. 
Тыян-Шань - 15610, 15611. 
Улаан ашуусу - 26568. 
Үбүй суусу (кээде Үбү дайра) - 26907, 26181, 26942, 27260, 27272. 
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Үркүн суу - 2608, 10202, 20127. 
Үргенч - 14232. 
Үч-Кошой - 15438. 
Үч-таш - 15191. 
Чабактын Кара-Көлү - 21261. 
Чабалак суусу - 3185. 
Чагар - Алмамбет менен Көкчө беттешкен тоо - 3422. 
Чанак бели - 7771. 
Чаңкеш (кээде Чаңкес) - 2867, 2966, 3131, 3281, 9463. 
Чануш - 3063. 
Чаржуй - 14240, 21251. 
Чаркастан - Алмамбет кийиктеген тоо - 3268. 
Чаркес (кээде Чаркас) - Алмамбет кийиктеген тоо - 3186, 9163, 9463. 
Чатала - Алмамбет аң улаган талаа - 1139. 
Чаткал - 15338. 
Чатыраш (жер аталышы) - 26895. 
Чоң Бээжин - 838, 2441, 6175. 
Чорной көл (же Кара деңиз) - 26315, 29527, 29528. 
Чөл-Биябан - 2769. 
Чуңкур кара суусу (Соосандагы суу) - 3245. 
Чүй - 3034, 15021, 15051, 15313, 15444, 16372, 20182. 
Чыйырчык кыры - 19198. 
Чылану шаары - 4043. 
Шаму чөлү - 4181, 11837. 
Шаңкай - 14222. 
Шая - 20146. 
Шерма - 19194. 
Шибер - 2700, 2804, 18343, 25582, 26170. 
Шор-Дарыя көлү - 13306. 
Шумшек - Тыргооттор жердеген жай - 10082. 
Шырын шаары - 25985. ' 
Шыта суусу - 6608, 8202, 8218, 9506. 
Ылам - 15836. 
Ымалай - 2571, 18286, 18935, 18937, 20142, 25574. 
Ындыстан - 1943, 2801, 14220, 17322, 20136, 25577, 26070, 26127. 
Ысар-Тоо - 11733, 14243, 15061, 15389, 19159, 21056. 
Ысбакан - 17322. 
Ыспана - 14220. 
Ышта - Кытай аймагындагы шаар - 6518. 
Эбелек сары талаасы - 17605. 
Эдил суу - 2691, 2725, 2728, 14250. 
Эмил - 2694. 
Энесай - 2703. 
Эртиш - 2671, 2864, 9458, 10234, 10300, 26123, 26163, 26604, 26605, 27581, 28995. 
Эртыш жери - 26604. 
Эсил жайлоосу - 10084. 
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КИТЕПКЕ КИРГЕН ОКУЯЛАРДЫН МУРДА ЖАРЫК КӨРГӨН ҮЛГҮЛӨРҮ 

1. «Манас». Сагымбай Орозбак уулунун варианты боюнча, II китеп, Фрунзе, «Кыр-
гызстан», 1980. 

Редакциялык коллегия: Айтматов Ч. (башкы редактор), Абакиров А., Абдылдаев Э., 
Алтымышбаев А. , Байходжаев С., Жамгырчинов Б., Каракеев К., Маликов К., Молдо-
баев К., Мусаев С., Орозалиев К., Табышалиев С., Турсунов А. 

Басмага даярдап, сөздүгүн түзгөндөр: Кырбашев К., Мусаева Ж., Сарыпбеков Р., 
Сооронов О. 

Китепти көркөмдөгөн сүрөтчү - Т. Т. Герцен. 
«Алмамбеттин окуясы» - бөлүмү ушул аталыш менен китептин 231-беттен 345-бет-

тердин аралыгына жайгаштырылып, кыскартылган үлгүдө берилген. Окуянын баш жа-
гынан кыскача сюжети кара сөз менен баяндалып, Алмамбеттин Көкчөнү ээрчип анын 
айылына келген жеринен тартып ыр тексттери башталат, бирок ошол тексттер да айрым 
кыскартууларга учураган. Окуя Алмамбеттин Манаска келип, анын келишинин урма-
тына өткөрүлгөн той салтанаты менен бүтөт, б. а., Алмамбет окуясынын салттык нугу, 
негизинен, бүт камтылган. 

Ушул эле китепте «Манастын Каныкейди алганы» деген аталышта экинчи окуя -
биринчи окуянын түздөн-түз уландысы болгон эпизод да жарык көргөн (345 - 438-бет-
тер). Айрым деталдык мүнөздөгү кыскартуулар болгону менен эпизоддун сюжеттик нугу 
негизинен, ирээти боюнча бүт камтылып берилген. 

2. «Манас». Кыргыз элинин баатырдык эпосу. 2-китеп. «Манас». Киргизский герои-
ческий эпос. Книга 2. 

Главная редакция восточной литературы, Москва, 1988. 
Главный редактор серии «Эпос народов СССР» А. А. Петросян. 
Текст подготовили к печати Б. М. Юнусалиев, С. Мусаев, К. Кырбашев, Ж. Мусаева, 

Р. Сарыпбеков, 0 . Сооронов. 
Перевод и комментарии А. С. Мирбадалевой и Н. В. Кидайш-Покровской. 
Редколлегия: А. С. Садыков, С. Мусаев А. С. Мирбадалева. 
Манасчы Сагымбай Орозбак уулунун вариантын кыргыз жана орус тилдеринде Мо-

сквадан төрт том түрүндө басып чыгарган басылыштын бул экинчи китебинде «Алмам-
беттин окуясы» менен «Манастын Каныкейди алганы» бири-бирине удаа кыскартылган 
үлгүдө жарыяланган. 

«Алмамбеттин окуясы» (кыргыз тилиндеги тексттер 188 - 244-беттер, ошол эле ыр 
саптарынын орус тилиндеги котормосу 511 - 568-беттер) Манастын түш көрүп, аны жо-
руткан жеринен тартып, эпизоддун аягына чейин 2654 сап ыр көлөмүндө берилген. Эпи-
зоддун орчундуу бөлүгүн түзгөн баш жагынын кыскача мазмуну тиркемеде (665-бет) 
түшүн д үрүл гөн. 

«Манастын Каныкейге үйлөнүшү» (кыргызча тексттери 244 - 328-беттер, орусча 
котормосу 569 - 652-беттер) айрым кыскартуулары менен окуя баштан аяк жарыяланган 
(көлөмү 3011 сап ыр). 

3. Тексттердин Москвадан жарык көргөн орусча котормосунун негизинде айрым 
кыскартуулар менен жүзөгө ашырылган англис жана хинди тилиндеги котормолору Мо-
сквада жана Делиде жарыяланган. 
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КИТЕПКЕ КИРГЕН ОКУЯЛАРДЫН БАШКА НЕГИЗГИ 

ВАРИАНТТАРДА ОРУН АЛЫШЫ 

Сагымбай манасчынын бул алтынчы китебине киргизилген эпизоддордун ичинен 
«Алмамбеттин окуясы» менен «Манастын Каныкейди алганы» (окуялардын аталыштары 
шарттуу, чыгарманын түрдүү варианттарында бул эпизоддорго карата туруктуу берилген 
аталыштар жок, ар ким ар түрлүү атай беришет, ал турмак айрым учурларда атайын 
тема менен бөлүп атабастан, башка бөлүм - эпизоддордун тизмегинде берилүү да кенен 
орун алган белгилерден) эпостогу туруктуу өзөк окуялардын катарына кирген, ошон-
дуктан чыгарманы толук айткан көрүнүктүү манасчылардын варианттарынан негизинен 
орун алган, көтөргөн жүгү боюнча эпостун сюжеттик курулушунда болсун, идеялык ба-
гытында болсун орчундуу милдеттерди аркалаган бөлүмдөрдүн биринен. Бирок окуянын 
ички курулушу, деталдык белгилери, ал турмак айрым орчундуу мааниге ээ урунттуу 
учурлар да ар бир вариантта өзүнчө берилиши, өзгөчөлүктөргө ээ болушу мүмкүн. Ошон-
дой эле кээ бир каармандардын ысымдары бири-бирине туура келбөө да адаттагы боло 
бере турган белги-көрүнүштөрдөн. Мисалы, Саякбай Каралаевдин вариантында Алмам-
беттин өмүр жолун ирээти менен бир жерге топтоп берген атайын эпизод-бөлүм жок. 
Эпостогу негизги кейипкерлердин биринен болгон бул каармандын ким экендиги, өмүр 
жолу, Манаска келгенге чейинки башынан өткөргөндөрү башка окуялар арасында жай-
гаштырылып, үзүндү-үзүндү түрүндөгү маалыматтар аркылуу бир нече жерлерге бөлүнүп 
баяндалат. Эпостун биринчи бөлүмүндө - «Манаста», «Чоң казатка» чейин Алмамбет та-
кыр эскерилбейт. Анын өмүр жолуна, кимдигине тиешелүү маалыматтардын көбү каар-
мандын өз сөзү менен төрт баатыр кытай жерин Тал-Чокуда туруп дүрбү аркылуу карап 
көрүп турган жерде маалымдалат. Айрым кабарлар «Семетейде» Каныкейдин эскерүүсү 
катары анын «Жомогунда» берилет. Ошондой болсо да ар кайсы окуялар менен кошо, 
ага байланыштырылып айтылган кабарларды чогулта келгенде окуяга тиешелүү негизги 
маалыматтар бүт дээрлик, анын үстүнө салттык нук сакталып баяндалган: Алмамбеттин 
атасы Азизкан, кытайлардын белгилүү адамдарынын бири - Азизкан, Каракан, Эсенкан, 
Алооке төртөө бир тууган. Азизкан 60 аял алса да, 70 жашка чыкканча баласыз болот. 
Кан-Жайлак аттуу жайлоосун Алоокенин Коңурбайы тартып алганына ыза болуп, кы-
тайлардын башкы каны Караканга барйп арыз айтып, мага баатыр бала тууй турган кыз 
алып бергиниң деп өтүнөт. Бүткүл кытай элиндеги кыздарды чубатууга салып сынчы-
ларга сынатышат. Сынчылар кытай кандарынын бири Соорондүктүн кызы Алтынайды 
жактырышат. Баатыр бала төрөй турганынын белгиси катары сынчылар кыздын заарасы 
жерге өтө терең кирип кеткенин көрсөтүшөт. Азизкан Алтынайга үйлөнөт. 

Алтынай мурдатан эле мусулман экен. Түшүмдө аян-белги болуп, думана адам аны 
менен нурдун уулуна нике кыят. Ошол белгиден Алтынайдын боюнда бар экен. Алтынай 
Азизканга баргандан кийин алты ай өткөндө төрөп, тогуз ай убактысы жеткенге чейин 
уулун атасы Соорондүктүкүндө бактырат. 

Ошол кезде түбүндө кытайларга душман баатыр бала төрөлөт деген аярларынын 
сөзү менен ал баланы издешип, ар бир туулган баланы сындан өткөрүп жатышкан болот. 
Азизкандын жаңы төрөлгөн баласын да касиеттүү кудукка салып сындан өткөрүшөт. Кы-
тайга душман болор бала өрттөнүп кете турган ал кудукка салганда Алмамбетти периште 
тосуп, өрткө жеткирбей аман алып калат. Азизкандын уулуна «Алмамбет» деген атты 
думана болуп кубулуп келген Кызыр олуя коёт. Бала алты жашка чыкканда атасы аны 
ажыдаардын окуусуна жиберет, ажыдаардан үч жыл окуп, түрдүү амал-айлага үйрөнөт, 
билим алат. Алмамбет он экиге чыкканда Коңурбайдан атасынын жерин доолап барып, 
аны менен беттешип, жеңет. Алмамбеттен качкан Коңурбай Чет-Бээжиндин каны Эсен-
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кандын ордосуна барып корголойт. Артынан барган Алмамбет Эсенкандан кытайлардын 
кырк кандыгынын бирин бер - дейт. Эсенкан азыр жашсың деген шылтоо менең бала-
нын суроосун четке кагат. Шагы сынган Алмамбет Эсенканды өлтүрмөк болуп ордосунан 
аңдып жүрүп, анын кызы Бурулчаны көрүп жактырып калат. Бурулча да Алмамбетти 
жактырып, мусулман бол - дейт. Кыздын сөзүнө ачуусу келген Алмамбет аны өлтүрмөк 
болуп кубалап, кыз кире качкан ордонун эшигин талкалайт. Жанынан чочулаган Эсен-
кан ордосунан качып чыгып, Кара канга барып, Алмамбетти ага жамандайт. Кара кан 
адамдарын жиберип, баланы чакырып келип, эгер сага кандык эле керек болсо менин 
ордума кан бол деп, алдап такка олтургузат. Баланы тактын түбүнө казылган орго сал-
мак болуп камданып жатышканда аны билген Алтынай кат жазып, уулун тез келүүсүн 
суранат. Алмамбет качып чыгып, энесине келет. Энесинин өтүнүчү боюнча ислам динин 
кабыл алат, атасын мусулман бол десе ал көнбөйт, бала атасына кол көтөрүүдө айбыгат, 
бирок энесинин капыр кытай сенин атаң эмес, тирүү калтырууга болбойт деген катуу 
талабынан улам атасын жайлайт. Кытайлардын бал китеби - бичигине жазылган душ-
ман бала Алмамбет экенин Кара кан билип, аны кармап өлтүргүлө! - деп баатырларына, 
аскерлерине буйрук берет. Качып чыккан Алмамбеттин жолун көп душман бууп, согуш 
болуп, энеси, кырк жолдошу жоодон өлөт, Алмамбет качып кутулат. 

Кытайлардан кутулган соң орустард^ш четине келип, андан өтүп казактарды ара-
лап, Көкчөгө келип, аны менен достошуп туруп калат да, алты жыл кызматын кылат, 
Көкчөнү байытат. Бузукулардын ушак сөзүнө ишенген Көкчө оолугуп, Алмамбетке суук 
сөзү тиет. Көкчөгө таарынган Алмамбет аттанып кетет, Акеркеч кадырыңа жете турган 
адам, Манаска бар - деп суранат. Бирок Алмамбет бурулбай, түз эле Мекеге кетип калат. 
Жолдо бир адамга калтырып кеткен аты Сарала түшүнө кирип, кайра келип атын алат. 
Аттанып чыгып Букарга келет. Букарда Бакайга жолугуп, ал Каныкейге ээрчитип ба-
рат. Каныкей Алмамбетти жакшы кабыл алып, жакын сиңдиси Агынай кызы Аруукени 
алып берет. А.л жерде Алмамбеттин тарыхын угушкан Бакай менен Каныкей андан кы-
тайлар жөнүндө Манаска айтпа, казат кылам деп элди Бээжинге айдап бүт кырат - деп 
өтүнүшөт. Алмамбет өз тарыхын башка эч кимге айтпоого касам ичет. Ошон үчүн Мана-
ска ушул Чоң казатка аттанганга чейин ким экендигин айтпай келген экен. 

Бул китептеги экинчи маанилүү бөлүм болгон Манастын Каныкейге үйлөнүшү 
да Саякбай Каралаевдин вариантында окуялары баштан аяк ирээти менен баяндалган 
өзүнчө бүтүндүккө ээ сюжет катары эмес, үзүлүп-үзүлүп бир нече жерде башка окуялар 
арасында берилет. Анын үстүнө чыгарманын окуяларынын жалпы өнүгүш нугундагы 
орду да Сагымбайдын вариантындагы түрдө эмес - Алмамбеттин окуясынан мурда айты-
лат. Каныкей өзү Алмамбетти Манаска кошууда активдүү катышып, чоң роль ойнойт. 
Манастын Каныкейге үйлөнүшүнө тиешелүү чыгарманын биринчи бөлүгүндө - «Манас-
та» жана экинчи бөлүк «Семетейде маалымдалган кабарларды чогултуп, бир бүтүн ка-
тарында баяндаганда окуянын сюжеттик нугу бул түрдө: варианттагы Манас Алоокени 
жеңгенден кийинки эпизод - Чубак жөнүндө баян. Ошол окуяга байланыштуу Каныкей 
биринчи жолу эскерилет. Күчүнө чиренген Чубак Букараны камап, анын каны Кара кан-
га кандыгыңды мага бер - деп талап коёт. Кара кандын эркек баласы жок экен. Зордук-
чуга каршы беттешүүгө кызы Каныкей чыгат. Жекеде Чубак жеңилип, качат. Каныкей 
артынан түшүп кубалайт. Ошол учурда Манас жигиттери менен ууда жүргөн экен. Каны-
кейден качкан Чубак Манастарга жолугат. Көп баатырларды көргөн Каныкей тартынып, 
кайра тартып кетет. Чубак өз окуясын айтып, Каныкейдин эрдигине таң калып, Манаска 
аны аялдыкка ал - деп кеңеш берет. Кум-Булактын бели деген жерден Манас кумайык 
таап алат. Аны туура бага турган ылайыктуу ургаачы таппай, Бакайдын кеңеши боюнча 
муну Каныкей гана бага алат, ошого берүү керек - деп чечишет да, Манаска Каныкей-
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ди алып берүүгө Жакып Караканга барып куда түшсүн деген өтүнүч менен Ажыбай-
ды Жакыпка жиберишет. Бирок малын аяган Жакып болбой коёт. Бакай көп алтын-
күмүш дүнүйө алып барып Каныкейге куда түшүп, Кумайыкты жакшы бак - деп, Манас 
Каныкейге тапшырат. Кумайык ойноок чыгып, мойнундагы болот каргыны капшырта 
тиштеп салып бошонуп кетип, Каныкей жетип кармагыча коломтодогу корго куйругун 
чаап алып, куйруктун учунан эки эли жери күйүп калат. Ошол күнү күйөөлөп келген 
Манас муну көрүп, атайылап бак деп, берген Кумайыкты күйпүл күчүк кылыпсың - деп 
күнөөлөп, Каныкейдин кабыргасын сындыра тээп, аттанып кетет. Саякбайдын варианты 
боюнча мындан кийинки окуя - «Чоң казат». Анда Каныкей катышат. Бирок Манас аны 
салбар кылып таштап кеткенден кийинки окуянын жүрүшү чечмеленип берилбейт. Ал 
маалыматтар эпостун кийинки «Семетей» бөлүмүндө Каныкейдин уулуна айткан жомок-
аңгемесинде өз сөзү аркылуу белгилүү болот. Манас таштап кеткенден кийин Каныкей 
ар-кор кылбай өзү көчүп келип, Манастын айылына конуп, кызматын кылып, акылдуу-
лугу, ак кызматы, сарамжалдуу-иштүүлүгү менен алынып, баатырга аял болуп туруп 
калат. 

«Айган канга каршы жүрүш» Саякбайдын вариантында орун алган эмес. Ошондой 
эле Манастын орустарга барган окуясы да Сагымбайдын вариантындагы мүнөздө айтыл-
байт. Бирок Саякбайда: 

«Алтымыш орус жер ченчи 
Карактап алган Аккелте» -

деп Манастын белгилүү куралдарынын бири Ак келтени орустардан тартып алгандык 
жана ушуга байланыштуу орустардын каны Керке менен согушуу, аны жеңүү окуялары 
бир топ узак сөз болот. 

Варианттары толук түрдө кагаз бетине түшүрүлгөн эки чоң манасчынын тексттерин-
де орун алганына карабастан «орус темасын» «Манастын» салттык өзөк окуясына кир-
ген сюжеттердин катарына кошууга болбойт. Буга ал темадагы окуялардын сюжеттик 
курулушу бири-бирине туура келбегендиги да темалардын такыр башка-башка багытта 
экендиги жана эң негизгиси бул багыттагы сюжет башка айтуучуларда кезикпегени да 
айкындап турат. 

Бул китепке кирген негизги окуялардын ичинен үчөө ар бири өз-өзүнчө айтылган 
окуя түрүндө В. В. Радлов өз учурунда жазып алып, 1885-жылы «Түндүк түрк уруулары-
нын элдик адабияттарынын үлгүсү» аттуу эмгектин V томунда кыргыз тилинде жарыя-
лаган тексттерде орун алган. Алмамбеч' окуясы китептеги экинчи бөлүмдө: - «Алмамбет 
мусулман болуп, Көкчөдөн чыгып, Манаска кирет» - деп аталат. Китептин 6 - 61-бет-
теринен орун алган бул бөлүмдүн көлөмү 1862 сап ыр. Окуянын кыскача мазмуну бул 
түрдө: 

«Жер - жер болгондо, 
Суу - суу болгондо 
Алты атанын уулу капыр бар экен, 
Үч атанын уулу мусулман бар экен». 

Төрт арыштуу ойроттон алтын айдар, чок белбоо Кара кандан Алмамбет деген бала 
туулат. Ал топ олуянын тобосунан, баары олуянын батасынан бүткөн бала. Алмамбет 
туулду дегенде Ала-Тоо коркконунан бас болот, агын суу коркконунан сай болот, үч ата-
нын уулу мусулман суунун башын көздөй качат. 

Айдаркандын Көкчөсү элин жыйып камданып, кызыл чоктуу ойроттун четине че-
йин барып тил кармап, кабар угам, жер чардайм деп жөнөп, куш салып, мергенчилик 
кылып Ысык-Көлдүн жээгине келип калат. Алдынан Алмамбет чыгып жолугат. Экөө 
жай сурашып, Көкчө Алмамбетке мусулманчылыктын жолун айтат. Алмамбет ысламды 
кабыл алып, Көкчө экөө достошот. Үйүмө барып ата-энемди, элимди мусулман болгула 
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- дейм, тилимди албаса өзүм кайра качып келем - деп аттанып кетет. Ата-энеси, эли 
да мусулман болуудан баш тартышат. Кармамак болушкан көп кытайлар менен жалгыз 
согушуп, Алмамбет кутулуп чыгып, Көкчөгө келет. Минип келген өз аты - Кылжейрен. 
Айылга келгенде конок - деп сыйлап Алмамбеттин атын алган Акеркечке нааразы бо-
луп, Көкчөнүн ичи тарыйт. Алмамбеттин башын куттуктап той бермек болуп, көп жыл-
кысынын ичинен союуга ылайыктуусун таппай таз карды жарылган күйпүл бээни соёт. 

Алмамбет ойроттордон мал тийип келип берип жүрүп казактарды байытат. Эл ара-
сындагы анын кадыр-баркынын көтөрүлгөнүн көрө албаган Көкчөнүн жигиттери Ал-
мамбет менен Акеркечтин көңүлү жакын - деп Көкчөгө ушакташат. Алардын сөзүн 
Буудайбек (Көкчөнүн кичи аялы) да ырастайт. Ушакка ишенген Көкчө мас болуп алып 
Алмамбетке көңүл калар катуу сөздөр айтат. Ага таарынып, көңүлү калган Алмамбет 
аттанып кетет. 

Манас түш көрүп, түшүн жорутат. Түштү Ажыбай өзүнө теңдеш баатыр жолдош 
күтөт экенсиң - деп жоруйт. Манас Алмамбет келет экен го - деп атайын камданып 
тосуп чыгат. Меркенин башын кесип келип кароол караган Манас жалгыз келе жаткан 
адамды көрүп, жигиттерин жиберип тостуруп келет. Жай сурашып, кимдигин билген-
де зор урмат көрсөтүп кабыл алып, Аколпок, курал-жарак, аты Аккуланы бүт тартуу 
тартат. Алмамбет Сараланы алат. Элге кабар берип, тойго камындырат. Эмчеги ийиген 
Шакан байбиченин бир эмчегин Манас, экинчиёин Алмамбет эмет. 

Сагымбайдын вариантындагы өзүнчө бөлүм катары айтылган Алмамбеттин окуя-
сы менен В. В. Радлов жазып алып жарыялаган тексттердеги Алмамбетке тиешелүү 
бөлүмдүн сюжеттик нугу гана турмак көптөгөн деталдык белгилери да бири-бирине өтө 
ЖЕКЫН • 

В. В. Радлов жарыялаган тексттердеги Алмамбеттин окуясына удаа келген китепте-
ги 3-тема «Манас менен Көкчөнүн согушканы, Каныкейди алганы, Манас өлгөндөн соң 
кайра тирилгени». Чыгармадагы бир нече окуяларды бириктирип, бири-бирине байла-
ныштырган түрдө берилген бул бөлүмдөгү Манастын Каныкейге үйлөнүшү жөнүндөгү 
сюжеттин негизги нугу бул түрдө: 

«Кайыптын кызы Карабөрк 
Кармап алдым талаадан. 
Шооруктун кызы Акылай 
Олжолоп алдым коргондон (77-бет) мага аял алып бер -

деп Манас атасы Жакыпка талап коёт. Жакып кыз издеп чыгып, ылайыктуу кыз таппай 
көп жер кыдырып, акыры кой кайтарган кыздын кеңеши боюнча Темиркандын эли-
не Каныкейди көргөнү барат. Жуучуга келдим, куда бололу, кызыңды уулум Манаска 
бер - десе Темиркан: - Кызым жалгыз, Манасың көрүнгөн менен кармаша берет экен, 
бирөөдөн өлүп калса кызым каралуу калат - деп көнбөйт. Жакып опузалайт. Темир 
элине кеңешип, куданы качырыш үчүн калыңга көп мал салык салышат. Жакып элине 
кайтып, Манаска жөнүн айтат. Манастар камданып, калың малды айтылгандан да алда 
канча көп алып, Каныкейди алууга жөнөшөт. Жигиттерин силер бара бергиле, мен ак 
падышага барып кеңеш сурап келейин - деп Манас орустардын падышасына барат. Ал 
Манастын күйөөлөп баратканын угуп кубанып, жеңкетайга бергин - деп, көп алтын-
күмүш артып берет. Жолдошторуна жете келген Манас акчаны ким, эмнеге бергенин 
түшүндүрөт. Манас жанында жолдоштору менен кайындарына барып түшөт. Бузуку 
Меңдибайдын акылы менен Манас жалгыз калып, суусап, ачка кыйналат, күйөрү жок 
жалгыздыгына арман кылат. 

Кеч киргенде жеңе-балдыздар келишип, оюн курушат, Ажыбай аларга Ак падыша 
берген алтын-күмүш акчаларды жеңкетайга таратат. 
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Түн киргенде жакын жеңелери кел дегендиктен Манас Каныкейдин жаткан үйүнө 

барат. Сен кимсиң? - деген Каныкейдин суроосуна: - Мен Манасмын - десе, жылкы-
чымдын да, койчумдун да аты Манас, кеткин - деп Каныкей ачууланып, колуна кан-
жар алат. Манас кетпейт, Каныкей аны колго сайып жарадар кылат. Ачууланган Манас 
жигиттерине: - Аттангыла! - деп, буйрук берип, чаап алмак болот. Каныкей кырк кыз 
менен өзү келип жолугат, 40 үй тиккен болот. Темиркандын бир тууганы Айып кандын 
кызы Алтынайдын үйүнө Алмамбет туш келет. Алтынай өңүн буруп, өзгөрүлүп алып, 
Алмамбетке тийбеймин - деп чыр салат. Аны Каныкей эпке көндүрөт. Темир кан менен 
Айып кан атаандашып кыздарына арбын сеп-дүнүйө берип узатышат (В. В. Радлов жа-
зып алган тексттерде андан нары Меңдибай Көкчөкөз менен Каман көзгө кабар берип, 
алар Манасты уулантканы, Манас өлүп кайра тирилгени ж. б. баяндалган. Чынында, ал 
сюжеттер эпостун башка окуясына - Көзкамандар бөлүмүнө тиешелүү). 

Бул китепке кирген окуялардан «Айганга каршы жүрүш» да В. В. Радлов жарыя-
лаган тексттерде орун алган. Окуя өзүнчө бир бүтүндүк нукта эмес, башка белгилүү 
окуялар менен байланыштырылып курулган, бирок салттык сюжет, негизинен, бүт бар 
(Айган окуясы өзүнчө сюжетке ээ болгон үлгүдө илимге белгилүү тексттердин ичинен 
ушул В. В. Радлов жарыялаган китепте жана Сагымбай манасчынын вариантында гана 
берилген). 

Түндүк түрк урууларынын элдик адабияттарынын V китебиндеги жарыяланган үлгү 
боюнча Айган канга тиешелүү сюжеттик курулуу бул түрдө: Манас кырк жигити менен 
калмактарга жортуулга аттанат. Алардын кабарын уккан Көзкамандын уулу Көкчөкөз 
үч күндөн кийин үч жүз адамы менен артынан жөнөп, жете барат. Калмактардын четине 
жетип, Манас Көкчөкөздү чалгын чалып, калмактардан кабар алып кел - деп тапшырат. 
Ал калмактарды аралап кирип барса Айгандын жигиттеринин бири таанып, канга айтат. 
Көкчөкөздү калмактар кармап алып, сурак кылышат. Ал: - Манас 40 киши менен, мен 
жүз киши менен келдик. Камдангыла, Манасты өлтүрөлү, анын элине мен кан болоюн, 
аялдарын алайын - дейт. Калмактар элине кабар салып, кол курап, согушка даярдык 
көрүп калышат. Көкчөкөз түн жамынып кайта келип, Манаска жооп айтпастан чаты-
рына түшүп жатып калат. Аны байкаган Манас жайын сурап кел - деп, Алмамбетти 
жиберет. Алмамбет барса Көкчөкөз ага калп айтып, жоо камсыз, эч нерседен капарсыз 
жатат - дейт. Көкчөкөздөн кайтып келе жаткан Алмамбетке Көзкаман атайын жолугуп: 
- Чалгын чалгыла, Манас сак болсун, калмактарга бастырып койбогула, түндөтөдөн бери 
күбүр-шыбыр көбөйдү, мени бөлүп ташташты, чочуп турам - дейт. Алмамбет Манаска 
келип: - Кандай эл экенин ким билет, баласы бирди айтса, атасы башка сөз айтат -
деп уккандарын баяндайт. Манас менен Алмамбет өзүлөрү тактап билмек үчүн аттанып 
чыгып, чалгынга жөнөшөт. Манасты орто жолго калтырып, өзү жалгыз калмактарды 
аралап кирсе, Алмамбет түн ичинде жайнаган от, карарып жаткан көп колду көрөт. 
Акырын эл четине барып, калмак чалга жолугуп, өзү калмак болуп, андан жай сурайт. 
Чал Айгандын көп кол кураганын, өзү да ошол колдон экенин, азык алганы айылына 
барып, кайра келе жатканын айтат. Алмамбет чалды өлтүрүп, кийимин тоноп кийип, 
жолдо калган Манаска кайра келип, анык кабар алып келейин - деп уруксат сурайт. Ма-
нас макул болот. Калмак чалдын кийимин кийген Алмамбет калмактарды аралап кирип, 
оюн куруп жаткан Айгандын кызы Алтынайдын ордосуна чейин барат. Аны эч ким элес 
албайт. Турган элге кайрылып, Алмамбет: 

«Жок жоготуп жүрөт, 
«Жерип кетти жети атаң, 
Жети атаңдын белгиси 
Жемире баскан чал буура»... 

- деп табышмактатып жогун айтат. Эл шек санабай, андай мал көрбөдүк - дешет. Алты-
най гана шекшип, айтылган табышмакты өзүнө, атасына жоруйт. Алмамбет кыз оюнга 
аралашып, Алтынайга токмок салат. Оюндун салттык шарты боюнча кыз өбүүгө бетин 
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тоскондо Алмамбеттин опкөнүнон Алтынайдын бети канап, эси оойт. Аны кармамак бо-
лушканда тополоңдон пайдаланып, Алмамбет качып кутулуп кетет. Алтынай шектенип, 
сак болуу керектигин эскертет. 

Манаска кайра келген Алмамбет жоонун камданып калганын айтып: - Соогатка 
Алтынайды мага бер, ал акылы боюнча Каныкейге барабар адам экен - дейт. Манас кан-
тип эле Каныкейге тең болсун - деп, ишенбейт. Алмамбет карганат. Манас: - Карабөрк 
менен Акылайдай болсо ала бер - дейт экен. Каныкейдей болгон соң аны менден талашпа 
- дейт. Алмамбет: 

«Жер дебеймин Таласты, 
Эр дебеймин Манасты... -

деп, таарыныч айтат. Манас ойноп айтканын билдирип: - Алтынайды сен ал - деп, 
Алмамбеттин көңүлүн жайлайт. Эртеси калмактар менен беттешип, чоң согуш болуп, 
жоону жеңишет, көп олжо алышат, Алтынай Алмамбетке тиет. Олжодон Көзкамандын 
балдары куру калышып, чыр чыгарышат. Олжону кайра бөлүшөт. Элге кайтып келе жа-
тып жолдон бир үйгө түшүп, арак ичип мас болушат. Көкчөкөз аракка уу салып берип, 
Манас, кырк чоро ууланышат. Сагымбайдын вариантында да ушул эле түрдө Айган кан-
га барган жүрүштөн кайра үйгө келе жатканда Көкчөкөздүн уусунан уулануу айтылган. 
Бирок чынында ал башка сюжет - Көзкамандар окуясынын тутумуна кирген деталдык 
белгилердин биринен. 

Бул китепке кирген көлөмдүү окуялардын эң акыркысы болгон Манастын орустарга 
жүрүшү Санымбайдын вариантындагы сюжеттик нукта В. В. Радлов жазып алып жа-
рыялаган тексттер жок, бирок орус темасы, «Ак падыша» деп аталган орус кандыгынын 
башкаруучусу менен мамиле бир нече жолу эскерилип, кеңири сүрөттөмө, сюжетке ээ 
окуя айтылбаса да Манастын өз сөзү ж. б. маалыматтар аркылуу бир катар кабарлар 
берилет. Ал кабарлардын негизги мүнөзү орус падышасы менен Манастын жакшы ма-
миледе болгондугу, Ак падышаны Манас өзүнөн жогору турган катары кабылдап, анын 
акыл-кеңештерин угушу, керек учурларда жардамын алышы. 

Элге кеңири манасчылардын бири Шапак Рысмендиевдин вариантында «Алмамбет-
тин окуясы» деген өзүнчө бөлүм бир канча темаларга бөлүнүп берилген: Алмамбеттин 
окуясы, Алмамбет Көкчөгө келиши, Алмамбеттин Манаска келиши, Манастын Көкчөнүн 
жылкысын алганы. Окуялардын нугу, негизинен, Сагымбайдын вариантына жакын, ал 
турмак көптөгөн деталдык белгилери бирдей, ошондой болсо да эки варианттын бири-
биринен сюжеттик айырмачылыктары да бар. Шапактын айтуусунда Алмамбеттин окуя-
сы чыгарманын жалпы курулушунда Сагымбайдын беришине окшош, орду Шоорук 
окуясынан кийин, Көзкамандардын келишинен мурда, Манастын Каныкейге үйлөнүүсү 
ошол Алмамбет окуясынын уландысы катары ага улай, өзүнчө тема да коюлбай, бир 
окуя мүнөзүндө баяндалат. 

Шапак манасчынын вариантындагы Алмамбеттин окуясы менен Манастын Каны-
кейге үйлөнүшү жөнүндөгү бир эпизод катары берилген бөлүмдүн сюжеттик схемасы бул 
түрдө: Бээжиндеги Азизкандын 18 жаштагы уулу Алмамбет бир күнү түш көрөт, ага ак 
селдечен адам атчан келип: - Үмөтүм тур, жааннамды көр! - дейт. Ордунан тура калган 
Алмамбетти алиги адам учуруп алып барып бейишти, тозокту көргөзөт. Мусулманчы-
лыктын жолун түшүндүрөт. Ал адам ак пайгамбар Мукамбет экен. Чочуп ойгонуп кеткен 
Алмамбет түш көргөнүн билет. Бирок түшүндө көргөн адамын табууга аракет кылмак 
болуп аты Кылжейренди минип, аттанып чыгат да, кайда барарын билбей, өзү куш са-
лып жүрүүчү жерине барат. 

Түн ичинде Азизкан ойгонуп кетип, уулун караса жатуучу ордунда жок. Мурда эле 
аярлар уулуң качып кетет - деп эскеришкен экен. Ошол оюна түшкөн Азизкан катуу 
коркуп, элине кабар салып, көп кол алып, Алмамбеттин артынан жөнөйт. Алмамбетти 
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таап атасы Азизкан, энеси Карачач жалынып-жалбарып, үйгө жүр дешсе уулу атасына 
кайрылып өз диниңди таштап, мусулман бол - дейт. Ачуусу келген Азизкан көп колуна 
Алмамбетти кармагыла! - деп буйрук берет. Согуш болуп, Алмамбет кутулуп кетет, ата-
энеси экөө тең аман-эсен өз жеринде калат. 

Көкчө баатыр жарды экен. Эки жигитин ээрчитип ууда жүрүп качып келе жаткан 
Алмамбетке жолугат. Анын калмакча салам бергенине Көкчө ачууланат. Алмамбет да 
ачууланып: - Салам берген адамды тилдейсиң, мен Азизкандын уулумун, мусулман бо-
луп, элимден качып келе жатам - деп, жайын айтат. Экөө достошот. Айылга барышат. 
Көкчөнүн аялы Акеркеч урматтап тосуп, арак куюп сунса Алмамбет аны ичпейм - дейт. 
Акеркеч кымыз куюп сунат. Мени сыйлабай, качып келген чоочун адамга өнтөлөйт -
деп, аялына нааразы болуп, Көкчөнүн ичи тарыйт. 

Алмамбет калмактардан жылкы тийип келип берип жатып Көкчөнү үч жыл ичинде 
каркап бай кылат. 

Көкчөнүн токолу Буудайбек: - Алмамбет менен Акеркеч тегин эмес - деп ушак чы-
гарат. Ага Көкчөнүн жигиттери Алсейит менен Тынымсейит да кошулат. Ушакка ишен-
ген Көкчө кымыздан тартылган аракка мас болуп алып, көп адамдын көзүнчө: 

«Каалаганын алсын де, 
Калмагына барсын де. 
Кызыкканын алсын де, 
Кытайына барсын де -

деп, Алмамбетке катуу сөздөр айтат. Айтканың чын болсо Көгаланы бер - дейт Алмам-
бет. Көкчөнүн ачуусу келип, жигиттерине: - Алмамбетти кармагыла! - деп, буйрук бе-
рет. Кол салган экөөн өлтүрүп, Алмамбет аттанып кетет. Тагдырына капа болуп, кайда 
барарын билбей, ойлуу бараткан Алмамбетти бир саздуу жерде уясын коргогон ызгыч 
куш тийип-качып мазасын алат. Сиркеси суу көтөрбөй араң бараткан баатыр ызгычка 
ачуусу келип канатын сый атып, бирок ээсине келип, жаралуу куштун сынган канатына 
дары сүйкөп, кынаптап таңып айыктырып учуруп жиберет. 

Масы тараган Көкчө бузукуларды каргап: - Көгалага сулуу кыз мингизип артынан 
жетип, Алмамбетке тартуу кылып токтоткула - дейт. Анын жакын жигиттери Алсейит 
менен Тынымсейит Акеркечти жиберүү керек - дешип какшыктап, Көкчөнү шылдың 
кылышат. Көкчө намыстанып унчукпай калат, куугун барбайт. 

Жайдын толугу экен. Жакып үлүш берип жаткан болот. Манас түш көрүп, аны жо-
рутуу үчүн аксакалдарды чогултуп алып каарданып, бир колуна кымбат баалуу тон, бир 
колуна жалаң кылыч кармап туруп түш айтат да: - Жакшы жорусаңар тонду аласыңар, 
жоруй албай бузсаңар өлөсүңөр - дейт. Олтургандар коркушат. Манас түшүндө алтын 
боолуу куш кармап, болот кылыч таап алган болот. Түштү мен жоруймун - деп элден 
бөлүнүп чыккан Ажыбай: - Алмамбет келип, сага жолдош болот экен - дейт. Түштү туу-
ра таап жоруганы үчүн Манас кубанып, Ажыбайга ыраазы болот. Кырк чоросун ээрчит-
кен Манас жол тосуп, Алмамбетти утурлап жөнөп, Чүйдөгү Чөмүчтүн сеңирине келип, 
күтүп жатышат. 

Келе Алмамбеттин жолунан чыгып Серек, Сыргак, Ажыбай, Чубак аны сы-
намак үчүн качырып кол салышат. Алмамбет аларды тоготпой, көңүл бурбай жолун 
улайт. 

Манас Алмамбетти урмат көрсөтүп, жакшы кабыл алып, Сарала атты тартуу тартат. 
Серек менен Сыргак элге сүйүнчүгө барып, Жакып, Чыйырды баш болуп көп эл тосуп 
келишет. Алмамбет Чыйырдынын эмчегин эмет. Алмамбеттин келгенине арналып чоң 
той берилет. 

Алмамбеттин кадырын билбеген Көкчөгө Манас ачууланып жигиттери менен ба-
рып, жылкысын тийип алат. Алмамбет барбайт. Акеркеч Манастардын артынан келип 
Көгаланы жана саап ичүүгө азыраак жылкы сурап кетет. 

www.bizdin.kg



€ МАНАС № 
Алмамбетке катын алып бермекчи болуп Манас кеңеш курат. Алмамбет оболу өзүң 

үйлөн - дейт. Анын сөзүн жөндүү көргөн Манас мурдагы эки аялды өзүм алгамын, элден. 
кыз тандап, аял алып бер - деп Жакыпка доомат айтат. 

Ырчыуулду ээрчиткен Жакып уулуна ылайыктуу кыз издеп эл кыдырып, эки жыл 
бою жер кезип катуу кыйналат. Акыры Жоомергендин кызы Бекторунун кеңеши менен 
Торум кызга барып акыл сурайт. Анын кеңеши боюнча Букардын каны Темирдин кызы 
Каныкейге барып көрөт. Жакып Каныкейди жактырат. Көп калың берип кудалашып, 
келинин алганы келишет. Эл жатканда Манас жакын жеңеси Салыйманды жол башта-
тып, Каныкейдин үстүнө барат. Атамдын үйүнө уялбай кантип келдиң - деп, Каныкей 
ачууланат. Манастын сунган колун колуктусу силкип жиберсе, ал төшөк жанында сайы-
лып турган канжарга тийип, жарадар болот. Ачууланган Манас Каныкейди кабыргага 
тээп, сыртка чыгып, атка минип, доол кагып, анын жигиттери Букардын шаарына кол 
салышат. Атасынын кеңеши боюнча Каныкей Айгандын кызы Аруукеге барып акыл су-
раса, ал Манастын алдына барып башыбызды тартуу тарталы, башка айла жок - дейт. 
Өзүлөрү тартууга келген кыздарды Манас кечирет, Аруукени Алмамбетке алып берет. 

Кудага келген Акбалта, Бакайлар Таласка кайтышат. 
Каныкей Манаска букарлыктардын көңүлүн алып кет - дейт. Анын сөзүн Алмамбет 

да туура таап, жигиттерди ээрчитип жортуулга ңыгып, Кебез-Тоодогу Сары дөөнүн жыл-
кысын тийип келет. Артынан кууй келген Сары дөө урушта өлөт. Олжо жылкыны Темир 
канга беришип, бата сурашат. Ал батасын берет. Каныкейди алып Таласка кайтышат. 
Жакып көп мал союп, келинин отко кийирет. 

Тоголок Молдонун (Байымбет Абдыракманов) варианты боюнча Алмамбеттин тары-
хы өзүнчө окуя катары баяндалбайт. «Алмамбеттин Бээжинден кай түрдүү келгени, Ал-
мамбет, Чубак Макел дөөнү жеңгени деген тема коюлуп, «Чоң казат» бөлүмүндө өзүнчө 
бутак катары жол талашкан Чубактын чырынан кийин Алмамбеттин өз сөзү менен анын 
эскерүүсү катары баяндалат. Өтө кыскарган түрдө берилген окуянын сюжетинин кыска-
ча схемасы бул түрдө: жол талашкан эки баатыр жүйөлөшүп, элдешкенден кийин баа-
тырлар алар бешөө, белгилүү төрт баатырдан башка Жойбур деген да бар), аттанып кы-
тайлардын четиндеги Көк-Дөбө деген дөбөгө барганда анын башына чыгып турган жерде 
Алмамбет арманын - өз тарыхын баштайт - атасы Соорондүк, Азизкан атыккан адам. 
Энеси Канчайым Алмамбет 16 жашка чыкканда атасынын ордуна кан болот. Уктаганда 
дайым түшүндө Мекени, Түркстанды, түрктөрдү көрүп жүрүп, тилине келме, дилине 
ыйман кирип, мусулман болот да, 18 жашында элин, ата-энесин, колуктусу дуу-дунун 
кызы Бирмыскалды калтырып качып чыгат. Куугунчулар, жолдон тоскон Борончунун 
колу менен Качырткы деген жерде жалгыз кармашып, кутулуп чыгат. Эңириктин оюнан 
миң адамы менен жаткан Көкчөгө жолугуп, аны менен таанышат. Көкчөдөн куранды, 
дин эрежелерин үйрөнөт (окуя ушуну менен бүтүп Көкчөдөн кетүү, Манаска келүү ай-
тылбайт, кыясы, тарыхты угуп тургандарга окуянын башка деталдары тааныш да дегени 
ой берилет өңдөнөт). 

Тоголок Молдодон жазылган вариан-т боюнча Манастын кан шайланышынан кийин 
дароо «Чоң казат» айтылгандыктан баатырдын үйлөнүүлөрү, ошондой эле Каныкейди 
алышы да атайын окуя катары берилбейт. 

Белгилүү манасчылардын бири Молдобасан Мусулманкуловдун айткан варианты бо-
юнча Алмамбеттин тарыхы өзүнчө окуя. Эпостун жалпы окуяларындагы өнүгүш нукта 
алган орду, ички сюжеттик курулушу, көптөгөн майда деталдары, ошондой эле ага удаа 
калган Манастын Каныкейге үйлөнүшү да берилиш ЖЭ.КТ&Н Сагымбайдын айтуусуна жа-
кын. Ошону менен бирге эле өзүнө таандык өзгөчөлүктөргө да ээ. Бул вариант боюнча 
окуянын схемасы бул түрдө: Алмамбеттин насили кытайлардан: 
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«Түп атасы Айтууган, 
Андан кийин Күнтууган, 
Андан кийин Айдаркан, 
Айдаркандан Соорондүк, 
Соорондүктөн Асылкан». 

Асылкан эр ортонуна барганча баласыз болуп, тагым кимге калат? - деп, арманда 
жүрөт. Бир күнү ал түш көрөт, түшүндө: эшигинин алдында бала жолборс байланат, 
ажыдаар ышкырат. Түшүн курачыларга айтып жоругула десе, алар эркек балалуу болот 
экенсиң, балаң тагыңа минет, бирок ажыдаар ышкырганы балаң акыры Бээжинге чуу 
салат дешет. Курачы аярлар бул кабарды Эсенканга да кабарлашат. Эсенкан Асылкандан 
эркек бала туулса өлтүрүүгө буйрук берет. 

Асылкан катынынын боюна бүтүп, ал төрөөр убагы жакындаганда Эсенкандын 12 
балбаны төрөлгөн баланы өлтүрүүгө камданып турушат, бирок Асылкан да өзүнчө кам-
данып, баласын аман алып калат. Туулган баланын кулагы тешилүү, сүннөткө олтур-
гузулган болот. Асылкан баласын дайым балбандарга кайтартып чоңойтот. Алмамбетти 
сегиз жашынан тартып окууга беришет. Аны менен кошо Кагай деген жесир кемпирдин 
Кожожаш аттуу уулу бирге болот. Кемпир баласын туулганда сай сагызгандын тили ме-
нен оозантып, бешигине ак коёндун далысын илип баккан экен. Ошон үчүн Кожожаш 
жан-жаныбарлардын тилин билип, келечекте эмне болорун алдын-ала айта алган көзү 
ачыктык сапатына ээ бала экен. Кожожаш Алмамбетке сенин чыныгы жолдошуң батыш 
тарапта күтүп жүрөт, акыры бизге бүлө болбойсуң - деп эскертет. 

Алмамбет зээндүү бала болгондуктан кытайлар өздөрү кол менен жасап алган 
сүрөткө кудай деп сыйынышканына нааразы болуп, кудай башка болуу керек го - деп 
жүрөт. Ал он сегиз жашка чыкканда атасы үйлөнтмөк болуп, Дуу-дунун кызы Турнага 
куда түшөт. Күйөөлөп барып колуктусунун койнунда жаткан Алмамбет түшүндө азире-
ти Аалынын эки баласы Асан, Үсөндүн арбагын көрөт. Алар кызга катылба, сен нурдан 
жаралгансың, сага бизди пайгамбар бабабыз жиберди, келмеге тилиңди келтир - дешет. 
Ойгонгон Алмамбет дароо туруп, аттанып кетет да үйүнө барып, анда да токтоно албай 
40 жолдошу менен ууга жөнөйт. 

Ууда жүргөн Алмамбет дүрбү са^ып көп колду, ортосундагы көгала атчан адамды 
көрөт. Аңгыча алдына келген ак бугуну кубалап, баягы өзү көргөн адамдардын арасы-
на барып калган болот. Элдин ортосундагы сакалдуу адамды көрүп, коома - деп, салам 
айтса, ал киши динсизсиң, анан салам айтасың - деп ачууланып тилдейт. Мактаган 
диниңдин жөнүн айтчы? - деген Алмамбеттин өтүнүчү боюнча 7 күн бою Алмамбетке му-
сулманчылыктын жолун түшүндүрөт. Алмамбет Көкчөнүн айткандарына ынанып, ислам 
динин кабыл алат да, атанын акы, эненин сүтүнөн кутулайын, барып ата-энемди, элимди 
мусулман болгула дейин, тил алышса мусулман кылайын - деп, үйүнө кайтып, бирок 
тилин албаган атасы менен чырдашып, ал карматып өлтүрөрүндө качып чыгып, куугун, 
тозгундардан аман кутулуп, Көкчөгө келип кошулат. Көкчө менен анын айылына келип, 
казактарда туруп калат. Калмактардан мал тийип келип, казактарга бөлүп берип жатып 
Көкчөнү аябай байытат. 

Көкчөнүн жигиттери, аларга токолу Буудайбек да кошулуп, Алмамбетти Акеркеч 
менен көңүлү жакын - деп ушактап, чагым сөзгө ишенген Көкчө арак ичип мас болуп 
алып, качкынды өлтүрөбүз - деп, камданышат. Аны билип калган Алмамбет кармашмак 
болгондо Акеркеч кадырыңды биле турган адам Манас, ошого бар - деп, кеңеш айтат. 
Алмамбет Манасты байкап көрүп, ал да күңүлүмө толбосо Мекеге кетем - деп аттанып 
кетет. 
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Масы тараганда Көкчө артыман издеп келер, же киши жиберер - деп үмүттөнгөн 

Алмамбет узап кетпей үч күн күтөт, бирок Көкчөдөн кабар болбойт. Анткени ал масы 
тараганда Алмамбетти эстеп, артынан Көгаланы тартууга алып бармакчы болсо да Буу-
дайбек берген аракка кайра мас болуп жатып калат. 

Манас жышааналуу жакшы түш көрүп, аны жорутуу үчүн акылмандар менен жа-
кындарын чакыртып, түшүн айтат. Элден озунуп атасы Жакып катындарың эркек төрөйт 
экен - деп айтмакчы болуп, «каа» - деп оозун ачып келе жатканда уулу аны каары ме-
нен карайт. Корккондон Жакыптын оозунан сөзү түшүп, унчукпай олтуруп калат. Түштү 
Ажыбай: - Апмамбет келип, сага жолдош болот экен - деп, жоруйт. Манас ага ыраазы 
болуп, көп сый берип, миң адамга чоң шайлайт. 

Манас камылгасын көрүп, чоролору менен аттанып чыгып, Таласка келип, ал жер-
деги калмак Кошой, кан Кошой, казак Кошойлорго жолугуп, чокуга чыгып дүрбү салып, 
кароол карап жатып келе жаткан атчан жалгыз адамды көрөт. 

Алмамбетти сынаш үчүн алдын тосуп барып, капыстан кол салган чоролорду ал 
тоготпойт, экөөн жыга чабат. Ажыбайдын өтүнүчү боюнча аттан түшүп, Манас менен 
учурашат. Манас жаңы келген баатырды зор урмат менен күтүп, Аккуланы баш кылып 
белгилүү күлүктөрдү бүт тартуу тартат. Алмамбет Сараланы алат. Алмамбеттин урма-
тына чоролорду байгеге сайып ат чаптырат. Сарала чыгып келип, баш байгеге сайылган 
Серек, Сыргак, Бозуул баш болгон 10 чоро Алмамбетке таандык делет. 

Баатырлар аттанып Самарканга - Манастын айылына бет алышат. Элге кабар же-
тип, жаңы келген баатырды урматтап тосуп алышат. Чыйырды ийиген эмчегин Алмам-
бетке эмизет. 

Манасты издеп, анын аялдарынын үйүнө барган Алмамбет алар орой, жөнсүз, акы-
лы тайкы адамдар экенин көрүп кейийт. Манаска жолугуп, кайда жүрдүң? - деп сураган 
Алмамбетке ал: - Сага аял алып берүү үчүн ылайыктуу кыз издеп жүрдүм - дейт. Мени 
коюп өзүң үйлөн, аялың жок экен деген тигинин сөзүн жүйөлүү көргөн Манас: - Жакып-
ка аял алып берип, аталык карызыңдан кутул - деп талап коёт. 

Камылгасын алып, кыз издеп чыккан Жакып Анжиян элин кыдырып, андан изде-
генин таппай Букарага барат. Белгилүү баатыр Манастын атасы Жакып келиптир - деп 
угуп Темир кандын (Каракан) уулу Ысмайыл баш болуп көптөгөн билермандар дүрбөп 
келип ага учурашат. Темир канга жолугуп, аны менен көрүшкөн Жакып: - Жакшы 
кызың бар экен, уулума бер - дейт. Ап кызым жаш, он төрткө жаңы чыкты, эки аялы, 
40 жигити бар Манаска барса жаш бала эл баркына жете албас, күнүлөрү зээрдеп, Ма-
нас каардап турса балам кантип чыдайт? Башка жерден кыз изде - деп, Темир болбой 
коёт. Кызыңды бербесең да көрсөт - деп Жакып көшөрөт. Каныкей бир кыз ээрчитип 
үйгө баш багып, кайра чыгып кетет. Жакып кызды дааналап көрө албай калат. Төлөктү 
ээрчитип шаар аралап чыккан Жакып окуудан тарап келе жаткан балдарга жолугуп, 
эң артындагы Каныкейди жолдош кызы менен дааналап көрүп сынына толтурат, Аруу-
кени да жактырат. Кайра кандын сарайына келип: - Кызыңды уулума бер - деп, дагы 
сурайт. Темир кеңешчилерин чакырып акылдашса билермандары кыз бербейбиз - деп, 
Манастын каарына калбайлы, андан көрө көп калың салып атасын качыралы дешет. Бул 
акылды баары туура көрүшүп, Жакыпка алтынзар жүктөлгөн алты миң кызыл нар, элүү 
миң аппак кой, маңдайында агы бар эки миң кара уй, токсон шумкар, жети миң жорго, 
жети жолборс, эки шер, кул бересиң - деп, калыңды угузушат. 

Бычылган калыңдын санын угуп, кызга сөйкө салып, элине кайткан Жакып айтыл-
ган калыңды ашыра камдап, келин алып келүүгө аттанышат. Калыңга келген көп малды 
батыра албай букарлыктардын шаштысы кетет. 

Ырчыуул менен Бозуулду ээрчитип, Манас Каныкейдин сарайына барса колуктусу 
кан болгон менен адепсиз, копол экенсиң - деп, уруксатсыз үстүнө киргени үчүн шамшар 
менен саят. Канжардын учу билегине тийген Манас канчыкка каптырып алдым - деп, 
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ачууланып, доолбас кагат. Белги уккан 40 чоро аттанып, шаар элине ат коёт. Корккон 
Каракан (Темир) 40 кыз менен Каныкейди аттантып, тартууга алып келет. Каныкей 
аттан түшүп: - Айып менде, башым тартуу, элде не жазык - деп жүйө айтат. Манас 
жазылып, чыр токтойт. Бирок Арууке Алмамбет кытайга тийбеймин - деп, дагы чыр чы-
гарат, Манас ачууланат. Акыры чыр басылып, той башталат. Аруукенин атасы перилер-
дин каны Байын келип, кызынын себин берет. Каныкейдин өз аты Рабия, кан никейине 
өттү - деп, Каныкей аталат. Той тарап, көп дүнүйө менен элге кайтып, чоң той беришет. 
Манас эли менен Таласка көчөт. 

Сагымбайдын вариантындагы Түндүккө жортуулдун так өзү болбосо да тематика-
сы, мүнөзү боюнча ошол эпизодго жакын, аны эске салган окуя-бөлүм Молдобасанда да 
бар. Ал Манастын Каныкейге үйлөнүшүнө улай жайгаштырылган. Чакан окуянын куру-
луш схемасы бул түрдө: Алмамбеттин сунушу боюнча Эртиш дайрасынын боюн жердеген 
чүрчүт деген элге каршы аттанып, ал элдин Добун деген баатырын өлтүрүп, Чапак деген 
канын туткунга алып, жоокерлерин жеңип, олжо алып кайтышат. Эки манасчынын ва-
рианттарындагы окуялар бири-бирине так туура келбейт, бирок сюжеттик курулушту, 
негизинен, жакын дешке болот: Алмамбеттин сунушу боюнча түн тарапка жортуулга 
аттануу, анча созулбаган чакан кармаштан кийин жеңиш менен элге кайтуу. 

Мындай окуя мурдагы манасчылардын варианттарында орун алганын кесе айтуу 
кыйын, ошондой болсо да Сагымбайдын жолун жолдоп эпостун сюжетине ушул багытта-
гы сюжеттик курулма пайда болгонуна Молдобасандын айтуусундагы бул чакан эпизод 
айкын күбө өтө алат. 

Белгилүү манасчылардын арасынан эпостун көптөгөн салттык туруктуу окуяларын 
өзүнө таандык айырмалуу белгилери менен айтуучу Багыштын (Багыш Сазан уулу) ва-
риантында Алмамбетке таандык маалыматтардын Манаска келгенге чейинкилери бир 
топ катары өзүнчө эпизод түрүндө баяндалат: кытайдын белгилүү кандарынын бири Азиз 
кандын уулу Алмамбет мусулман динине кирип, атасын өлтүрүп качып чыгып, казак-
тардын баатыры Көкчөгө жолугуп, анда туруп калат. Казактар бүт жарды экен. Алмам-
бет туш-туштан тийип мал, жол кезген соодагерлерден пул алып келип берип олтуруп 
баарын байытат. 

Көкчөнүн токолу Буудайбек: - Байбичең Акеркеч менен Алмамбеттин көңүлү жа-
кын - деп, чагым кылып олтуруп күйөрсүн бузат. Алмамбет Көкчөдөн кордук көрмөк 
болгондо кетмекчи болуп, бирок кайда барарын билбей айласы кетет. Акеркеч ага Ма-
наска барып жолдош бол, кадырыңды билет, аялы Каныкей (бул вариант боюнча Манас 
Каныкейге Алмамбет келерден мурда эле үйлөнгөн окшойт, бирок тексттерде ал окуя эч 
жерде эскерилбейт) акылдуу, жөн билги адам - деп кеңешин айтат. Анын кеңешин туура 
көргөн Алмамбет жөнөп кетет. 

Манас түш көрүп, эртең менен атасын баш кылып 40 чорону бүт ордосуна чакырып, 
үйгө баарын киргизип, өзү кылычын колуна алып эшикти тосуп каарданып олтурат. Чо-
ролору коркушат. Манас: - Мен түш көрдүм - дейт. Аны укканда Жакып озунуп: - Ырас 
болгон тура, Шооруктун кызы Акылай зайыбың эркек төрөп берет экен - дейт. Манас 
ага ачуусу келип: - Сага мен түшүмдү жоруп бер дедим беле? - деп акырая караганда 
жүрөгү түшкөн Жакып ичкен кымызын кусуп, олтуруп калат. Ажыбай Манаска көргөн 
түшүңдү айт, айтпасаң кантип жорумак элек - дейт. Жолборс кармап алыпмын. Токойго 
жойлотсом доңуз койбой кырды - деп, Манас түшүн айтат. Ажыбай дин талашып Бээ-
жинден качкан Алмамбет Көкчөдөн кетип, бизге келе жаткандыр, алдын тосуп баралы -
дейт. Кубанган Манас дароо 40 миң кол менен аттанып, Ашмаранын боюна келип түшөт. 

Жол тосуп кароол карап турган Серек келе жаткан Алмамбетти көрүп, качырып 
найза салат. Алмамбет Серекти ыргыта сайып кетет. Кырк чоро туш-туштан чыгып жа-
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былып, Алмамбетти кармап алып, Бакайга алып келишет. Он беш күн оозуна наар ал-
баган Алмамбеттин эси ооп жатып калат. Бакай анын оозуна май тамызып, эс алдырат. 

Эсин жыйган Алмамбеттен Манас жай сурап, жолдон аркар, кулжа атып, эт кактап 
жөп, жан багып келсең болмок экен десе, ал: - Мен кан заада болсом, кантип анан талаа-
да күлала болуп эт кактап жүрмөк элем - деп жооп берет. 

Үйгө кайталы деген Бакайдын өтүнүчүнө Көкчөдөн качып келдим - деп, Каныкей-
дин алдына кай бетим менен барам. Андан көрө кайра барып, Көкчө менен урушуп, аны 
жеңсем гана Каныкейге барам - деп Алмамбет болбойт. 

Манас Алмамбеттин келгенине арнап той бермек болуп, союш алып келгиле - деп 
элге жигиттерден жиберет. Эл камданып келет. Аккуланын иниси Сараланы коштотуп 
Каныкей да келет. Той берилип, 600 ат чабылат, чыгып келген Сараланы Манас Алмам-
бетке мингизет. 

Алмамбеттин талабы боюнча Манас колун алып, Көкчөгө каршы аттанат. Көкчөнү 
Чубак байлап келет. Андан соогатка сурап алып, Алмамбет коштоп жөнөгөндө Акер-
кеч келип, Көкчөнү соогатка сурайт. Алмамбет өзүн ак экенин билдирип, таарыныч 
сөздөрүн айтып, Көкчөнү Акеркечке соогатка берет. Акеркеч Көкчөнү жемелеп: - Ал-
мамбет колуңда турса арбагың Манастан да ашпайт беле - деп өкүнөт. 

Алмамбет Манаска келгенден кийин ар жерге алыш каздырып, элге эгин эктирип, 
калмактардан жылкы тийип келип берип, калкка көп пайдасын тийгизет. 

Багыштын вариантындагы Алмамбет окуясы «Чоң казат» бөлүмүндө да айтылган. 
Бирок бул эки жерде берилген мааЛЫматтар бири-бирин кайталабайт, өзүнчө окуяда 
айтылбай калган кабарлар Алмамбеттин өз сөзү аркылуу чалгын талашкан Чубакка таа-
рынган жерде анын арманы, өзүнүн кимдигин берки баатырларга түшүндүргөнү түрүндө 
баяндалат. 

Чубактын жөнсүз чыр чыгарып, анын намысына тийгени үчүн эскиси эсине түшүп, 
делебеси козголуп, арманы катары Алмамбеттин айткандары булар: атам кытайдын даа-
рыны (даркан - эрке, баатыр, башкаруучу; өзгөчө сыйлуу абалдагы адам маанисинде), 
энем ынды кызы. Туулганда кулагым тешилүү, сүннөтүм кесилүү түшүптүрмүн. Кы-
тайдын аярлары Эсенканга: - Бул бала түбү бизге душман - деп, кабарлашат. Эсенкан 
балаңды өлтүр - деп, Азизканга кат жазат. Азизкан болбой коёт. Алмамбет бат чоңоюп, 
алтыга чыкканда алты башка тил билет. Алмамбет ууда жүрүп, мас болуп, жигиттерин 
кубалап жиберип уктап калса пайгамбар түшүнө кирип, мусулмандарга кет - деп, то-
зок менен бейишти көргөзөт. Ойгонгон Алмамбет суу боюнан Көгала ат минген адамды 
көрөт. Ал Көкчө экен. Көкчөдөн мусулманчылыктын жолун угуп, динге кирип, намаз 
үйрөнөт. Элине кайтып мусулман бол десе тилин албаган атасы менен чырдашып, колго 
түшөрдө качып чыгып, күтүп жаткан Көкчөгө кайра келип, аны ээрчип казактарга ке-
тет. Ушакка ишенген Көкчөдөн көөнү калып, Манаска келет. 

Эпостук көптөгөн салттык туруктуу окуяларынын ички курулушун өзүнө таандык 
өзгөчөлүктөрү менен айткан белгилүү манасчы Мамбет Чокморовдун вариантында Ма-
настын Каныкейге үйлөнүшү окуясында жалпы багыты боюнча салттык нук сакталганы 
менен такыр башка башталышка ээ: өзүнө жолдош боло турган баатырларды издеп чык-
кан Манас кайра элине келгенде чогулган көпчүлүк бала баатырды үйлөнтүүнү чечишет. 
Андай бүтүмгө мурда эле аялы менен уулун үйүнөн кубалап жиберген Жакып каршы 
болот. Бирок жалпы журт жаалап, ага көнбөй, баатырга ылайыктуу кыз издөө милдети 
Агыш, Үрбү, Жангазы, Элчибай сыяктуу ары эптүү, ары билгич, чечен адамдарга тап-
шырылып, алар көптөгөн убарачылык менен Каракандын кызы Каныкейди таап, куда 
түшүшөт. Кайындап баруу, Манастын Каныкейден жарадар болушу ж. б. сыяктуу жал-
пы кабыл алынган белгилүү сюжеттик көрүнүштөр да ички курулушу жактан өзүнчө 
белгилерге ээ. 

www.bizdin.kg



€ МАНАС » 
7-КИТЕПТЕГИ ТЕКСТТЕРДЕ ЖОЛУККАН АЙРЫМ СӨЗДӨРДҮН 

ТҮШҮНДҮРМӨЛӨРҮ 

ААЛА -
(Өлтүрүп өзүн салам - деп, 
Өзгөчө кыйын аалам - деп - 27356-27357) 

Айла, амал, кээде күч-кубат. Өтмө мааниде: билимдүүлүк. 

ААЛА (шейит) - (аалы - наала, наалы шейит) -
(Аала шейит болду - деп, - 10711) 

- (ар. аала - жогорку даражалуу - чыныгы шейит, жогорку даражалуу шейит (к.шейит). 

ААЛИМ (аалым) -
(Араптын аалимдерине - 149) 

- (ар. аалим - окумуштуу) - окумуштуу, билимдүү, кээде көптү билген, же акылман 
адам маанисинде да айтыла берет. 

ААЛЫ -
(Кадыр түнгө жолугат 
Бугуну аткан аалы - деп, 24629-24630) 

- (ар. аали - жогорку даражалуу) 1. Жогорку даражалуу, кадырлуу адам. 2. Бактылуу, 
кудак сүйгөн адам. 3. Чебер, мыкты, кыйын. 

ААСЫ (гасы) -
(Аасы жапы мен кулга - 27052) 

- (ар. хакс - жек көрүндү) 1. Татыксыз, эсепке кирбес. 2. Өтмө мааниде: күнөөкөр, 
күнөөлүү (кудай алдында). 

ААСЫ ЖАПЫ (гасы жапы) -
(Атың дулдул мустапа 
Аасы жапы мен кулга - 27051-27052) 

- (ар. хакс - жек көрүндү, жафи - өрөскөл) - жек көрүндү, татыксыз, эсепке кирбес, 
күнөөкөр, күнөөлүү (кудай алдында). 

АБАЙ -
(Абайдан арбып өнбөсө, , 
Андан бөлөк жеринин 
Мал турууга эби жок - 6532-6534) 

1. Сактык, сак болуу, алды-артын балкоо. 2. Байкоо, көз салуу. 3 
кездеменин түрү. 4. Кооздолгон ат жабуу. 5. Жогору жак, үстү жак. 
бапестеп кароо, багуу. 

АБДЫРА -
(Абдырасын ачтырды - 6253) 

Чоң сандык, ичи кенен, буюм-терим салуучу, көбүнчө жыгачтан жасалган (кээде 
калың булгаары да болушу мүмкүн) идиш. 

Одуракай, калың 
6. Өтмө мааниде: 

АБУ -
(Абу буудан жан дейт ко - 3111) 
булут) 1. Булут. 2. Таза, жеңил. 3. Өтмө мааниде: күлүк, учкул, шайдоот, - (ар. абу 

тың. 

АБУ -
(Абу Жаангер кожонун - 23906) 

- (ар. суу) 1. Суу. 2. Уулу (келтирилген ыр сабындагы маани Жаангер кожонун уулу 
маанисин туюнтат). 
40-1198 ^ 6 25 
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€ МАНАС № 
А Б У Н А С И Р -

(Абунасир кожо экен - 11917) 
Эпос боюнча Манасты ислам динине киргизген касиеттүү адам. 

АБЫГЫЙ -
(Аппак сакал абыгый - 3683) 

- (калм. абыгый - аба) - аба, абаке, кээде жашы улуу адамга карага урматтуум, кадыр-
луум маанисинде, же чоң ата маанилеринде да айтыла берет. Мисалы, эпостогу Үсөндүн 
балдары атасына карата «абыгый», «абыгыйым» - деп, кайрылышат. 

АБЫР-ШАБЫР -
(Абыр-шабыр ат токуп - 8740) 

Шайдоот, тез. Кээде шашылыш маанисинде да айтыла берет. 

АГУЗУ БИЛЛА -
(Ага ынабас адамдар 
Агузу билла, капырдыр - 11476-11474) 

- (ар. агузу биллахи - Алданын алдына корголоймун) - Алданын райымын тилейм, Ал-
данын күйүнө сыйынам. Ислам дининдеги кеңири жайылган, маанилүү формулалардын 
бири. Толук айтылгандагы үлгүсү: агузу биллахи минаш шайтаанир ражим - таш ме-
нен уруп куулган шайтандан качып (алыс болуп, жолобоого аракет кылып), Алда сенин 
алдыңа корголоймун (сенден райым тилейм, сага сыйынам). 

АДАА -
(Адаа болуп аягы - 30126) 

- (ар. адаа - аткаруу) - 1. Аткаруу, жоопкерчилик жүгүнөн кутулуу. Аягы, бүтүшү, 
түгөнүшү. 

А Д А Б И Я Т -
(Адабият сөзүнө 
Ар түрдүү журттан кыргыз бай - 3539-3540) 

- ар. адаб, көптүк түрү - адабият) - көркөм чыгарма, көркөм сөз. Кээде көркөм дөөлөт, 
же көркөм сөз өнөрү маанилерин да туюнтат. 

АДАМ -
(Баш байгамбар Адамдыр - 11607) 

Адам баласынын түпкү атасы. Куранда аты эскерилген пайгамбарлардын бири, би-
ринчи пайгамбар. 

АДАМ БАЛЫК -
(Адам балык анда бар - 85997) 

Деңиз падышасы, деңиздин башкаруучусу, ээси. Кыясы, манасчы деңиз падышасы 
(морской царь) түшүнүгүн айтып жатат өңдөнөт (к. 8402-8417-ыр саптарынын арасы). 

АДАМУШ -
(Адамуш - деген бирөө бар - 8562) 

Эпос боюнча крокодил, же деңиз таш бакасы сымал жандык (к. 8562-8572-ыр сап-
тары). 

АДИС 
(Аят, адис албады - 11944) 

- (ар. хадис - жаңылык, кабар, аңгеме) - Мукамбет пайгамбардын ишмердиктерин, 
акыл-насаат сөздөрүн камтыган уламыш-аңгемелер. Мааниси боюнча ислам дининдеги-
лер үчүн Курандан кийинки эле орунда турган таяныч, сүннөт ага негизделген. 
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€ МАНАС 
АДЫНА (адине, адина) -

(Адына деген бир кийик 
Ат ордуна миниптир - 8138-8139) 

Эпос боюнча кийиктин бир түрү. Бул кийикти кайберендер калкы ат ордуна пайда-
ланышат. Ал кийик эпосто: 

«Аяк сегиз, төрт канат, 
Адамдар көрүп таң калат. 
Башында жалгыз мүйүз бар, 
Бир кез жарым бийиги ...» 

делип сүрөттөлөт (толугураак кара: 8256-8280-ыр саптары). 

АЖААТ (ажаат) -
(Бейопа ушу жалганга 
Ажаат эмес турушка - 11543-1154) 

- (ар.) - керек, зарыл. Кээде муктаж маанисинде да айтыла берет. 

АЖАЛ -
(Ажал жетсе акыры - 1747) 

- (ар. ажал - аяктоо) - өлүм, адамга (жалпы эле жандууларга). Алда тарабынан чектелип 
берилген тирүүчүлүк мезгилдин - жашоо мөөнөтүнүн бүтүшү, тирүү жүрүүнүн - жашоо-
нун аяктоо чеги. 

Ажалдын жетиши - өлүм - жашоо убактысы бүткөндө адам жанынын денеден ажы-
рап, аны таштап кетүүсү (жан алуучу периште жанды алып кетүү - жан тартуу) катары 
түшүнүлөт. 

АЖЫ -
(Абдылда ажы кеп баштап - 3183) 

- (ар.) - Мекедеги Каабанын ичиндеги касиеттүү кара ташка зыярат кылып кайткан 
адамга берилүүчү ардактуу наам. 

АЖЫДААР -
(Ажыдаар түстүүлөр - 2134) -

- (ир. аждапа - жылан, ажыдаар) - өзгөчө зор көлөмдөгү жылан түрүндө сыпатталган 
мифтик, коркунучтуу жандык. Көптөгөн элдердин оозеки чыгармаларында терс тип ка-
тары орун алган. «Манаста» жылан түрүндө эле эмес, кескелдирик түспөлдө да (кескел-
дирик - ажыдаар Кез келген экен Акпайга - 8080-8081) сыпаттала берет. 

(«Токсон бир кулач узуну, 
Он төрт кулач жоону бар, 
Отуз аяк буту бар» - (8067-8094) . 
Ажыдаар уча алат. («Учканы турган ажыдаар» - 8094). 

Ажыдаар «Манаста» жеке эле терс күч эмес, оң мааниде: учуп жүрүүчү, түрдүү 
түстөргө кубулуу, күн жайлоо ж.б. сыяктуу өзгөчө татаал, күчтүү окуу үйрөтүүгө 
жөндөмдүү акыл-эс ээси (Алмамбет ошол ажыдаардын окуусун окуган), же баатырдын 
күч-кайратынын символу (Манасты колдоочулардын бири катары анын алды жагында 
сойлоп, же тактысын кайтарып туруучу сүрдүн элеси ажыдаар) катары да мүнөздөлөт. 

АЖЫР -
(Айгырын айтат ажыр - деп - 3651) 

- (калм.) - айгыр. 

40* 627 ^ 
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АЖЫРАШ АЯК -

(Артыңа чапан, алдыңа ат Ажыраш аяк бергеним - 12713-12714) 
Кыргыздар арасында илгертеден бери кеңири колдонулган элдик салттардын бири 

- башка жакка көчүп кетип жаткан адамдын туугандарына, ымалалаш адамдарына кош-
тошуп берген сый тамагы. Сый тамактан башка түрдүү эстелик түрүндөгү белектер бери-
лиши да мүмкүн. 

А З А Л А Н У У -
(Азаланып каласың - 28187) 

Акчылануу, актануу, калп эле билбемиш болуу, тануу, жуукурлануу, баадиленүү 
маанилеринде. 

АЗАН -
(Азан айтат ар качан - 10868) 

- (ар. асан - чакыруу) - намазга чакыруу, беш убак намаздардын ар биринин окулуу уба-
гы келгенин билдирүүчү жарыя белги. Бала төрөлгөндө да азан чакырып, жарыя кылып 
балага ат коюлат. 

АЗАР -
(Азар түмөн кеп айтсам - 6166) 

- (ир.) - миң. I 

АЗАР ТҮМӨН -
(Азар түмөн эл сыйган 
Артык экен Анжиян - 12645-12646) 

- (байыркы түрк-монг. азар - миң, түмөн - он миң) - 1. Миң, миң-миң. 2. Өтмө мааниде: 
көп, эсепсиз көп. 

Көбүнчө «азар түмөн» түрүндө эки сөз бирге айтылат да, эсепсиз көп маанисин ту-
юнтат, бирок кээде «түмөн» өзүнчө да колдонула берет, ал учурда деле негизги мааниси 
миң делген так санга караганда миң-миң, өтө көп дегенди туюнтат. 

АЗЕЗИЛ -
(Адам дилин ар качан Азезил шайтан бургандыр - 1758-1759) 

- (ар. азазил - алдамчы, азгыруучу, жолдон чыгаруучу - оттон жаралган периштелердин 
бири. Топурактан жаралган Адамга баш урунууга макул болбой, текеберчилик кылып, 
Алданын буйругун орундабай койгон үчүн бети карарып, ибилис (үмүтсүз, келечектен 
- бейиштен үмүт кылбаган) атка конуп, таш менен урулуп, жер жүзүнө кубаланып жи-
берилген. 

Эпосто азезил, ибилис, шайтан (азезил, азгыруучу) маанилеш сөздөр катары аралаш 
колдонула берет жана капырлардын сыйынуучу күчтөрү, аларды колдойм - деп, алдап, 
азгырып, тескери жолго, иштерге кирептер кылуучу терс күчтөр катары кеңири сыпат-
талат. 

АЗЕЛ (асел, асал) -
(Азели шекер - шербеттей - 18920) 

- (ар. асал) - бал. 
Кыргыздарга арап тилинен кирген «азел» - (ар. азел) 1. Мурдатадан, илгертен, эчак-

тан; 2. Эч бир, такыр, кээде бүткүл, түбүндө маанилерин да туюнтат. 

АЗИЗ -
(Азизден каргыш кетиптир - 22480) 

- (ар. азиз, апсиз) 1. Ардактуу, кадырлуу, сүйкүмдүү, кымбат. 2. Олуя, ыйык. 3. Кээде 
мажирөө, шайы жок, боор оорууга муктаж. 4. Сокур, көзү кароо. 5. Жыланды тергеп, 
атынан айтпай азиз деп да айта берет. 

www.bizdin.kg



€ МАНАС » 
АЗИМ (азым) -

(Азим шаар Үргөнчкө - 1925) 
- (ар. азым - улуу, чоң) - улуу, чоң, кадырлуу, белгилүү, даңктуу, кээде касиеттүү. Ай-
рыкча, касиеттүү шаар, ыйык шаар маанисинде көп жолугат. 

АЗИРЕЙИЛ -
(Азирейил жан алат - 11548) 

Алданын мукаррап (эң Ж8.КЫН) ишенимдүү) төрт (Азирейил, Жебирейил, Ме-
кейил, Ысрапил) периштесинин бири. Аткарган милдети ажалы жеткен адам, жан-
жаныбарлардын жанын алат, жан тартат. Эпосто да, негизинен, ушул мааниде сыпат-
талат, бирок кээде Азирейил жан алуучу - тирүүлүктөн, жарыкчылыктан ажыратуучу 
коркунучтуу күч катарындагы мааниде берилүү учурлары да кездешет. 

АЗИРЕТ -
(Азирет! - деп, бакырып - 1569) 

- (ар. хазрат - ыйык, касиеттүү) - 1. Улуу, улуу даражалуу, касиеттүү, ыйык. Ислам 
дининдеги элдерде пайгамбарлардын, кээде халифтердин аттарына кошо айтылып, ти-
тулдук мааниге ээ болгон, өзгөчө сыйлап, касиеттүүлүгүн таанууну туюнткан сөз. Кээде 
өзгөчө сыйга ээ болгон, касиеттүү - деп эсептелген адамдардын аттарын эскертүүдө кол-
донулуу учурлары да кездешет. Эпосто айрым учурларда согуштук ураан катары пайда-
лануу да учурайт. Мисалы, жогорудагы келтирилген ыр сабы. 2. Кайгы-капа, жапаа. 
3. Урмат, сый (Азирет менен тургандыр - 1757). 

АЗИРЕТИ -
(Анын арка жагынан 
Азирети Айыптыр - 11692-16693) 

Азирет деген сөздүн адам атына кошо айтылгандагы үлгүсү - сөзгө - «и» чак мүчөсү 
улануу менен кимге таандык экендиги айкындалат. 

АЗУУ ЧАЛУУ -
(Алтымыш асый болгончо 
Азуу чалып карыбас - 17836-17837) 

Тиштин жоюлушу - карыгандыктын белгиси - тиш жоюлуп, мокоо. Көбүнчө жыл-
кыга карата айтылат. 

АЙБАЛТА -
(Айбалта башка чабылды - 10410) 

Согуштук курал - миз жагы жарым ай түрүндө жасалган курч балта. Адатта бул 
куралдын сырткы көрүнүшү эпосто сабы катуу жыгачтан, мизин «көөкөрчө кылып ий-
дирген» - деп сүрөттөлөт. 

АЙБАН (айван) -
(Бастырмага - айбанга 
Көлөкөгө бактырат - 10777-10778) 

- (ир.) - сере, серече, бастырма. Үйгө кирүүчү эшиктин үстү жагынан жаан тийбес, суу 
болбос үчүн атайын жасалган жай; көлөкөлөнүү, олтуруу үчүн атайын жасалган сере. 

АЙБАНКАНА -
(Айбанкана бастырма; 
Багат экен жай күнү 
Бастырманын астына - 0786-10788) 

-Щ 629 ^ 

www.bizdin.kg



€ МАНАС № 
- (ар. айбан) 1. Айбан - адамдан башка бүт көлөмдүү жан-жаныбарлардын жалпы аталы-
шы, курт-кумурска, чымын-чиркей түрүндөгүлөр, адатта, бул түшүнүккө киргизилбейт. 
Айбанкана - айбан багылуучу жай - бастырма, же атайын сарай. Жырткыч жаныбарлар 
кармала турган атайын жай - зоопарк. 

А Й Д А Р -
(Кыл чыккан айдар башы бар - 29165) 

- (ар.) 1. Шер, арстан. 2. Азирет Аалынын эпитети. 3. Эркектердин өрүлгөн чачы. 
4. Чач, көкүл. Эпос боюнча мындай чач калмак, кытайларга мүнөздүү белги. 

АЙДЫҢ -
(Айдыңың айдай турганда - 4778) 

1. Айдын нуру, айдын жарыгы. 2. Өтмө мааниде: атак-даңк, баатырдык сүр - улуу-
лук, жаркындык. Кээде алдуулук, күч-кубат, болуп-толуп туруу учуру катары да айтыла 
берет. 

АЙКӨЛ -
(Атагы айкөл, кан болгон - 28079) 

Телегейи тегиз, кечиримдүү, ичи кең, баарыга бирдей караган, кең пейил, акылман, 
кээде жетекчи, башчы түшүнүктөрүн бут камтыган сөз. 

АЙРАН -
(Айран азыр калыптыр - 1265) 

- (ар. хайран - таң калуу) - таң калуу, таңдануу. 

АЙРАН АЗЫР -
(Айран азыр калыптыр - 1263) 

- (ар. хайран - таң калуу, хазир - сак болуу, сактануу) - таң калып элее түшүү, аң-таң 
болуп, сактанып калуу, элейип таңыркап калуу, ишене бербей чочулап туруу. Сөз айран-
таң, айран азыр түрлөрүндө айтыла берет. Маани эки учурда тең бир эле («Айран- таң 
кылып кыйланы» - 7511). 

АЙРЫ -
(Айры менен нар бергин - 610) 

Төө, эки өркөчтүү төө (бир өркөчтүү нардан айырмалоо үчүн айтылган сөз). 

АЙЧЫК -
(Алтын айчык туу болгон - 29) 

Жарым ай - жаңы туулган ай формасында жасалган кооздук, же эн - тамга. Көбүнчө 
туунун бетине сайылган, же тартылган сүрөт, кээде асыл металлдан жасалып, тууга жа-
быштырылган кооздук белги түрүндө сыпатталат. 

АЙЧЫКТУУ ТУУ -
(Айчыктуу туулар жаркылдап - 945) 

Айчык белгиси бар туу. Айчык көбүнчө ислам дининдеги элдердин тууларында жо-
лугуучу белги. 

АЙЫП -
(Анын арка жагынан 
Азирет Айыптыр - 11692-11693) 

Куранда аты эскерилген пайгамбарлардын бири. Денесин курт жеп, катуу ооруп, 
дарыланыш үчүн Жалал-Абад шаарынын жанындагы ушул эле аталыштагы курорттогу 
Айып булак делген дарылык касиеттери бар жылуу булакка келип, узак убак болгон 
экен делген легенда айтылат. 
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АК -

(Ак жараткан кудай - деп - 156) 
- (ар. хакк - чыныгы, таза, чындык, туура, күнөөсүз) 1. Алданын 99 сыпаттама ысым-
дарынын бири («Ак амыры болбосо» - 1790) 2. Чыныгы, таза («Ак байгамбар тушунда» 
- 127). 3. Чындык, туура («Ак динине салганы» - 11156). 4. Адал. 

АКБӨКӨ -
(Акбөкөдөн айттырып - 15126) 

Балбан жигит - мансап ээсинин ишенимдүү жигити, чабарманы, жардамчысы. Май-
да мансаптык наам. Акбөкө - чыныгы балбан, мыкты балбан маанисин туюнтат. 

АКИМ -
(Акимсиген кытайдан - 280) 

- (ар. аким - чечүүчү) 1. Калыс, калыстык менен бүтүм чыгаруучу адам. Түпкү мааниси 
боюнча кыргыздардагы бий - калыстык менен чатакты, доо-талашты тескеп, адилет, 
эки жак тең ыраазы боло турган бүтүм чыгаруучу түшүнүгүнө жакын. 2. Кызматтык 
мансап - шайлануу, же дайындалуу жолу менен кандайдыр белгилүү аймакты, шаарды 
ж.б. башкаруучу адам. 3. Өтмө мааниде: улук, бийлөөчү, башкаруучу. Кээде адамдар-
дагы чечкиндүүлүк, өткүрлүк, бекемдик сапатты туюнтуу үчүн да колдонулган учурлар 
кездешет. Мисалы: 

«Өз билгенин иш кылган 
Аким көрдүм кыргызды» - (2218-2219-сап ырлар). 

АКАҢКЫ -
(Эңкер баштуу ак каңкы ээр - 13348) 

Ээрдин өзүнчө түрү - алдыңкы жагы жазы жана жарым тегерек формада болуп, 
анын бети оюу-чийүү, же күмүш ж.б. менен кооздолот. 

АКОЛПОК -
(Аколпок тонум жабылуу - 21853) 

Манастын ок өтпөс жоо кийиминин ,энчилүү аталышы. Ак була - кебезден жасалган 
(олпок - жумшак, калың маанисин туюнтат) делет. 

АК САРАЙ -
(Он эки канат ак сарай - 24796) 

Жогорку бийлик (кан, бек ж.б. ) адамынын расмий иш жүргүзүүчү жайы эсептелген 
чоң боз үй. Ак сарай, кан сарай, сарай түрлөрүндө айтыла берет. 

АКСАМ -
(Атаңардын аксеми 
Дагы бизден калбаптыр - 6009-6010) 

- (монг. аксем - аксым) - көрө албастык, ичи тарлык, ач көздүк. 

АК УРУК -
(Аркы түбү ак урук - 7183) 

Манасчы ак раса деген маанини кыргызчага которуп пайдаланып жатат. 

АКЧОЛОК МАТА -
(Атилес тең болобу 
Акчолок мата, бөз менен - 3037-3038) 
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Кебезден колго токулган ажыракай кездеменин түрү. Кээде жалпы эле кездемени 

мата - деп, атай берүү учурлары да кездешет. 

АКЫРЕТ -
(Акырет күн кыямат 
Таңда күнү кез келер - 11234-11235) 

- (ар. ал - ахрет - бүтүшү, акыры) - тиги дүйнө, кээде өлгөндөн кийинки түбөлүктүү 
жашоо. 

АКЫРЕТТИК БОЛУУ -
(Арага кылыч коёлук, 
Акыреттик бололук - 2696-2697) 

Достошуу салтынын эң кадырлуу жана бекем шерт менен шартташкан үлгүсү. Эл 
түшүнүгүндө мындай достор эч качан бирин бири кыйышпайт жана ажырашпайт делип 
эсептелет. 

АКЫР ЗАМАН -
(Айланса акыр заманда - 26801) 

- (ар. ахер - акыры, соңу, кийини, ир - заман, доор, мезгил) 1. Бул дүйнөдөгү жашоонун 
бүтүшү. 2. Өтмө мааниде: бүлгүн, ала^мат, кыйроо. 3. Адам баласынын тарыхындагы эң 
акыркы доор маанисинде да айтылат. Бул доор жашоонун бүтүшүнүн алды жагындагы 
учур катары замандын бузулушу, терс көрүнүштөрдүн көбөйүшү менен өзгөчөлөнөт дел-
ген түшүнүк кеңири жайылган. 

АКЫР ЗАМАН БАЙГАМБАРЫ -
(Байгамбары акыр замандын - 11906) 

Эң акыркы пайгамбар болгон Мукамбет мустапага берилген сыпаттама эпитет, анын 
пайгамбарлык учурун мүнөздөгөн белги. 

АЛАЛ (адал) -
(Алал да бар, арам бар - 4004) 

- (ар. халаал - эркин, уруксат кылынган, тыюу салынбаган) 1. Тыюу салынбаган, жасоо-
го, пайдаланууга жол берилген жорук-жосун, жүрүм-турумдар, же ичип-жешке уруксат 
кылынган тамак-аштар. 2. Ак, таза. 3. Өтмө мааниде: эмгеги менен табылган мал, пул, 
дүнүйө-мүлк. 4. Өлгөн адамды тазалоо - сууга алуу. 5. Эркек баланы сүннөткө олтургу-
зуу - колун адалдоо. 6. Өтмө мааниде: Күнөөсүз, таза, чыныгы, туура. 

АЛАМАҢ (аламан коюу) -
(Кашындагы үч жүз кол 
Аламандап ат коюп - 9467-9468) 

1. Согуштук ык - көп адамдын жапырт чабуул коюусу. Көп жоокерлердин арала-
шып урушка катышуусу. 2. Көп адамдын ар ким өз-өз бетинче байгеге катышуусу (миса-
лы, көк бөрү оюнунда чогулган эл эки тарап болуп, ар бир тараптан бир нече адам каты-
шып мөрөй талашпай, бүт каалоочулар ар ким өз бетинче улак талашуусу аламан байге 
аталат). Ошондой эле көптөгөн күлүктөр катышкан ат чабыш да аламан атала берет. 

АЛКАМДУУ (аламдуу) -
(Алкамдуу экен айтканы - 29003) 

- (ар. алкамдуу, же алхамду лилла - Алдага урмат, Алдага даңк). Курандын биринчи 
сүрөөсү бата - фатаке (фатаха - ачуу, баштоо ушул сөз менен башталат. Кыргыздарда 
сүрөөнүн өз аталышын билбегендиктен көпчүлүк учурларда сүрөөнү: «Алкамдуу» - деп, 
атай беришет. 
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АЛАҢ -

(Көңүлгө алып алаңды - 14044) 
Санаа, убайым, капачылык, бушайман болуу, күдүктөнүү, өкүнүч, коркунуч. 

АЛА ТЕРҮҮ -
(Сугарып, ала тердим - деп - 4322) 

1. Эгинди сугарганда - суу жайганда суу жетпей, кургак калган жерлерге суу 
жеткирүү. 2. Өтмө мааниде: ишти дыкаттык менен иштөө. 

АЛАТКАК -
(Миспилдирик, алаткак - 17280) 

1. Эпос боюнча адамдарга зыяндуу мифтик жандыктардын бири. 2. Кээде жапайы 
адам маанисинде да айтыла берет. 

АЛАЧ -
(Алтын айчык туу болгон 
Алмамбет баатыр алачка - 8 0 - 3 1 ) 

Казак-кыргыз урууларынын жалпы аталышы (кыргыздарда сөз «алаш» түрүндө ай-
тылат). Санжыра боюнча казак, кыргыздар Алач - Алаш кандын тукумунан тараган 
элдер. Келтирилген ыр саптарында сөз казактарга таандык катары айтылып жаткандык-
тан алаш эмес, алач түрүндө, б.а., казактар маанисинде колдонулган болсо керек. 

АЛБАРС -
(Найза менен найзалап, 
Албарс менен кайсалап - 8035-8056) 

1. Мыкты сапаттуу, өтө курч болот («Айбалта бар албарстан - 23855). 2. Ошол болот-
тон жасалган курал-жарак (канжар, тинте, найзанын учу, айбалта, кылыч («Найзасын 
албарс миздеген» - 17757 ж.б.) Көбүнчө, мыкты сапаттуу кылычты «албарс» деп атоо 
кеңири жолугат. 3. Өтмө мааниде: болот куралдарды курчутуу, чыңдоо үчүн сугарган уу 
- агайын эритме. 4. Жалпы эле күчтүү уу маанисинде да айтылат («Арбын ичти аракты, 
Албарс кошкон талакты» - 24858-24869) 

АЛБАРСТЫ -
(Албарсты анык баскандан, Сыргак - 26652) 

1. Адамдарга зыяндуу деп эсептелген мифологиялык жандык, адатта, чачтары сак-
сайып жайылган, эмчектери салаңдаган аял түрүндө сыпатталат. Кубулуп жүрүү, башка 
түс, кебете-көрүнүшкө ээ болуу жөндөмүнө ээ. Көбүнчө, уктаган адамды басып, кыйнайт. 
Ошондой эле төрөп жаткан аялды басып, эсин оодарат, кээде өпкөсүн сууруп алып, аккан 
сууга салып жиберип, өлүмгө дуушар кылат делип да айтылат. Кара, мартуу - деп да 
атала берет. 2. Өтмө мааниде: кырсыкка учуроо, байкабай калуу, көрбөй калуу. 

АЛДА -
(Тилегин Алда жеткирди - 784) 

- (ар. ал-илах - буйрук берүүчү) - Ааламды жараткан жана аны башкарып, бүт дүйнөдөгү 
бардык жандуу, жансыздарды өз амирине баш ийдирип жана аларга ырыскы чачып, ти-
рилик берип турган, чексиз кубаттуу күч. Ал түрдүү элдерде түрдүүчө аталышы (Алда, 
Кудай, Теңир ж.б.) мүмкүн жана анын 99 сыпаттама ысымдары бар, бирок ошол ата-
лыштардын баарынын негизи - Алда - Кудай бир. 

АЛДОО АКБАР (алло акбар) -
(Алдоо акбар - деп коюп - 26101) 

- (ар. алдо - Алда, акбар - улуу) - 1. Улуу Алда! Алданын баарынан улуу, баарынан 
жогору, баарынан күчтүү экендигин атайын белгилеп, ага сыйынуу, улуулугун таанып, 
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жарыялап тобо кылуунун негизги формулаларынын бири. 2. Бата кылууда, жакшы-
лык тилөөдө, ак жол, же ишке ийгилик каалоодо, иштин убаданын бүтүшүн белгилөөдө 
жолуң ачылсын, тилегиң кабыл болсун, каалаганыңа жет, кудай жалгасын, Апда жар 
болсун ж.б. түрдөгү каалоолор, тилек катары да айтыла берет. 

АЛЕКИ САЛАМ -
(Карыясы жооп айтат 
Алеки салам, балам - деп - 106-107) 

- (ар. алейкум - сага, же сизге да салам - тынчтык болсун) - адамдар жолукканда учу-
рашуу салтында айтылуучу сөз - сизге да тынчтык болсун! - деп, салам берген адамга 
жооп берүү адаты. Кыргыздарда саламалейкум - алейки салам, салам-алик түшөрүндө 
колдонулат («Алигин куп - деп, алганы» - 15057. «Алейки салам» пайгамбарлардын 
өзгөчө касиеттүү эсептелген адамдардын аттарына ага Алданын рахими тийсин маани-
синде кошо айтылуу салты да кеңири белгилүү. 

АЛЕҢГИР -
- (Алеңгирди салыптыр - 3246). 

1. Бүлгүн, кыйроо, чыр-чатак, кээде дүрбөлөң, убара, беймаза маанилеринде да жо-
лугат. 2. Жаанын өзгөчө түрү - кыйратуучу, коркунучтуу, баатырдык жаа маанилерин 
туюнтуп, жаага берилген сыпаттама наам - баа. 

АЛИБИ -
(Алиби жаман капыр - деп - 15438) 

Кебетеси, көрүнүшү. Кээде пейили, ичи маанилеринде да айтылат. 

АЛИК -
(Аликти билбей пайна - дейт - 83) 

- (ар. алейкум - сизге да) - мусулмандарда кабыл алынган учурашуу жосунунун фор-
муласы. Толук түрү - алеки салам - (ар. алейкумассалам - сизге да тынчтык болсун!) 
Сизге тынчтык болсун! (Атсалому алейкум) - деп учурашкан адамдарга сизге да тынч-
тык болсун! - деп жооп берүү. Кыргыздардын оозеки сөзүндө кыскарып, салам, алик, 
түрлөрүндө айтыла берет (к. алеки салам). 

АЛЛО АКБАР -
(Алло акбар - деп, айтып - 21508) 

Алда улук (к. алдоо акбар). 

АЛП КАРА КУШ (алп кара куш) -
(Алп кара куш көздөнүп - 9860) 

Алп - өтө чоң, зор денелүү; кара - чоң күчтүү куш - жалпы канаттуулар, көбүнчө 
жырткыч канаттууларды билдирүүчү жалпылык мүнөздөгү аталыш. Сырдуу, кереметтүү 
касиеттерге ээ эсептелген мифтик жандык. Өзгөчө зор канаттуу катары сыпатталат. 
2. Өтмө мааниде: кайраттуу, күчтүү, эр жүрөк, өткүр, жалтанбас, жалпы эле баатыр, 
балбан сыпаттарын туюнтуучу маанилерде колдонула берет. 

АЛУУЧУ -
(Алуучудай жүздөнүп - 9863) 

1. Адамдардын жанын алуучу коркунучтуу күч. Кыргыздарда ушул маанисин-
де ислам динине, анын жоболорунда эскерилүүчү жан тарта турган периште азирейил 
түшүнүгүнө чейин эле жашаган дешке болот. Анткени жогорудагы «Алуучудай жүздөнүп» 
делген ыр саптарындагы коркунучтуу, терс мүнөздөгү сыпаттама ислам дининдеги Алда-
нын кызматкери жан тартуучу периштенин элесине туура келбейт. 2. Өтмө мааниде: өтө 
коркунучтуу, кебетеси суук маанилерин туюнтуп, жек көрүмчү адамга, терс көрүнүшкө, 
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душманга карата колдонулат. Кээде ыкчам, шайдоот адамга, же баатырларга карата оң 
мааниде айтылышы да мүмкүн. 

АЛЫМ -
(Малыңдан алым алам - деп - 12544) 

Элге, ар бир адамга жеңген душман, же бийлик ээси салган салык милдеттүү түрдө 
алынуучу үлүш. 

АМАЛ -
(Азыр амал биз кылдык 
Актын сөзү куранга - 11773-11774) 

- (ар.) 1. Иш, аракет, кыймыл. 2. Жандануу, оңолуу, күчөө. 3. Айла, куулук, кытмыр-
лык. 4. Арга. 5. Салык, алым. 6. Мансап, кызмат. 7. Өнөр, билим, кесип. 8. Айдын ата-
лышы - 22-марттан 22-апрелге чейинки учурга туура келүүчү учур. 

А М А Н А Т -
(Аманат дүйнө шум жалган - 22531) 

- (ар. эманет) 1. Убактылуу бирөөгө калтырылган буюм, убактылуу бирөөгө сактатып 
койгон мүлк, акча, нерсе. 2. Убактылуу, өтүп кете турган. 3. Өтмө мааниде: жашоо, бул 
дүйнө. 4. Дан - адам жаны («Аманатын сактоого»). 

АМАНАТ ЖАН -
(Аманат жаным шашканы - 2933) 

- (ар. Алда тарабынан адамдарга убактылуу берилгендиктен жан - Алданын аманаты 
катары эсептелет (к. аманат). 

АМАЧ -
(Амач алып басылбай 
Аркы-терки шыбыргак - 798-799) 

Күчөп, уланып, создугуп, туташып, бүтпөй. 

АМБАР -
(Амбар жасап, дан жыйбас - 2302) 

- (ир.). Эгин сактоочу жай - кампа. 
* 

АМИНИҢЕ ШООДАЙ -
(Аминиңе шоодай - деп - 4617) 

Калмактардын балит, уят сөздөр менен сөгүүсү. 

АМЫР -
(Амыр кылса кудурет - 1150) 

- (ар. эмр) - буйрук, өкүм. Күч, кубат маанисинде да айтыла берет. Кээде мансаптык 
мааниге ээ болуп, өкүмөт башы, иш башкаруучу, аскер башы дегенди туюнткан учурла-
ры да бар. 

А Ң -
(Баштаганы ан - баян - 11240) 

- (ир. ан.) - обон. Обондуу ыр, кээде дастан - ыр түрүндөгү обон менен айтылуучу чы-
гарма. 

Арап тилинен келген сөздөрдө «ан» сөздүн маанисин күчөтүп, тереңдетип, чыныгы, 
анык дегенди туюнтуп (ан-азирети) турат, бирок өзүнчө жеке туруп мааниге ээ боло албайт. 

АНЖЫ -
(Анжы калмак, зуң кытай - 13251) 
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1. Топ, бөлүк. 2. Топ, бөлүктөргө бөлүнгөн көп сандагы маанисинде. 3. Уруу аталы-

шы. Балким, белгилүү чөлкөм, же шаар аталышы болуу да мүмкүн. 

А П А К Е -
(Араң турган Каныкей 
Апаке, кетеликчи - деп, 
Карабөрккө айтып салганы - 4590-4592) 

Жашы улуу күнүсүн «эже» дебей, эгер экөөнүн жаш айырмасы чоң болсо «апа», 
«апаке»- деп да атай берет. 

АПСУН -
(Дукмекер апсун мына бул - 790) 

- (ар. эфсун - сыйкыр) - сыйкыр дуба. Кубулуу, башка түс, кебетеге өтүү, же ойдо жок 
нерселерди болтура алуу күчүнө ээ дуба. Мекер - ар. - амал-айла, куулук, алдамчылык. 
Дүкмекер апсун - сыйкыр дубанын өзгөчө амалдуусу, күчтүүсү маанисинде. 

АРАБАН -
(Чылмардан, дутар чалышып, 
Арабан дапты катышып - 17546-17547) 

Урма музыкалык аспаптын түрү. 

АРАМ -
(Адал да бар, арам бар - 4004) 

- (ар. харам - тыюу салынган, уруксат кылынбаган) 1. Ислам дининин түшүнүк ына-
нымдары боюнча күнөө деп, эсептелип, аткарууга, жасоого, пайдаланууга тыюу салын-
ган жорук-жосун, жүрүм-турум, ичишке, жешке болбойт деп, эсептелинген тамак-аш, 
ичимдик, урунууга жарабай турган буюм-тайым, мал-мүлк ж.б. 2. Өтмө мааниде: теске-
ри, бузук, жамал, ыпылас. 3. Адамды тилдөө, кемсинтүү максатында да кеңири жолугат 
(«Жылкысы уркуп алардан дыты бузук арамдан» - 22510-22511) . 

АРАМЗААДА -
(Асили арамзааданын 
Табылбайт экен дабасы - 3777-3778) 

Тилдөө, кемсинтүү, жек көрүү маанисиндеги сөз, арамдын тукуму дегенди туюнтат 
(ир. заада тукум, бала). 

АРАСАТ -
(Арасат майдан күнүнө - 11562) 

- (ар. арасат - майдан, жай) 1. Кыямат кайым болгондо бүткүл адамдар чоң сурактан 
өтүү үчүн чогулуучу жай. 2. Өтмө мааниде: эки арада калуу, эки анжы болуу, деңдароо 
абал. 

АРБАК -
(Арбагы бийик, өзү түз - 1037) 

- (ар. арбах. Рух деген араб сөзүнүн көптүк түрү, мааниси - жан, тын) 1. Өлгөн адамдын 
тыны, куту («Жан кетсе да кетпеген Арбак деген бар дейт ко» - 3112-3113) . 2. Белгилүү 
адамдардын, ыйыктардын, ата-бабанын кереметтүү эсептелген руху (культу) («Ата-бабаң 
арбагы азыр урсун сени - деп - 10288-10289) . 3. Өтмө мааниде: атак-даңк, бедел, сый-
мык («Арбагы бийик, өзү түз» - 1037). 

АРБОО -
(Ажыдаар аны арбап тур - 8087) 

Гипностук ыкма менен таймашуу-беттешүү. Сырдуу күч, сөздүн жардамы менен 
каршысын жеңүү, баш ийдирүү, өз эркине көндүрүү. Көз ирмебей тиктешип туруп арба-
шат делет. Кээде амал-айла маанисинде да айтылат. 
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АРГЫМАК -

(Аргымак, бедөө сойлотуп - 7047) 
Жылкынын сымбаттуулугу, чыдамдуулугу, күлүктүгү менен айырмаланган өзгөчө 

түрү - таза кандуу жылкы. 

АРЕК -
(Аректей күлүк ат калды - 28475) 

- (ир. карек) - тоо эчкинин текеси. Өтмө мааниде: сымбаттуу, күлүк. 

АРИП (ариптүү сөз) -
(Арбактан кабар албаса 
Ариптүү сөз табылбай - 3534-3535) 

- (ар.) 1. Сөздү кагаз ж.б. беттерине түшүрүүнүн - жазуунун атайын ык, айла-амалы 
- тамга. 2. Айла-амал, сыйкыр, дуба. 3. Өтмө мааниде: ылайыктуу, ирээттүү, жөндүү, 
маанилүү. 

АРКА -
(Аттанып чыгып Кашкардан 
Арканы көздөй шартылдап - 24132-24133) 

1. Жан-жаныбарлардын жону. 2. Ар бир нерсенин сырт жагы. 3. Жер рельефинин 
наркы жагы (тоонун аркасы). 4. Мамлекеттин, кандыктын четки, сырткы, ыраакы ай-
магы. 5. Түндүк тарап. 

АРКЫТ -
(Аркыттан арак сунуңар - 23451) 

- (монг. аркыт) - суюктук куюлуучу териден жасалган идиш. Кыргыздарда көбүнчө 
суусундук куюлуучу, шириден кооздолуп жасалган идиш (көөкөр, көнөчөк) түшүнүлөт. 

АРУН (Аруун) -
(Байгамбардын бирөөвү 
Аты Арун болуптур - 11821-11822) 

Куранда аты эскерилген пайгамбарлардын бири. 

АРУУ -
(Аруу тон кийип зымпыйып - 14163) 

1. Таза, ак, сулуу, татынакай, назик. 2. Өтмө мааниде: жакшы, мыкты, кымбат 
баалуу. 

АРШ (аршы) -
(Аршка наалаң жеткен - деп - 27099) 

- (ар. арши - асман) - асман-көк. 

АРШЫ, КҮРСҮ, КАЛЕМ -
(Аршы, күрсү, калем бар - 1843) 

- (ар. арши - асман, көк; корш - такты, калам-камыш калем) - Асмандагы Алданын 
тактысы жана анын жанындагы адамдардын болочок тагдыры алдын-ала жазылып ко-
юлган жай - такта. 

АСА -
(Асасы менен бир салып - 27111) 

- (ар. асе - таяк) - таяк. Түпкү теги аса-муса менен байланышкан түшүнүк: 

«Кереметтүү асаны 
Ачып мага жол бер - деп, 
Урган экен көлүнө - 11739-11741) 

www.bizdin.kg



€ МАНАС » 
Колундагы асасы - таягы менен жол бер - деп, көлдү уруп, ачылган кургак жер 

менен ээрчиткен элин аман алып өтүп, душманынан кутулуп кеткен Муса пайгамбар 
жөнүндөгү уламыш-легенда эл арасында кеңири белгилүү. 

АСАБА -
(Асабалар жалтылдап - 946) 

- (ар. эсабе - асылма, асма) - желек. Туунун чүпүрөгү. Түпкү тегинде таякка байланган 
белги - желекче түшүнүлүп, бара-бара «асаба» көбүнчө желек, желекче маанисин туюн-
туп калган. 

АСПИ -
(Шуудур, аспи малы бар - 2317) 

- (ир.) 1. Ат, жылкы. 2. Жылкы жылы (жыл эсебиндеги жетинчи жыл). 

АССАЛОМУ алейкум -
- (Ассалому алейкум 
Алмамбет арыстан, султан - дейт - 21824-21825) 

- (ар. ) - сизге (сага) тынчтык болсун! Учурашуунун кеңири кабыл алынган салттык фор-
муласы. Кээде кыскарган түрдө «салам» (ар. салаам тынчтык) делип да айтыла берет. 
Толук үлгүсү «салам алейкум» (ар. алейкум - «сизге» же «сага»), адатта, тааныш эмес, 
же сыйлуу, жашы улуу адамга айтылуу шарт. 

АСЫЙ -
(Алтымыш асый болгончо 
Азуун чалып карыбас - 17886-17837) 

Жылкы, уй, төө сыяктуу кара малдын жашын эсептөөдөгү пайдаланылган атайын 
ык - малдын бешинчи жашы - жылкы ж.б. аталган малдар бешке чыкканда бир асый 
делет. Ага чейинки жаштарынын ар биринин өз аталыштары бар (кулун, тай, кунан, 
бышты, же музоо, торпок, кунажын ж.б.). Беш жаштан жогорку жашы ар бир жыл бир 
асыйдан кошулуп айтылат (бир асый - беш жаш, эки асый - алты жаш, үч асый - жети 
жаш ж.б.) 

АСЫЛГЫЯМ -
(Асылгыям деген жан - 8514) 

Эпос боюнча көп буттуу деңиз жандыгы. Кыргыздардын миф, легендаларында мын-
дай аталыштагы жандык кезикпейт. Кыясы, Сагымбай манасчы ойдон чыгарган. 8514-
8520-ыр саптарынын арасындагы жандыкка берилген. Сыпаттамага караганда айтуучу 
спрут жөнүндө угуп, ошону өзүнчө «асылгыям» деген ат менен атаган өңдөнөт. 

АТА БЕЗЕР -
(Ата безер баласың - 3290) 

Кордоп тилдөөдө, жаман көрүүдө колдонулуучу өтө оор маанидеги, төмөнсүнтүүчү 
сөз - атасынан безген, атасынан баш тарткан, атасын танган дегенди туюнтат. Түп, тек 
ата аркылуу белгиленген уруу түзүлүшүнүн шартында өзгөчө катуу тийүүчү, кемсинткен 
сөз болгон. 

АТ АЙДОО -
(Аттарды айдап салыптыр - 5852) 

Аш, той ж.б. салтанаттарда сөөлөт үчүн чабылган аттарды марага кайра коё берүү 
үчүн атайын адамдар айдап-коштоп белгилүү мурда макулдашылган чек-өлчөм жайга 
алып баруу. Чоң салтанатта өтө көп аттар чабылгандыктан күлүктөр катуу сындан өтсүн 
үчүн узак жерге, кээде жолдо бир нече күн конуп жүрүп олтуруп белгиленген жерге же-
тип, чабылган аттар коё берилген. 
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АТА УУЛУ -

(Ар шаарына бөлүшүп, 
Аземдүүсүн көрүшүп, 
Ата уулулап алыптыр - 22198-22200) 

Уруу түзүлүшүнүн учурундагы адамдардын туугандык белгилерине карата төптөрго 
бөлүнүү баскычтарынын төмөнкү баскычынын - майда бөлүгүнүн бири - бир атадан та-
раган жакын туугандар, көбүнчө, үчүнчү-төртүнчү аталары бир адам болгон топ. Миса-
лы, «Манас» эпосундагы Ногой кандын тукумдары бир ата уулу. Жалпы элге, бүт урууга 
тиешелүү иштерди чечүүдө элдин негизги уюткусу болгон ата уулунун өкүлдүк мааниси 
чоң. 

АТИЛЕС -
(Атилес тең болобу 
Акчолок мата бөз менен - 3037-3038) 

- (ар.) - баалуу жибек кездеменин түрү. 

АТ МЕНЕН САЛАМ БЕРҮҮ -
(Көпкөндүгүн караңыз 
Ат менен салам бергени - 15054-15055) 

Кыргыздарда кеңири орун алган этикалык жосундардын бири - жашы улуу, марта-
басы жогору адамга, эгерде ал жөө турган болсо, атчан туруп салам берүү адепсиздик-
тин, улууну урматтап сыйлабагандыктын, адамды тоготпогондуктун, теңине албагандык-
тын белгиси эсептелген. Өзүнө жашы, мансап деңгээли тең адамдар гана атчан урурашса 
болот. Сыйлуу адамга, айрыкча жашы улгайган, кадырлуу адамга ал адам атчан болсо 
да, жашы кичүүсү, өзгөчө жаштар аттан түшүп, утурулай басып салам айтуу тарбия 
көргөндүктүн, сылыктыктын, кичи пейилдиктин белгиси эсептелет. 

АТ ӨЛТҮРӨ ЖҮРҮҮ -
(Ат өлтүрө жетишип - 29893) 

Шашылып, өтө катуу жүрүү, аттын өлөр-тирилерине карабай шашылыш жүрүү, 
атты аябай катуу жүрүү. 

АТ ТЕРДЕТҮҮ -
(Эртеңки күнү чабылат - 15769 
Атыңарды тердет - деп - 15772) 

Күлүк, байгеге чабылуучу аттарды таптоодогу атайын ыктардын бири - чабылуучу 
атты акыркы жолу жеңилдетип, чабууга кошуу үчүн тер алып, тердетип суутуу. 

АТПАЙ -
(Атпай кыргыз баласын - 30084) 

Бардык, бүткүл, жалпы. 

АТ ЧАБУУ -
(Ат, кунанды чаптырып - 3478) 

Аш, той ж.б. салтанаттарда иштелүүчү өзгөчө кеңири жолуккан салттык жосундар-
дын бири - атайын байге коюп, күлүк аттарды (тай чабуу, кунан чабуу да учурайт) түрдүү 
өлчөмдөрдөгү аралыкка чуркатып чаап, сындан өткөрүү. Алдыга келген күлүктөргө 
түрдүү өлчөмдөрдөгү сыйлыктар ыйгарылат. 

АТ ЧАБЫМ -
(Аяк-башы ат чабым - 28726) 

Кыргыздардагы аралык өлчөм - болжол менен 2 5 - 3 0 километр аралык. Күлүк ат-
тарды байгеге чабуудагы аралык түшүнүлөт. 
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АТ ЧУБАТУУ -

(Сай күлүктүн баарысын 
Салды бүгүн көчөгө 
Чубатууга чыгарып - 15857-15859) 

Көп эл чогулган салтанаттагы чабыла турган күлүк аттарды коё берилүүчү жерге 
айдоодон мурда чубатып, тургандардын алдынан өткөрүү салты. Мындагы максат жол-
дон ат кошулбас үчүн канча жана кандай аттар байгеге кошулганын ал жердеги журтка 
көргөзүп, айкындап коюу. Ошондой эле күлүктөр көпчүлүктүн сынынан да өтөт. 

АЧ АЛБАРС -
(Ач албарс сындуу кылыч бар - 23852) 

Кылычтын энчилүү аты. Өзгөчө курч кылыч маанисин туюнтат. 

АЧ КҮСӨН -
(Ач күсөндөй бүгүлүп - 25083) 

Суусар сымал, субагай келген, өтө шамдагай, түлкүдөн кичирээк жырткыч айбан. 
Көбүнчө чычкан, майда канаттуулар менен тамактанат. 

АШКАНА -
(Ашкана тарткан чий жакка, - 6862) 

1. Боз үйдүн эпчи жагы - үйгө кире берердеги оң тарап - аялдарга таандык жак -
калканч-көшөгө сымал тартылган токулган чийдин ичи - тамак-аш, казан-аяк коюлуучу 
атайын жай. 2. Аш үй. Тамак-аш коюлуучу жай. 

АШТЫМ-МАРАН -
(Аштым маран деген жер - 66 24) 

- (монг. маран - марал - марал ашуу) - жер аталышы. 

АШЫК -
(Ашык утуп балдардан - 22371). 

Чүкө. 

АШЫК (ашык-машык) -
(Сындырармын ашыгын - 23229). 

Ашык-машык - каалганы босого таякка бекитип кармап турган атайын темир. 

АЯККЫ БАЙГЕ -
(Эң аягына сайылган 
Жети кара, жыйырма кой - 5840-5841) 

Чабылган аттарга сайылуучу байгенин эң аягы. Канча атка байге сайылары салта-
наттын кадыр-баркына жараша той ээси тарабынан белгиленип, элге алдын-ала жарыя 
кылынат. Салтанат чоң болуп, аттар көп чабылса отуз-кырк атка чейин байге берилиши 
мүмкүн. Адатта 2 - 3 аттан тартып, 6 0 - 7 0 атка чейин байге берүү учурлары эскерилет. 

АЯК -
(Усталар соккон кара аяк - 3779) 

Суюктук, тамак-аш куюуга ылайыкталып, жыгачтан чабылып - жонулуп жасалган 
атайын идиш. Көбүнчө бир, бир жарым литр суюктук баткыдай болот. Кичирээги чөйчөк 
делет. Жыгач аяк сырдалбаса кара аяк делет (кээде жарылып кетпей, бышык болсун 
үчүн атайын отко кактап, чала күйгүзүп коюу учурлары да кезигет. Эгер аяк сырдалып, 
кооздолуп жасалса сыр аяк делет. 
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АЯН -

(Азыр тапты көп аян - 11241) 
- (ар.) 1. Белги, сыр, жышаан, шек. 2. Амал, айла, арга, шай («Жаткан жерде солушуп, 
Жаяндын кетти аяны» - 7241-7243) . 3. Иш, баян, окуя, тарых (Азыр түрк кур турсуң 
Атаңар кылган аяндан - 1 0 4 9 7 - 1 0 4 9 8 ) . 

АЯР -
(Күшөк деген аяры - 969) 

- (ар. ) 1. Амалдуу, куу, кыяр, шылуун. 2. Сыйкырчы, дубакөй. 

АЯТ -
' (Аят келген көп сөзү - 1754) 
- (ар. - жекелик түрү - «ая», көптүк түрү - «аят») - 1. Жышаан, белги, керемет, 
сыр, аян. 2. Курандын сүрөөлөрүнүн ичиндеги өз алдынчалыкка ээ майда бөлүктөрү -
сүйлөмдөрү. 3. Өтмө мааниде: ыр. 

БААБЕДИН -
(Сыйпаган кожо баабедин 
Колунун тийген тагы бар - 24918-24919) 

1. Адамдарга жардам берүү, кыйын абалда сактап калуу касиетине ээ болгон күч 
ээси катары эсептелет. Анын жолуна курмандык чалуу ырымы көп жолугат. Айрыкча 
кырсыктан, балаадан куткаруу, же кутулгандык үчүн тогуз токоч баабедин айтуу өзгөчө 
кеңири учураган жосундардан. 2. Кээде баабедин согуштук ураан катары айтылган учур-
лар да бар («Баабедин! - деп, бакырам» - 18667). 3. Айрым окумуштуулар бул сөздүн 
чыгыш тегин Букаранын колдоочусу эсептелген белгилүү шайык Бахауддиндин (1318-
1380) ысмы менен байланыштыруу учурлары да бар. 

БААНА (паана, маана) -
(Алмадай кара башыңа 
Алдадан бөлөк баана жок - 4761-4762) 

- (ир. фани) - коргончу, калканчы, сыйынт. 

БААНИ (паани) -
(Башында уккан баанини - 19644) 

- (ар. фани) - жалган, убактылуу, түбөлүк эмес, өтүп кете турган, туура эмес. 

БААР -
(Жаздын асты баарда - 686) 

- (ар.) 1. Эрте жаз, көктөм учур. 2. Жыргал, үсүр, пайда. 3. Кээде жанга жайлуу салкын 
жел - (Салкын шамал - баары жок - 5903). 

БААТЫР -
(Акун баатыр көрсүн - деп - 1266) 

1. Башкаруучу, көбүнчө, аскер башы маанилерин туюнткан мансаптык жогорку 
наам. 2. Адам сапаты - коркпос, жалтанбас, эр жүрөк, чечкиндүү адам. 3. Кээде кан 
түшүнүгүнүн ордуна, аны менен маанилеш сөз катары да колдонула берет. 

БААША (бадыша) -
(Баашага салам бербеген - 6573) 

- (ар. пати - өкүмдар; ир. - шах - өкүмдар. Эки сөздөн куралып түзүлгөн - пади, шах. 
. Экеө тең өкүмдар, бийлик ээси маанисин туюнтат). 1. Чоң өлкөнүн эң башкы бийлөөчүсү. 
г 2. Эпикалык душмандардын (калмак, кытай) чоң аймагынын башкаруучусу. 3. Аскер 
- башы - генерал, же чакан аймак башкаруучусу катары да айтыла берет. 
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БААШАЙЫ (башайы) -

(Баашайы жууркан, пар жаздык - 23260) 
- (ир.) - кол менен согулуучу жибек кездеменин түрү. 

БАГЫЛАН (баглан) -
(Багылан, сулуу баланы - 1093) 

1. Сүт эмүүдөн калган - жетилген жаш козу. 2. Өтмө мааниде: жапжаш, эне сүтү 
оозунан кете элек, келишимдүү, жаңыдан жетилген, назик, сүйкүмдүү. Кээде даамдуу, 
жагымдуу (Тарбыгын эти багылан - 4040). 

Б А Г Ы М Д А Т -
(Заар окуйт багымдат - 27474) 

- (ир.) 1. Таң, таң жарыгы. 2. Беш убак окулуучу намаздын биринчиси - эртең менен 
эрте окула турган намаз. 

БАДАНА -
(Бадана кийген баатырлар - 2129) 

- (ир. баден - дене, бүткөн бой) - денеге чыпталып, көбүнчө калың булгаарыдан кооздо-
луп тигилүүчү жоо кийими - курал өтпөс соот. Кээде бадана сый тон, баалуу сырт кийим 
түрүндө да айтыла берет. 

БАДИРЕК -
(Күшөк аяр бадирек - 1082) 

- (ир. - бед-рег - теги жаман) 1. Теги жаман, тексиз. 2. Өтмө мааниде: кара нээт, орой, 
бузук, наадан, оңбогур. Кээде өткүр, кайраттуу, жалтанбас маанилеринде да айтыла бе-
рет. 

БАДЫША (падыша, пааша) -
(Бадышалык жөкөрү - 1326) 

- (ир.) - өкүмдар, бийлик ээси. Башкаруу мансабындагы эң жогорку баскыч - жогорку 
бийлик (бааша - пааша ага салыштырмалуу майдараак орун болуу учурлары бар). 

БАДЫШАЛЫК САЛТАНАТ -
(Бадышалык салтанат 
Башта жүргөн борумун 
Манас эми салганы - 2533-2535) 

Башкаруучу өкүм ээсинин, кандын өз деңгээл, баркына ылайык атайын иштелип 
чыгып, анын ким экендигин туюнтуп туруучу көп алдында көрсөтүлө турган расмий иш-
аракеттер, көрүнүштөр, ритуалдар. Жүрүш учурунда, дос-кас болгон көп элдер чогулган 
жерде жоого сүр көрсөтүү максатында ак ат минип, ак кийимчен, башында ак калпак, 
жоо-жарагы да ак түстөгү, мылтыгын сундурган 20 мерген алды жагында, оң жагында 
аты-тону кыпкызыл 20, сол жагында көк түстөгү 20 жаа кезеген жигиттер, артында 20 
найзакер, баарынын алды жагында Аккуланы бош коштогон алты жасоол жол бошот! -
деп, добуш салып, баарынын ортосунда жоо-жаракчан Манас өзү болот (к. 2536-2575-ыр 
саптар арасы). Башка учурларда салтанат белгилер башкача боло берет. 

БАЗИР (убазир, обозгер) -
(Базир менен бегине - 1467) 

- (ир.) - кандын акылчысы, кээде жардамчысы. 

БАЙГАМБАР (пайгамбар) -
(Байгамбар чыккан Сам - деди - 1743) 

- (ир. пейгембер - олуя, элчи) 1. Алданын жердеги өкүлү - элчиси - айткандарын, буй-
ругун адамдарга жеткирүүчү, таратуучу адам. Пайгамбардын негизги милдети адамдарга 
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кудайдын бардыгын, бирдигин, улуулугун түшүндүрүп, оң менен терстин айырмасын 
белгилоө жана терстен оолак болуп, оң жүрүш-туруштун үлгүсүндө жашоого чакыруу. 
Биринчи пайгамбар - Адам ата, пайгамбарлардын эң акыркысы - Мукамбет. Дүйнөдө 
канча пайгамбар өткөнүн так эч ким билбейт, алар көп болгону гана белгилүү. Эпосто: 

«Жүз жыйырма төрү миң байгамбар 
Бар - деп, анык билиңер» - (1595-11596) 

- деген маалымат эскерилет. 
Куранда 25 адамдын ысымдары пайгамбар катары эскерилген. Алар Курандагы жа-

зылышы боюнча булар: Адам, Идрис, Нук, Худ, Салих, Ибрахим, Лут, Исмаил, Исхах, 
Якуб, Юсуф, Эйюф, Шуайб, Муса, Харун, Давуд, Сулейман, Иляс, Элйеса, Юнус, Зул-
кафп, Зекерийя, Яхя, Иса, Мухаммед. Дагы Куранда аттары эскерилген үч адамдын 
пайгамбардык наамы талаш. Алар: Узейр, Лукман, Зулкарнайын. Булардын катарына 
кээде Кыдыр да кошулат. 

«Манас» эпосунда Куранда аты эскерилген пайгамбарлар катары булар саналат: 
Адам, Ыдырыс-Шиш, Нук, Үд, Саалы, Ыбырай-Ыбрайым, Ысмайыл, Ыскак, Жакып, 
Жусуп, Лут, Шугайып, Айып, Муса, Арун-Аруун, Салык, Сулайман, Ыракман, Кызыр, 
Илияз, Искендер, Улукман, Ыйса, Мукамбет. 

Пайгамбарлардын арасындагы жаңы динди жарыялагандар расул - элчи делет, мур-
дагы ага чейинки динди эле үгүттөгөндөр наби - насаатчы делет. Расул-элчи пайгамбар-
лар - 313, алардын алтоо улуу (улюль-азм) пайгамбарлар: Адам, Кух, Ибрайым, Муса, 
Ыйса, Мукамбет мустапа. 2. Кээде даанышман, акылман адам маанисинде да айтыла 
берет. 3. Өтмө мааниде: бардыгын алдын-ала билген олуя, көзү ачык. 

БАЙГЕ -
(Баш байгеге сайганы 
Сексен жылкы, үч жүз кой - 5832-5833) 

Той, аш ж.б. сыяктуу көп эл чогулган салтанаттарда көрсөтүлүүчү ат чабыш, балбан 
күрөш, эр сайыш, эңиш ж.б. сыяктуу салттык оюн-шоок расмилериндеги жеңүүчүлөргө 
ыйгарылуучу сыйлык. Кыргыздарда өзгөчө ат чабыш оюну кенен жайылып, зор маани 
берилген. Ошон үчүн чабылган аттарга сайылган байгелердин саны да арбын, түрлөрү 
көп болгон. Мисалы, биринчи келген атка берилүүчү баш байгеден башка да экинчи, 
үчүнчү ж.б. делип, чоң аш-тойлордо отуз-кырк атка чейин улам азайтылган түрдөгү 
сыйлык-байгелер ыйгарылган. 

Б А Й К У Ш -
(Баркөлдөн келген байкуштар - 14328) 

- (ир. ) 1. Эсинен ажыраган, акылын жоготкон, эси оогон, акылдан ажыраган. Өтмө маа-
ниде: Бечара, алсыз, бактысыз, шордуу. 

БАЙСА -
(Ченеп берген жеминен 
Төрт байса артып калыптыр - 13227-15228) 

- (ар.) 1. Оордук ченеми - элүү граммга жакын өлчөм. 2. Сокмо дубал. 3. Сокмо дубал-
дын катмарлары. 

БАК -
(Бак берген кудай башында - 22353) 

- (ир. бахт. тигилген жыгач - дарак) 1. Дарак. 2. Таалай, даража, жыргал, кешик. 
3. Кыргыз мифологиясында бакты-таалайды алып келүүчү күч ээси - көзү сокур кары 
адам түрүндө сыпатталат. 
42* -Щ 643 

www.bizdin.kg



€ МАНАС № 
БАКАЛОО -

(Азардын көлүн бакалап - 8479) 
1. Байкоо, кыдырып көрүү. 2. Токтоо, каралап туруп калуу («Кашкарга кирип бака-

лап, буудандардын баарысын Кайра баштан такалап» - 17162-17164) . 

БАКАР -
(Бакар, көспант дагы бар - 2318) 

- (ар. бакаре) 1. Уй. 2. Уй жылы. 

БАКТЫ (бакыт) -
(Кудай берсе кеч эмес 
Бакты, дөөлөт башка - деп - 2485-2486) 

- (ар.) - жыргал, таалай, кешик. Өз тагдырына ыраазы болуу, жашоодон кубаныч алуу. 

БАКСИН -
(Мисалдаш, баксин дагы бар - 24856) 

Суусундук, мас кылуучу ичимдиктин түрү. 

БАКШЫ -
(Сен жинди болсоң, мен бакшы - 4518) 

1. Эмчи-домчу. 2. Көзү ачыктык, дубакөйлүк сапаттары бар адам. 3. Жин колдоочу-
лары бар адам. Айрым элдерде ырчы, жомокчу (өзбек, уйгур) маанилеринде да айтылат. 
Монгол-калмак тилдеринде «багш» - окутуучу, нуска берүүчү - мугалим дегенди туюн-
тат. 5. Өтмө мааниде: тилдөө, кемсинтүү максатында, жеңил, арзыбаган, туругу жок 
маанилеринде да колдонулат («Меңдибай мээнет, куу бакшы» - 24429). 

БАКЫЛ -
(Бакылды көрсө сүйбөдү - 22388) 

- (ар. бахил) - сараң, битир, катуу баш. 

БАКЫР -
(Баш күнүнөн иши жок 
Бакырчылык, тарлыкка - 6384-6385) 

- (ар.) - кедей, колунда жок, жарды. Бакырчылык - жетишпегендик, жокчулук, кедей-
лик. 

БАКЫР -
(Айгырлары айкырып, 
Бакырлары бакырып - 8009-8010) 

Куландын эркеги, куландын айгыры. 

БАЛ (бал ачуу) -
(Бал жагына калганда 
Башкача кыйын өнөрү - 9235-9236) 

- (ар. пал) - төлгө, төлгө салуу. Төлгө китеп, куучу карап далы көрүп, кырк таш менен 
ж.б. түрлөрдө боло берет. Эпосто төлгө тартуу да бал ачуу деле берет: «Төлгөчү кара 
Төлөгү, Бал жагына калганда Башкача кыйын өнөрү - 9233-9235) . 

БАЛБАН КҮРӨШ -
(Огуз балбан күрөшүп - 5820) 

Салтанаттарда аткарылуучу салттык оюндардын бири - атайын эрежелерге ылайык 
эки адамдын күч сынашып беттешүүсү - күрөшү. 
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БАЛБАН ТАШ -

(Миң алты жүз батман таш 
Балбан таш кылып көтөрүп - 20385-20386) 

Улуттук өюндун бир түрү - чулу, оор ташты көтөрүп күч сынашууда колдонулган 
таш. 

БАЛЧЫ (кээде балгар) -
(1-беттеги кара сөздө) -

Бал ачкан адам, төлгөчү, далы көргүч - далычы. 

БАН (банд, бандулу) -
(Бан илимдин өнөрү 9118) 

- (кыт., ар. - баңг - жарыя, кабар, гөбл - дабыш, ун, барабан). Элге кабар бергенде уру-
луучу барабан. Бан - кабар. Келтирилген ыр сабындагы маани - кабар берүүнүн ыгы, 
атайын өнөрү дегенди туюнтат. 

БАНТ -
(Баш көтөрөр эстүүсү 
Бантка салып каралап - 2963-2964) 

- (ир. банд - түрмө; бандит - колго түшкөн туткун, кармалган адам) 1. Камак, түрмө. 
2. Туткун, камалган, түрмөгө түшкөн адам. «Анча-мынча жоо болсо Бант ылып байлап 
алмакка - 8683-8684 . Бул ыр саптарындагы маани - жоону туткундап, колго түшүрүп 
алуу. 

БАҢ-БАҢ -
(Чыйтай, дорго, баң-баңды - 1 8 7 0 8 ) 

- (кыт. ван - князь) - эпос боюнча калмак-кытайлардын мансаптык жогорку наамдары-
нын бири. Орду боюнча кандан кийинки жогорку даража. 

БАПИК -
(Ычкыры бапик кырк муун - 23482) 

- (ир. попик) - чачы, чок. Жиптен жасалган чок-чачы. Көбүнчө, ычкырдын эки учуна 
тагылып бекитилет. 

4 

БАРАБАН -
(Урушка согор барабар - 9340) 

Урма музыкалык аспап, кабар, белги берүүчү максаттарында, же согуш учурунда 
жоокерлерге дем болуу, аларды кармашка шыктандыруу үчүн пайдаланылган. 

БАРАЙЫЗ -
(Барайыздан баштады - 754) 

- (ар. жекелик түрү «фарз», көптүк түрү - «фараиз») - ислам дининдеги милдеттүү 
түрдө аткарыла турган иш-аракеттер (намаз окуу, орозо кармоо, зекет берүү, Мекеге 
баруу, келме келтирүү - Алданын бардыгына, бирдигине, улуулугуна, Мукамбет анын 
элчиси экендигине күбө өтүү - ишенүү). 

БАРАНДА -
(Барандасын жоготуп - 8396) 

- (ир.) 1. Майда канаттуулар. 2. Жалпы эле куштар - канаттуулар маанисинде да кол-
донула берет. 

БАРАҢ -
(Атканы бараң түз экен - 1661) 

645 
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- (ир.) 1. Батыш Европа. 2. Эл, уруу аталышы француздар же христиан дининдеги эл-
дер («Бараңдардын журтуна» - 9972). 3. Мыкты мылтык, Францияда жасалган мылтык 
- мылтыктын эски түрлөрүнүн бири. Өң-түсүнө карата сыр бараң («Сыр бараң мылтык 
майлаттым» - 23250), ак бараң («Ак бараң мылтык түздөгөн» - 17759) ж.б. болуп айты-
ла берет. 4. Жөнөкөй, калың кездеменин бир түрү. 

БАРАСАТ -
(Барасатка баш койсо 
Келе турган кайып иш 
Кең-кесири билинет - 21433-21434) 

- (ар.) - тапкычтык, зээндүүлүк, жөндөмдүүлүк. 

БАРГОН -
(Бадышасы Баргондур - 11720) 

Фараон деген мансаптык наамды манасчы энчилүү ат катары түшүнүп, пайдаланса 
керек. 

БАРГӨЙ (баркөй) -
(Баргөйүнө барганы - 2478) 

1. Ысык-сууктан сактоочу калканч жай. 2. Өтмө мааниде: даражалуу адамдын кол-
доосунда болуу, жамандык-жакшылыкта таянуу. Колдоо, таяныч. Даражалуу, мансаптуу 
адамдын алдына, урматына баруу, андан жардам суроо маанисинде да колдонула берет. 

БАРСКАН -
(Барскандарын көтөргөн 
Балбандары жыйылды - 7413-7414) 

1. Согуштук курал - узун сапка ашталган оор балка. Кээде чоюн баш делип да ата-
лат. Бирок уютулган, идиректери бар, тоголок чоюн баштан айырмаланып, мизи жок 
балка түрүндө болушу да мүмкүн. 2. Темир устанын оор балкасы. 

БАРЧА -
(Барча адамдар шашканы - 756) 

1. Бут, баары, бардык. 2. (ир.) - жибек кездеменин бир түрү. 3. Узунду, кесик, 
бөлүк. 

БАТА -
(Бата кылып койгону - 1720) 

- (ар. фатиха - ачуучу. Куран китебин ачуучу) 1. Курандагы 1-сүрөө. Дуба катары кеңири 
колдонулат: өлгөн адамга арнап дуба окуганда, өлүк койгондо, намаз окуганда, нике 
кыйганда ж.б. 2. Дүйнөдөн кайткан адамга арнап дуба окуу. 3. Кыскача Алдага ыраа-
зычылык билдирип, тобо кылуу - жалынуу (тамак ичип бүткөндө). 4. Ак тилек, алкыш, 
жакшылык каалоо. 5. Өтмө мааниде: кудалашуу, убадалашуу - баталашуу. 

БАТА АЯК -
- (Бата аяк кылган малыбыз - 2746). 

Кудалашуу учурунда күйөө тараптын өкүлдөрү макулдашуу бүткөндүктүн белгиси 
катары кыз тараптагыларга берилүүчү сыйлык - тартуу. Көбүнчө мал, же акча, баалуу 
буюм, кымбат кийим-кечек ж.б. түрүндө болушу мүмкүн. Кыз тарап бата аякты кабыл 
алып, эки жак убада бүттү - деп, бата кылышат. Бата аякка берилгендер калыңга кир-
бейт. 

БАТМАН -
(Үч жүз батман көрүндү 
Күрсүсүнүн салмагы - 9979-9980) 
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- (ир. батман) - оордук өлчөм. 1. Так саны, же өлчөмү белгисиз. Түрдүү өлчөм айтылат. 
Мисалы, кээде 2 пуддан 11 пудга чейин делсе, айрым убактарда 4 пуддан 16 пуддун 
арасы көрсөтүлөт. 2. Кыргыздарда батман делип эсептөөгө мүмкүн болгон эң зор оордук 
өлчөмү түшүнүлөт. 

БАТӨЛӨК (бадылек) -
(Батөлөк болор мунусу) 

- (ар.) - наадандык, оройлук, билимсиздик. 

БАТТУУ -
(Кийилсин баттуу, таза тон - 23256) 

1. Жаңы, же бүтүн, жыртык эмес, таза кийим. Кээде сый кийими. 2. Өтмө мааниде: 
абийирдүү, уяттуу, сыйлуу. 

БАСАЛЕК -
(Манасты көрдүм акыры 
Басалек улуу дөбөдөй - 14141-14142) 

1. Адамга карата айтылганда «басалгалуу» түрүндө колдонулуп, салабаттуу, ор-
чундуу, токтоо маанилерин туюндурат. 2. Манасчы келтирилген ыр сабында сөздү 
көрүнүктүү, чоң, бийик, адам буту баспаган - эч ким чыга албаган, же чыгууга багынба-
ган маанилеринде колдонгон. 

БАСТЫРМА -
(Бастырмага-айбанга 
Көлөкөгө бактырат - 10777-10778) 

Үстү жагы калканч кылынып жаан тийбегендей тосулган, көлөкө жай. Адатта жаан-
чачын, кышкы суук, жайкы ысыктан коргонуу үчүн атайлап мал кармоого ылайык жа-
салат. 

БАСЫРЫК (басырык көрүү) -
(Басырык көрүп алдык - деп, 
Башчыбыз жок калдык - деп - 12739-12740) 

Кысым, кордук, зордук, ыза, басмырлоо. 

БАШАЙЫ (баашайы) -
(Башайы кийип жаркылдап - 14198) 

(к. баашайы). 

БАШ АТ -
(Баш ат кылып айдатып - 3346) 

Кудалашуу салтындагы калыңга берилүүчү негизги баалуу белек. Көбүнчө, мыкты 
делген белгилүү ат тандалып алынып, анын көкүлүнө кебез байлап келинген. Жалпы эле 
негизги сый маанисинде да айтыла берет. 

БАШ БАЙГЕ -
(Баш байгеге сайганы 
Сексен жылкы, үч жүз кой - 5832-5833) 

Орчундуу салтанат-аземдердеги салттык оюндарга сайылган байгелердин эң 
маанилүүсү. Кыргыздарда оюндун бир түрүнө көптөгөн сыйлык-байгелер коюу, айрыкча, 
ат чабышта көп жолугат. 

БАШЫ БООЛУУ -
(Башы боолуу кулу жок - 24588) 

Кул - бирөөгө көз каранды адам. Башы боолуу - башы бош эмес, өз эркине өзү ээ 
эмес адам - кул. 

www.bizdin.kg



€ МАНАС № 
Б А Я Н Д О С -

(Баяндос кылып орунун - 24773) 
- (ир. па - бут, аяк, андаз - төшоө, салуу) 1. Кадырлуу адамдарды урмат менен тосуп 
алууда анын баса турган жерине төшөлө турган - салынган жибек, төшөкчө, килем. 
2. Үйдүн кире беришине, же баса турган жерлерге төшөлө турган таар, кийиз, килем, ки-
лемче ж.б. 3. Ээр үстүнө салынуучу көрпөчө - эни тайкы төшөк. 4. Кийиз, килем үстүнөн 
отура турган орунга салынуучу, кооздолгон жасалгалуу эни тайкы төшөк. 

БЕДӨӨ -
(Аргымак, бедөө сойлотуп - 7047) 

- (ар. - бадауин - чөлдүктөр, чөлдүн жашоочулары - араптардын көчмөн уруулары) -
1. Көчмөн араптар. 2. Сындуу, чыдамдуу, күлүк жылкы тукуму (бедөөлөр өстүрүшкөн 
жылкылардын өзүнчө тукуму). 

БЕЙ -
(Манас калды бейкабар - 6988) 

- (ир.) - сыз, жок. Өзүнчө туруп мааниге ээ болбогон, сөздөрдүн алды жагына айкаша 
турган, жоктукту туюнтуучу мүчө. Бейопаа - опаасыз, пайдасыз, пайдасы жок, бейка-
бар, кабарсыз ж.б. 

БЕЙИШ -
(Бейишке туура чыкты - деп - 4141) 

- (ир. - бехешт; ар. - ал - жанна - бак) 1. Мусулманчылыктын талаптарын туура ат-
карган адамдар тиги дүйнөдө түбөлүк жашоочу жагымдуу атайын жай. 2. Өтмө мааниде: 
жыргал жай, же жалпы эле жыргал. 

БЕЙКАРАР -
(Бейкарар адам бири - деп - 13450) 

- (ир., ар. - бей - жок, сыз; карар - турум) 1. Туруму жок, токтому жок адам. 2. Маа-
нисиз, дайынсыз адам, же маанисиз, дайынсыз сөз. 3. Башаламан, тартипсиз, ирээтсиз, 
жөн салды (Бейкарар адам бастырбай жолду тосуп алыптыр - 17322-17323) . 

БЕЙТ -
(Кайлоо, бейт өлөңдөн - 18780) 

Ыр түзүлүшүнүн өзүнчө атайын ыгы - өз ара уйкашып, бүткөн бир белгилүү ойду, 
маанини туюнтуп турган эки сап ыр. Араб-фарс поэзиясында негизги ыр ыгы эсептелет. 
Ошондой эле чыгыш элдеринин поэзияларында да кеңири жолугат. 

БЕЙУДА (бейудаа) -
(Бейуда кыйла сөздү айттык - 30101) 

- (ар.) - башаламан, өөдө-төмөн, ирээтсиз. Кээде баары эле мааниге ээ боло бербеген. 

БЕЙШЕМБИ -
(Аттанары баатырдын 
Бейшембиге кез келди - 24018-24019) 

- (ар.) - панж. - беш, шэмбе - күн- бешинчи күн - мусулмандар календары боюнча ап-
танын бешинчи күнү. 

БЕК -
(Кайсы датка, кайсы бек - 1268) 

1. Мансаптык даражада кыргыздарда уруу башчысы катары түшүнүлгөн. Көпчүлүк 
түрк элдеринде кандан кийинки мансаптык орун. 2. Өтмө мааниде: мырза (господин), 
кожоюн маанилеринде да колдонула берет. 
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БЕКЕР -

(Бекер эмес, бек элек - 6043) 
- (ир.) 1. Ишсиз, кызматсыз, бош. 2. Жөнү жок, иштелбей турган иш эле, антпөө керек 
эле. 3. Акысыз, акча төлөбөй. 4. Өтмө мааниде: көптүн бири, жөнөкөй, карапайым адам-
дардын бири. Кээде болбогон, катарда жок. 

БЕЛДЕМЧИ -
(Белдемчи болот бектери - 2139) 

Белди калкалап туруучу - белди курчоочу, белди жаап турган. 1. Аялдардын бел-
ден ылдый тартынып кийүүчү атайын кийими. 2. Баатырлардын жоо кийиминин түрү 
- металлдан, же калың булгаарыдан жасалып, белге тартылуучу - белди, ичти калкалап 
туруучу атайын кийим. 

БЕЛ КУДА -
(Акун кан болуп бел куда - 3553) 

Белде - ичте, же али жок кезде кудалашуу. Балдары али төрөлө элек адамдардын 
балалуу болсок экөөн үйлөйлү - деп убадалашуусу. Адатта, кийин балалуу болсок бири 
эркек, бири кыз болсо үйлөнтөлү, экөө тең эркек болсо достоштуралы деген мүнөздө 
көңүлү жакын эки адам убадалашып, мамилелерин бекемдешет. 

БЕНДЕ (пенде) -
(Бас келе албас бендеси - 1367) 

- (ир. бенде - кул, эрксиз) 1. Кул (Алданын кулу маанисинде бүткүл адамдарга карата 
айтылат). 2. Бечара, алсыз-күчсүз, бирөөгө көз каранды. 3. Өтмө мааниде: адам, киши. 

БЕРБЕРДИГЕР (барбардигер) -
(Бербердигер бер! - дешип - 1698) 

- (ир. парвардигер - жаратуучу). Жараткан, жаратуучу. Алданын эпитет ысымдарынын 
бири. 

БЕРЕН -
(Бекерлер бекке кол салса < 
Сендей берендин иши оңорбу - 4816-4817) 

- (ир.) 1. Кыраан бүркүттүн бир түрү. Кээде жалпы эле канаттуулар. 3. Өтмө мааниде: 
күчтүү, чоң, же баатыр, эр жүрөк, өтө мыкты, жөлөк, таяныч. 

БЕРИ (пери) -
(Бери уулундай жайланып - 24676) 

- (ир. - пери - учуучу) 1. Учуп жүрүү, түрдүү түс-кейиптерге кубулуу жөндөмүнө ээ миф-
тик жандыктар. Кыргыз оозеки чыгармаларында көбүнчө сулуу кыз-келин, аял түрүндө 
сыпатталат. 2. Өтмө мааниде: сулуу, сулуу кыз. 

БЕРИШТЕ (периште) -
(Бериштеге өзү айткан - 1824) 

- (ир. фереште; ар. - малаика - жиберилген). Алданын кызматкерлери, анын буйрукта-
рын аткарышат. Алда тарабынан жаратылган акылга ээ үч жандыктын бири (бериште, 
жин адам). Алар оттон, нурдан жаралышкан жана напсиге ээ эмес - напсиси өлүк - ич-
пейт, жебейт, эч нерсеге муктаж эмес. Бериштелер эң көп, так санын Алда гана билет, 
бериштелердин төртөө (Азирейил, Жебирейил, Мекейил, Исрафил) Алдага жакын - му-
караб (жакын, ынак, ишеничтүү) делет. 
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БЕРЗЕНТ (перзент) -

(Берзенти жок өтөмбү 
Баладан башым кем кылып - 25421-25422) 

- (ир.) - бала, тукум, туяк. 

БЕХУШ -
(Бехуш болуп, мас болуп - 145) 

- (ир. бей - сыз, жок, хуш - акыл-эс, аң-сезим) - акыл-эсин жоготуу, эстен тануу, эси 
оош, акылдан ажыроо. 

БЕШИМ -
(Бешимге кирди бел чечип - 1697) 

- (ир. - пиш - алды, кадам - арыш) 1. Убакыт мезгили - түш ооган учур, күн чак 
түштөн алдыга жылган убак. 2. Беш убак окула турган намаздын экинчиси - түш ооган-
да окула турган намаз. 

БЕШИМ ЖАК -
(Күн бешими жагында - 8327) 

Күн бешим убактысын көрсөткөн учурдагы тарап - түштүк батыш жак. 

БИГИЗ -
Шибеге - бигиз, бычагын - 5524) 

Учтуу, ичке шиш - шибеге. 

БИЙ -
(Адил казы, бий алып - 14242) 

1. Уруунун, акмактын, элдин өзүнчө тобунун башкаруучусу. 2. Калыстыгы менен 
элге кеңири белгилүү адам. Кээде кадырлуу, сыйлуу адам маанисинде да айтыла берет. 
3. Кызматтык мансап - эл, уруу арасындагы доо, чыр-чатакты териштирип, бүтүм чыга-
руучу, атайын шайланган адам. 

БИРДИН ҮЧҮ -
(Бирдин үчү чүкөгө 
Бир жамбыны сатчу экен - 22390-22391) 

Ордо атуу оюнунда колдонулуучу атайын термин - оюндун ар бир катышуучусуна 
арналып салынуучу беш чүкө. Ошол беш чүкө оюнга катышкан адамга үч жолу чүкө 
атууга - нөөмөт алууга - оюнга аралашууга укук берет. 

БИШААРАТ -
(Бишаарат алгын ушундан - 14440) 

- (ар. бэшарат - белги, сыр) 1. Белги, сыр, жөрөлгө. 2. Үлгү, мисал. 3. Сүйүнүчтүү кабар, 
сүйүнүч, кубанычтуу жакшы жышаан. 

БИЯБАН -
(Кээ бир жерде биябан - 7092) 

- (ир. бей - жок, сыз; аб. суу, суусуз, суусу жок) - чөл, суусуз жер, какшыган талаа. 

БОЗ КӨБӨӨН (от) -
(Боз көбөөн отун чалдырып - 16110) 

Чөптүн түрү - кургак жердин суйдаң, катуу чөбү. 

БОРСУК -
(Көрө коюп суурду 
Борсугум - деп дардаңдап - 3967-3968) 

- (кал.) - суур. 
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БОСОГО -

(Босогосун күмүштөп 
Борум менен чийдирген - 24750-24751) 

Боз үйдүн деталдарынын бири - бири-бирине улаштырылып бириктирилген кере-
гелердин эки жаагы бириктирилген таяктар - үстүнөн, астынан туура жыгачтар менен 
ашталган эки таяк - жазы, калың тактайлар. Беттери оюу түшүрүлүп, же күмүш ж.б. 
менен кооздолушу мүмкүн. 

БОТО (бото кур) -
(Шадана бото курлардан - 18726) 

- (ир. пута) - пахтадан токулган кездеменин түрү. Ага кээде алтын жип кошулуп токул-
гандыктан баалуу эсептелип, андан селде, кур жасалган. 2. Баалуу жибек кездемеден 
жасалган кур, жалпы эле жоолук кур, же кездеме кур маанисинде да айтыла берет. 

БӨГӨЛ -
(Казактардан Жоорунчу, 
Кайгыл, Бөгөл, Тоорулчу - 11278-11279) 

1. Согуштук атайын ык - жашыруун коюлган күзөтчү. 2. Бөгөлгө коюлган адам, 
бөгөл - тоскоол милдетин аткарган жоокер-күзөтчү. 3. Энчилүү ат. 

БӨЗ -
(Бөз тилесе, шайы берген - 603) 

Кол менен пахта жиптен согулган жөнөкөй кездеменин түрү. 

БӨЙ -
(Уюкка кирди кезек бөй - 4674) 

1. Бөйөн-чаяндар тобуна жатуучу, жөргөмүш сымал, көп буттуу, чага турган уу-
луу жандык. 2. Өтмө мааниде: балакет, коркунучтуу. Кээде оң мааниде кыйын, өткүр 
түшүнүктөрүндө да айтыла берет. 

БӨКӨ -
(Балбандан бөкө, зор экен - 10259) 

- (бай. түрк - беге - карылуу, күчтүү) - карылуу, күчтүү - балбан. (ир. палван). 

БӨКӨН -
(Бөкөнү курттай кайнаган - 7094) 

1. Кургак, чөл жерлерде жашоочу сүт эмүүчү жаныбар - сайгак. 2. Кайраттуу, жоон 
кыл чач, же жылкынын туу куйругу. 

БӨРК -
(Карк алтындуу жекей бөрк - 5432) 

Баш кийим. Кээде жекей бөрк түрүндө туулга маанисинде да айтыла берет. 

БӨРҮ ЖОЛДУУ -
(Бөрү жолдуу Бөгөлү - 459) 

1. Жолдуу, жолу ачык, ар дайым болуп, ар бир баштаган иши, аракети ийгиликтүү 
болгон адам. 2. Жоодон жолу болуп, дайым олжо алган адам. 

БУЗУРУК (бусурук) -
(Төрт жар өттүң бузурук - 25554) 

- (ир. бузурк - ыйык) 1. Олуя, касиеттүү, ыйык. Өзгөчө сыйга ээ адамдарга, пайгам-
бардын тукумдарына, белгилүү дин өкүлдөрүнө карата айтылып, титулдук маңызга ээ 
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болуп турган сөз. 2. Өтмө мааниде: акылман. 3. Салабаттуу, токтолгон, белгилүү киши 
маанисинде да айтыла берет. 

БУЛДУРСУН -
(Бурама түшкүн булдурсун - 13086) 

Баатырлардын согуштук курал катары да пайдалана турган, өзөгүнө коргошун 
куюп, жоон өрүлгөн чоң камчысы. 

БУЛДУРУК -
(Анда жүргөн арбын куш -
Кара боор, булдурук - 7982-7983) 

Илбээсиндердин түрүнө кирген канаттуулардын бири. 

БУЛУК -
(Бөкөндүн атып булугун - 12131) 

Бөкөндүн кулунчагы - баласы. Терисинен баш кийим, кийимдин жакасы жасалган. 

БУРАК АТ -
(Бурак атын токутуп - 15821) 

- (ар. ал - бурак) - жаркылдоочу. 1. КанаФтуу ат - Мукамбет пайгамбар минип асманга 
чыккан ат. 2. Күлүк, чарчабас ат. 3. Өлгөн адамга арналып берилген ат. 

БУРАК АТЫН ТОКУТУУ -
(Бурак атын токутуп - 13321) 

Өлгөн адамга арнап даярдалтан ат - ээр-токуму, бардык жасалгасы менен даярдал-
ган ат молдого берилген. 

БУРАМА СААДАК -
(Буластаган көй баатыр 
Бурама саадак байланып - 7038-7059) 

Жаа, жебе салынуучу кутуча - баштыктын кооздолуп жасалган өзгөчө түрү - ооз 
жагы жазы, түбү кууш келип, кайкалаткан мүнөздө ийилип туруусу жана бети, четтери 
сайма менен кооздолуп түрлөнүшү. 

БУРАМА ТҮШКҮН -
(Бурака түшкүн булдурсун - 15215) 

Булдурсундун - камчынын өрүлгөн учундагы атайын түйүндүн өзүнчө көрүнүшү -
камчынын өзөгү менен өрүмүнүн атайын ык менен бекитилген түйүнү. 

БУРКАН -
(Бурканы жок чокунар - 28998) 

- (кыт. фо, бвур - будда; түрк-монг. - хан - кан - будда хан) 1. Колдон жасалган сыйы-
нуучу айкел - сүрөт. 2. Кудай, кудай даражасына жеткен таза адам. 

БУРКУ (буркун-буркан) -
(Шайык бурку дубана - 27061) 

- (ар. ал - фуркан - айырмалоо, чындык менен жалганды чектеп, айырмалоочу) 1. Чын-
дык менен жалганды айырмалап, ажыратып берүүчү адам, б.а., акылман, көзү ачык, 
касиеттүү адам маанисинде. 2. (ар. - фурка) - түркүн, түрдүү, ар башка же топ, бөлүк. 

БУРТАК -
(Буртагы жок окунар - 28999) 
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1. Буркан, Булта деген сөздөрдүн ордуна жүргөн колдон жасалган сыйынуучу сүрөт-

сөлөкөттү туюнткан сөз. 2. Будда дининдегилердин диндик китеби. 

БУРУК -
(Касиети буруктун - 27131) 

- (ар. - ал - фуркан, же бузурк) - акылман, көзү ачык, олуя, касиеттүү адам, ыйык. 

БУРУТ -
(Айрылган экен буруттар 
Таттуу тамак баарынан - 4041-4042) 

- (кыт. бу - ли ти) - күнөөлүүлөр, чыккынчылар, дини башкалар - калмак, ойроттордун 
кыргыздарды мазактап аташканы. Кыргыздар өздөрүн бул ат менен эч качан аташпайт. 

БУТ -
(Жаш баладай буту бар - 5639) 

- (ир. - бут - сыйынуучу сүрөт - айкел, идол) 1. Адам турпатында, металлдан, корго-
шундан куюп жасалган жана кооздолгон, ар кандай өлчөмдөгү сыйынуучу сүрөт-сөлөкөт. 
2. Будда (санскр.- будх - ойготуу, ойгонуу) - акыл-эстин уктоо, караңгылык абалынан 
ойгонуу - тазарган тунук абалына өтүүсү. 3. Түндүк Индиянын б.э.ч. 560-480-жылда-
рында жашаган ханзадасы Гаутама Шакыя Мунинин - Буддизмди негиздөөчү адамдын 
эпитет ысымы. 

БУТ (пут) -
(Жети жүз бут колодон - 7397) 

Оордук өлчөмү - жүз килограмм. 

БУУДАН -
(Кас бууданды сойлотуп - 959) 

1. Талыкпас, күчтүү, күлүк ат. 2. Өтмө мааниде: каржалбас, талбас баатыр. 

БУУЛУМ -
(Буулум, дүрдүн булдарды - 27538) 

1. Баалуу, калың кездеменин бир түрү. 2. Кээде ошол кездемеден 
кийим. Буудандын баарын тапташып, Буулумду кийип катташып -
3. Соот маанисинде да айтылуу (Буурулду берчи минейин, Буулумду 
учурлары кездешет. 

БУШМАН -
(Ичиңде болор бушманың - 4933) 

- (ир.) - өкүнүч, санаа, кайгы. 

ДААРАТ -
(Алып даарат суусунан - 7733) 

- (ир. тахерет, ар. вуду - тазалануу) жуунуу, тазалануу. Даарат - тазаланып жуунуунун 
эки түрү бар - жалпы жуунуп тазалануу - бой даарат жана беш убак намазды окууда 
зарылдыгына жараша даарат алуу. Даараты жок намаз окууга болбойт. Бой даараттын 
да, намаз окуу үчүн даараттын (абдес) да атайын эрежелери бар. Абдестин төрт парзы 
бар: колдорду чыканактан ылдый жууш, бетти жууш, баштын төрттөн бир бөлүгүнө маек 
тартуу - сууланган колдор менен сылап тазалоо, буттарды кызыл ашыкка чейин жууш. 
Парздардан башка даараттын сүннөттөрү да бар. 

^ 653 ^ 

тигилген сырт 
14167-14168) . 
берчи киейин) 
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ДААРАТ АЛУУ -

(Алып даарат суусунан - 7733) 
Намаз окуурдан мурун талап кылынган эрежелерге ылайык жуунуп-тазалануу. 

ДАБАН (дабаан) -
(Дабансыз жерде тоо болбос - 14028) 

Бийик бел, ашуу, кыя. Кээде бийик, бийиктик, бийик тоо, коз мелжиген маанисин-
де да колдонула берет. 

ДАЖААЛ (тажаал) -
(Дажаалдайын заты бар - 1393) 

- (ир. ал - дажджал - алдамчы, жалганчы) 1. Акыр заман болордун алдында чыгып, 
адамдарды алдап, бузуктукка азгыруучу Дөө түспөлүндөгү мифтик жандык. Аны ас-
мандан түшүп келген Ыйса пайгамбар менен имам Маади (Махди) өлтүрүшөт. 2. Өтмө 
мааниде: бейжай, жаңжалчы, жадатма, жанды кашайткан. Кээде каардуу, коркунучтуу, 
бүлгүн алып келүүчү балакет катары да айтыла берет. 

ДАЛИЛ -
(Зикир, далил сөздөрү - 11534) 

- (ар. жекелик түрү - далил, көптүк түрү - дадайыл - бышыктоо, тактоо, аныктоо) -
Алданын сапат-касиеттеринин сыпаттамалары. 

Д А Л И Т О О -
(Далитоо, комуз, кыягы - 18337) 

Музыкалык аспаптын түрү. 

ДАЛЫ КӨРҮҮ (далы ачуу) -
(Агыдайды кел - деди, 
Ачкын далы сен - деди - 9253-9254) 

Бал ачуу - төлгө тартуунун өзүнчө түрү; далыга карап болгонду, болор келечекти 
айтып берүү сапаты. 

ДАЛЫМБОО -
(Торгун, тубар, далымбоо - 18327) 

Кебезден токулган кытай кездемесинин түрү. 

ДАЛЫЧЫ -
(Далычы далы алыптыр, 
Далыга көзүн салыптыр - 9361-9362) 

Далы көрүү жөндөмү бар адам - далы төлгөчү - балчы. Кээде жоорунчу - (жоорун 
- далы, жоорунчу далычы) - деп да айтылат. 

ДАМБЫЛДА -
(Дамбылданы кел - деди, 
Нике байлап бер - деди - 3472-3473) 

- (ар. маула - коргоочу, колдоочу) - молдо. 1. Шариятты жакшы билген дин кызмат-
кери. 2. Мектеп (көбүнчө диний мектептердин) мугалими. 3. Билимдүү, окумуштуу. 
4. Өтмө мааниде: сабаттуу адам. 

ДАНИҢГЕ ЧАЧПАР -
(Даниңге чачпар - деп, 
Тажикти кудай урганы - 1525-1526) 

Уят сөздөр менен сөгүнүү. 
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Д А Ң -

(Кайып даңдын Карабөрк - 3858) 
Кытай-калмактардын мансаптык наамы. Канга чейинки, кээде аны менен бирдей 

даража. 

ДАҢГЫТ -
(Эки даңгыт ити бар - 4081) 

- (монг. та-талаа, гут - лар (көпчүлүктү билдирүүчү мүчө) - такгут - талаалыктар) 
1. Уруу аталышы. 2. Дөбөт иттин өзүнчө түрү. 

ДАП -
(дап, чилмардан кактырып - 18332) 

- (ир.) - төрт бурчтуу урма музыкалык аспап. 

ДАР -
(Дар пикири Жапактын 
Өлүп Манас калса - деп, 
Өкүмөтүн алсам - деп - 1 4 7 5 4 - 1 4 7 5 6 ) 

Ой-санаасы, тилеги, түпкү максаты, оюндагысы. 

Д А Р -
(Даргачы дарга ойношуп - 15755) 

- (ир.) 1. Оюн көрсөтүү максатында атайын керилип коюлган темир аркан - үстүнөн нары-
бери басып, чуркап, бийлеп оюн көрсөтүлөт. 2. Өлүм жазасына буйрулган күнөөкөрдү 
жазалоочу - асып өлтүрүүчү атайын жип-аркан. 

ДАРА -
(Дарасыз жерде коо болбос - 14127) 

- (ир. дэрре - өрөөн, капчыгай) - эки колоттун, коктунун арасы өрөөн, капчыгай. Кээде 
капчыгайдан аккан суунун бою. 

ДАРГАЧЫ (дарчы) -
(Даргачы дарга ойношуп - 15755). 

Керилген бийик жердеги аркандын» үстүнөн басып, бийлеп оюн көрсөтүүчү чебер. 

ДАРГҮМӨН -
(Буга болбос даргүмөн - 1 1 4 3 5 ) 

- (ир.) - шек, шектенүү, ишенбөө. 

ДАРКАН -
(Улук кылып урматтап, 
Кыргызда Кошой дарканды - 2795-2796) 

1. Уста, темир уста. Көбүнчө, мыкты уста маанисин туюнтат. 2. Уруу башчысы, 
башкаруучу - кан маанисиндеги термин. 3. Өзгөчө укуктарга ээ болгон адам - салык 
төлөбөгөн, кылмыштык иш жасаса жоопко тартылбаган. Мындай укук өкүмдар тарабы-
нан айрым адамдарга өзгөчө эмгеги, мыкты сапаты (уста, мерген, баатыр ж.б.) берилген. 
Андай адамдарды элде «эрке» дешкен. 4. Ыйык, касиеттүү. 5. Өтмө мааниде: маанилүү, 
кеңири, чоң, улуу, мыкты («Абыдан жердин дарканы» - 16491). 

ДАСТАН -
(Бабаңардын баштатан 
Үлкөн дастан кеби бар - 10541-10542) 

^ 655 ^ 
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- (ир.) 1. Баатырдык баян - баатырдык эпос. 2. Ыр түрүндөгү көлөмдүү чыгарма. 3. Өтмө 
мааниде: ыр түрүндөгү көркөм чыгарма. 

ДАСТАР -
(Түркү тил айтат дастар - деп - 3821) 

- (ир. дестар - оромо) - селде, баш оромо, башка орогон чүпүрөк. 

ДАСТОРКОН (тасторкон) -
(Дасторкон кылып салыптыр 
Шымал Ж8.К Үргөнч калаасын - 2783-2784) 

- (ир. дестар - оромо, хон - жоолук) - тамак-аш салгыч, тамак-аш оролуучу жоолук. 

ДАСТОРКОН КЫЛУУ -
Дасторкон кылып салыптыр 
Шымал жак Үргөнч калаасын - 2783-2784) 

1. Өлгөн адамга куран окутуу, куран окутканда алып баруучу тамак-аш ж.б. Куран 
окутуу расмисинде берилген белек. 2. Конок күтүү, конокту күтүп даярдануу («Кызыл 
чайын, ак нанын Кылып алып дасторкон - 17143-17144) . 3. Өтмө мааниде: сыйлык, 
белек. 

ДАТКА -
(Кайсы датка, кайсы бек - 1268) 1 

- (ир. датхон - дат, арыз айтуучу) - мансаптык жогорку наамдардын бири. Согуштук 
жана административдик милдеттер жүктөлгөн. Полковник, же генерал укугуна ээ болуп, 
бир аймактагы хандын атына келген арыз, суроолорду угуп, кабыл алып, ханга жетки-
рип туруу милдетин аткарган. 

ДЕБИЛГЕ -
(Азыркы менин дебилгем - 14234) 

Аракет, ой-тилек, каалоо, демилге. Сөз, адатта, демилге, дебилге түрлөрүндө колдо-
нула берет. 

ДЕГДАР (дегдаар) -
(Дегдар деген баатырын - 13004) 

1. Эпос боюнча жогорку мансаптык даражалардын бири - баатырдык мансап. 
2. Өтмө мааниде: билерман, башкаруучу, мыкты («Тейтей, доотай, шишейди - дегдаар-
ларын, шыкады - 18705-18707) . 

Д Е Й И Л Д Е -
- (Элүүсү бар дейилде - 5952) 

- (ир.) 1. Күмүш зым кошулуп токулган жибек кездеме. 2. Дейилдеден тигилген кийим. 

ДИГЕР -
(Дигерге жакын болгондо - 5854) 

- (ир.- дигар - күн батар алды) 1. Убакыт ченеми - күн батарга жакындаган учур. 2. Күн 
батарга жакындаганда окула турган намаз - беш убак намаздын үчүнчүсү. 

ДИН -
(Сурамакка дин жолун - 1721) 

- (ар. - дин) - ишеним, ишенүү. Диндер өтө көп. Негизинен, эки түрүн белгилөөгө болот: 
бир кудайга ишенүү, көп кудайга табынуу. 

Д И Н И К А Р -
(Мындан артык болобу 
Диникардын көпкөнү - 18735-18736) 

- (ар. дин, ир. - хер - эшек) - дини туура эмес, дини жалган. 
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ДОБУЛ (доол, доолбас, добулбас) -

(Добул согуп күңгүрлөп - 949) 
- (ир. дэвел - катуу мөндүр, ар. - баз-барабан, анча чоң эмес казан формасындагы бара-
бан) - анча чоң эмес барабан. 

ДОҢШУУ -
(Чантууларга окшойсуң, 
Жайыңды көрүп доңшудук - 18094-18095) 

1. Шектенүү, чочулоо, дүрбөө. 2. Малга, айбандарга карата - үркүү, каптап жөнөө. 
3. Өтө көп топтун бир тарапка бет алуусу. 

ДОРБО -
(Манат экен дорбосу - 1918) 

Чоң баштык, кичине кап. 2. Өтмө мааниде: кудалашуу, кудага баруу салттарындагы 
ырымдардын бири - сый катары берилүүчү, ичине буюм-тайым, кийим-кече, тамак-аш 
салынган баштык. Кээде андай баштык жанбаштык деп да аталат. 

ДОРГО -
(Чийтай, дорго, баң-бадды - 18703) 

- (монг. даруга - айыл башчысы) 1. Мансаптык майда орундардын бири. 2. Жасоол, 
жигит, чабарман. 

ДООЛАН (доолон) -
(Дейилде, кымкап, дооланды - 27536) 

Кымбат баалуу кездеменин бир түрү. 

ДООРУК -
(Кызыгын көрүп дооруктун - 14588) 

Дүрбөөн, окуя, кызыктуу нерсе (майрам, той ж.б.) . 

ДООТАЙ -
(Тейтек, доотай, шишейди -
Дегдаарларын шыкады - 18706-18707) 

- (кыт. до - округ, аймак, та - урмат^уу, ардактуу - аймактын урматтуусу) - кытай, 
калмактарга таандык жогорку мансаптык орундардын бири - шаар, же аймак башка-
Руучусу. 

дөөлөт -
(Дөөлөт кушу башында - 3) 

- (ар. даулат - мамлекет, бийлик) 1. Мамлекет, бийлик. 2. Бакыт, мансап, сыймык, 
байлык, дүнүйө. 

ДӨӨЛӨТ КУШУ -
(Дөөлөт кушу башында - 3) 

Бакты-таалай, бийлик, байлык алып келе турган касиетке ээ деп эсептелген мифтик 
куш. Ошол куш башына конгон, же анын көлөкөсү түшкөн адам бакты-таалайга, бий-
ликке, байлыкка жетишет делген ишеним. Дөөлөт кушу башында - мансаптуу, кадыр-
баркка ээ, байлыгы ашып-ташыган, бакты-таалайлуу маанилерин туюнтат. 

ДУБА -
(Кешмир дуба аздырган - 751) 

- (ар. дуа - чакырык, өтүнүч) 1. Алдага сыйынуу, табынып жалынуу, Алданын ырайы-
мын тилеген, өтүнүч-суроосун айтуудагы сөздөр. 1. Өтмө мааниде: сыйкыр, күн жайлоо, 
4 0 - 1 1 9 8 ^ 6 5 7 
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дарым. 3. Тумарга жазылган сөздөр да дуба делип атала берет. 4. Өлгөн адамга атап ку-
ран окуу да дуба делет. 5. Намаз. 

ДУБА КЫЛУУ -
(Дуба кылсын ар адам - 7220) 

Сөздөрдүн бул мааниси негизинен, өлгөнгө, арнап куран окуу, куран окутуу маани-
син туюнтат. 

ДУБАНА (думана) -
(Шайык бурку дубана - 27061) 

- (ир. диване - келесоо, жинди, жин тийген) 1. Келесоо, жинди, жин оорусуна чалдык-
кан адам. 2. Кайырчы, тилемчи, кайырчылык менен кесип кылган адам. 3. Өтмө маани-
де: көзү ачык, олуя, касиеттүү. 

ДУЛДУЛ -
(Атың дулдул мустапа - 27051) 

1. Азирет Аалынын укмуштуу күлүк, касиеттүү атынын энчилүү аталышы. 2. Чар-
чабаган, тулпар ат. 3. Өтмө мааниде: чаалыкпас, кайраттуу күжүрмөн. 

ДУМАНА (дубана) -
(Думананын күлөсү - 4758) ' 

к. дубана. 

ДҮҢЧҮ -
(Көзкаман болду дүңчүсү - 2404) 

- (кыт. туң - билдирүү) - тилмеч, котормочу. 

ДУТАР -
(Чылмардан, дутар чалышып - 17546) 

Эки кылдуу, мойну узун музыкалык аспап. 

ДУУ-ДУ -
(Дуу-дунун кызы Диларам - 18848) 

- (кыт. ду - баары, өтмө мааниде: улуу, башчы, башкаруучу, экинчи иероглиф - ду. 
Көзөмөлдөө, жетекчилик кылуу, башкаруу - башкы башкаруучу) - мансаптык жогорку 
орундардын бири - аймактын, шаардын башкаруучусу - генерал-губернатор. 

Д Ү К М Е К Е Р -
(Дүкмекер апсун мына бул - 790) 

- (ар. амалдуулук, митайымдык) - өзгөчө дуба, кыйын дуба маанисин туюнткан сыйкыр 
дубанын - апсундун аталышы. 

ДҮКӨН КУРУУ -
(Дүкөнүм минтип курупмун - 22753) 

- (ир. докэн) 1. Соода үйү, буюм-терим, аны-муну сата турган жай. 2. Устакана, иш-
кана. 3. Өтмө мааниде: аңгемелешүү, маек, сүйлөшүү. Дүкөн куруу - аңгемелешүүнү, 
сүйлөшүүнү, баарлашууну туюнтат. 4. Жашап туруу, турукташуу, байралуу маанилерин-
де да айтыла берет. 

ДҮМ -
(Капа болгон, дүм ысык - 10775) 

- (ир.) 1. Куйрук. 2. Өтмө мааниде: бир нерсенин арты, арт жак, сырты, сырт жак. 
3. Сүр, көрүнүш. 4. Чүмкөгөн, курчаган, тумчулаган, думуктурган. 

•Щ 658 
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Д Ү Р -

(Жер буткөндө бу бир дүр - 6719) 
- (ар. дүрр-маржан, асыл таш) - асыл зат, кымбат мүлк, кымбат буюм. Көбүнчө, «дүр-
дүнүйө» түрүндө колдонулуп ар түрдүү, эң көп, кымбат баалуу мүлк, буюм, нерселер 
маанисин туюнтат. 

ДҮРДҮН -
(Буулум дүрдүн булдарк - 2753) 

- (кыт. - дуань - жылтырак, же чоң дуань (чоу - жибек) - жылтырак жибек) - кымбат 
баалуу жибек кездеменин түрү. 

ДҮРРИ (дүрү) -
(Дүрри көөкар сөзү - деп - 19332) 

- (ар.) - кымбат, баалуу, асыл. Көбүнчө, көөкарга кошо айтылып, анык асыл, баалуулу-
гун атайын белгилеп турат - («Зери забар, дүрү таш» - 21207). 

Д Ү Т -
(Дүт жутмак типти жаман - деп - 12408) 

1. Түтүн, кээде ыш. 2. Өтмө мааниде: тамеки чегүү, канжа тартуу. 

Ж А А (йа-я) -
(Жаа Алдалап күңгүрөп - 1570) 

- (ар. ир.) - Оо, ой. Эпосто көбүнчө «жаа Алда» түрүндө колдонулуп, Оо, Жараткан! Оо 
Алда! маанисин туюнтат. 

ЖАА -
(Алтындуу жаа-саадактуу - 2562) 

Адам күчүнүн жардамы менен, атайын огу - жебеси уча турган атылуучу согуштук 
курал. Саадак деп да атала берет. 

ЖААН -
(Жаанга түшкөн кызыл чок - 6222) 

- (ир. жаЬан) - аалам, дүйнө жүзү. 

ЖААННАМ -
(Жаннамдан жай кылып - 11945) 

- (ар. жэЬниэм - тозок) 1. Тозок, кыйноо жайы. 2. Өтмө мааниде: азап, кыйынчылык, 
алаамат, бүлгүн, кыргын. 

ЖАБЫК (жабык баш) -
(Жабыгынын аягын 
Жибектен чачы түйдүргөн - 24747-24748) 

Боз үйдүн ички деталдык кооздуктарынын бири - үзүк менен туурдуктун кошулган 
жерин ич жагынан жаап турган кийизден кооздолуп жасалган, анча жазы эмес жапкыч. 
Төмөнкү жээгине жүн жиптен, жибектен токулган чачы жабыштыра тигилет. Жабык 
баштын үзүк менен туурдуктун кошулган жерин билгизбей жаап-калкалап турган прак-
тикалык маанисинен башка үй ичине көрк берип турган кооздук милдети да чоң. Буюм 
деталдын аталышы туурдуктун баш жагын жаап туруу милдетине ылайык жабык баш 
кереге менен туурдуктун, алардын ортосундагы каланган сокмо чийдин баш жагын жаап 
туруудан келип чыккан. 

ЖАБЫР БАЯН -
(Жабыр баян жандары - 8659) 

42* -Щ 659 
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- (ир. - бабр-жолборс, жаен - каардуу, сүрдүү) - эпос түшүнүгү боюнча азуулуулардын 
жырткыч айбандардын эң күчтүүсү жана коркунучтуусу. Айрым учурларда жалпы азуу-
луулардын колдоочусу - пири катары түшүнүлөт. 

ЖАГАЛ -
(Кара жагал Үрбүнү - 7895) 

Сырт кийимдин түрүнүн аталышы. Көбүнчө, калмактардын улуттук кийими катары 
түшүнүлөт. Өңүнө карата, кара жатал, кызыл жагал делип атала берет. 

ЖАГДАН -
(Алтындуу жагдан ачтырып - 5391) 

- (ир.) - кооздолгон чоң сандык. Кээде шкаф маанисинде айтылуу учурлары да болот. 

ЖАГЫНА -
- (Жагынага мал союп - 14814) 

- (ир. йахин - чык, сорпо (соус), бышырылган эт) - Конокко күндүз берилүүчү тамак -
жеңилирээк сый тамак. 

ЖАЗААТ (жазат, жасат) -
(Жер алдыга катылган » 
Жетиктердин жазааты - 3510-3511) 

- (ар.) - дене, сөөк, тулку бой. 

ЖАЗАЙЫЛ -
(Жазайыл тийген немедей - 26601) 

- (ар. ал - жезаир - арал) 1. Алжир мамлекетинин аталышы - жазайылда (Алжирде) 
жасалган чоң мылтык. 2. Атка, төөгө жүктөп жүрүп пайдаланылуучу анча чоң эмес зам-
бирек. Кээде топ, төө мылтык - деп да атала берет. 

ЖАЗУУ -
(Тагдырда жазуу бар үчүн - 5052) 

1. Ар бир адам туула электе эле анын өмүр жолу, ким болору алдын-ала белгилүү 
болуп, атайын жайда жазылып коюлушу. 2. Өтмө мааниде: тагдыр, буйрук. 

ЖАЙСАҢ -
(Он эки жайсаң бош коштоп - 2174) 

- (кыт. ңзай-сян - улуу башкаруучу, улуу министрлер - башкаруучунун жогорку дара-
жаларынын жалпы аталышы) 1. Жогорку мансаптык даражалардын бири. 2. Топ башы, 
УРУУ башчысы. 3. Жигит, жоокер маанисинде да айтыла берет. 

ЖАЙ ТАШ -
(Жай таш чыккан кой жүнүн - 744) 

Абаны өзгөртүү, жамгыр, кар жаадыруу сапаттарына ээ деп эсептелген кара таш. 
Эпосто жай таш койдун ичинен табылган деп эсептелет. Күн жайлаарда ичинен жай таш 
чыккан койдун жүнүнөн жасалып, четине дуба жазылган кийиздин үстүнө олтуруп жай-
лайт. Жазылган дуба эки түрдүү кышында күн жайлоодо жай дуба жазылган кийизди, 
жайында болсо кышкы дуба жазылганын пайдаланат (744-745-саптар). 

ЖАЙ ТАШ ЧЫККАН КОЙ -
(Жай таш чыккан кой жүнүн - 74) 

Ичинде жай таш сакталган - жай ташы бар өзгөчө кой. Адатта, эпосто андай койдун 
өзгөчө сапатынан өңүнүн кара болушу эскерилет. 
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ЖАЙ ТАШТЫ СУУГА БАЙЛОО -

(Жай таш сууга байлады, 
Жаман катуу жайлады - 7210-7211) 

Күн жайлоо үчүн жай ташты сууга салып, кээде ошол сууну өзү да кечип туруп, 
тиешелүү дубаны окуу зарыл делет. 

ЖАЙЫН КЫЛУУ (жай кылуу) -
Жайын кылып соёлук - 5747) 

Жай - орун. Жай кылуу, жайын кылуу - ордун таптыруу, өлтү, тындым кылуу. 

ЖАКУТ -
(Эрини жакут, инжи тиш - 18383) 

- (ар. якут) 1. Асыл таш, кымбат баалуу асыл таштардын жалпы аталышы. 2. Жашыл 
сапфир менен кызыл лаалдын (рубиндин) жалпы аты. 

ЖАКЫП -
(Андан кийин Жакыптыр - 11666) 

Куранда аты эскерилген пайгамбарлардын бири. 

ЖАЛГАН (жалган дүйнө) -
(Аманат дүйнө - шум жалган - 22657) 

Жалган - чын эмес, убактылуу, түбөлүктүү эмес дүйнө - аалам, жашоо. Жалган 
дүйнө - убактылуу дүйнө, убактылуу жашоо - бул дүйнө. Кээде «жалган» түрүндө айты-
лып да жалган дүйнө мааниси туюнтулат. 

ЖАЛДЫК -
(Кулакчын, жалдык дейилде - (14873) 

Ат жабуунун деталдык бөлүкчөлөрүнүн бири - аттын жалын жаап турган жери, же 
ошол деталга таандык кооздук - чачы, сайма, бастыргыч жибек кездеме ж.б. 

ЖАМ -
(Алтын кесе - жам алып - 26556) 

- (ир.) - кесе түрүндөгү суусундук - ичимдик куюлуучу чакан идиш, чөйчөк. 

ЖАМБЫ -
(Каканды бузуп, камбы алган - 2310) 

- (кыт. юань. - уюткан; бо - асыл, кымбат баалуу) - койдун, жылкынын туягынын 
ж.б. формаларда уютулган, ар түрдүү өлчөмдөгү жана салмактагы күмүш, кээде алтын 
куймалары - ири өлчөмдөгү акча бирдиги. Кыргыздарда формасына, көрүнүшүнө карата 
тай туяк жамбы, шалпан, же шалпаң кулак жамбы, кара кулак чоң жамбы түшүнүктөрү 
айтылат. 

ЖАМБЫ АТУУ -
(Жамбы байлап атышып - 15752) 

Кыргыздардын улуттук оюнунун бир түрү - аш, той салтанаттарында тике орнотул-
ган узун жыгачтын башына ичке кыл, же зым жипке жамбыны байлап илип коюп, аны 
жаа, мылтык менен атуу. Жамбы байланган ичке жипти ким үзө атып, жамбыны жерге 
түшүрсө аны байге-мөрөй катары ошол мерген алган. 

ЖАН -
(Ажал жетсе акыры 
Бир күнү чыгар жан - деди - 1747-1748) 

- (ир. жан) - тын., рух, кут, тирилик берип турган күч - тири. 
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ЖАНАЗА -

(Окуп намаз жаназа - 10295) 
- (ар. жэнезе - өлүк, сөөк, жесет, өлүк коюу ырым-жырымы, өлүккө арнап окулуучу 
атайын намаз) 1. Өлүк, сөөк, өлүктүн денеси - жесет. 2. Өлүккө алып окулуучу атайын 
намаз. 

ЖАНАЗА ОКУУ (жаназа намаз) -
(Окуп намаз жаназа - 10295 
Жаназа окуп, көмүшүп - 10712) 

Каза болгон адам сууга алынып - жуулуп-тазалангандан кийин кепинге оролуп 
көмүлүүгө даяр болгондо ага арналып окулган атайын намаз. 

ЖАН БАГАР -
(Жан багар чороң мен эмес - 4949) 

Жан коргоочу, жан коргоочу сакчы - телохранитель. Кандын, бийлик ээлеринин 
ж.б. жеке сакчылары, дайым кайтарып, коркунучтан сактап туруу милдети жүктөлгөн 
атайын адам - адамдар. 

ЖАНДЫК -
(Жандыктан күйкүн соёлук - 4584) 

Майда мал - кой, эчки. 

Ж А Н Д Ы Р А Р -
(Азыркыга өлчөсөң 
Жандырарлык күчү бар - 11172-11173) 

- (орус. генерал) - генерал. 

ЖАН СООГАТ -
(Жан соогат! - деп, жалбарып - 9805) 

Амандык суроо, ырайым кылууну өтүнүү - жанымды кой, өлтүрбө, жанымды өзүмө 
белек-үлүш катары бер. 

ЖАНСЫЗ -
(Калкыңдан чыгып жайсызың 
Бизди карайлатып койбосун - 4921-4922) 

- (ар.) - тыңчы, аңдуучу, баканооз, шпион. 

ЖАНТАК -
(Жантагы жалпак дөбөдөй - 17259) 

Кургак жерге, топ-топ болуп өсүүчү, тикенектүү, катуу чөптүн түрү. 

ЖАНУП -
(Жанубу Байкал көлү бар - 245) 

- (ар. жэнуб - түштүк) - түштүк, түштүк тарап. 

ЖАНЧТОО -
(Көргөн жоосун жанчтаган - 2164) 

1. Талкалоо, жанчуу. 2. Найза менен саюу. 2. Өтмө мааниде: кыйратуу, күм-жам 
кылуу, жеңүү. 

ЖАҢГЕЛ (жангел) -
(Жаңгелден чыккан жолборсум - 1375) 

- (ир.) - токой, чер токой. 
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ЖАҢ-ЖУҢ -

(Аламүдүн жаң-жуңу - 6616) 
- (кыт. дзянзюнь. Цзин - команда берүүчү, генерал; цзюнь - аскер, армия - аскерлерге 
команда берүүчү) - жогорку мансаптардын бири, генерал-губернатор. 

ЖАПАА -
(Азыр жетти чоң жапаа - 27077) 

- (ар.) 1. Кыйноо, азап, кайгы. 2. Бузукулук, чыккынчылык, чыккынчы. 3. Берген, 
буюрган, шыбага («Кадырыма куп жеткен, кадыр Алдам жапаа эткен - 21869-21870) . 

Ж А П А Р -
(Жараткан жапар кудаам - деп - 21634) 

- (ар.) - баары колунан келген, баарынан күчтүү - Алданын 99 сыпаттама (ал - Асма ал 
Хусна) аттарынын бири. 

ЖАПЫ -
(Аасы жапы мен кулга - 27076) 

- (ар. жаф - татыксыз) 1. Татыксыз, эсепте жок, катарга кирбеген, көңүл бурууга арзы-
баган. 2. Өтмө мааниде: күнөөкөр, күнөөлүү (кудай алдында). 

ЖАР -
(Экинчи болгон жарысың - 27036) 

- (ир.) 1. Жолдош, дос, курдаш. 2. Жуптуу, аял. 3. Жардамчы, жардам берүүчү, колдоо-
чү («Аларды сактап жар берии - 775ТУ 

ЖАРАТКАН -
(Жардам берер өзүнө 
Жаратканы бир кудай - 9271-9272) 

Алданын сыпаттама аталыштарынын бири - жандуу-жансыз бардыгын жоктон бар 
кылып жараткан маанисин туюнтат. 

ЖАР БОЛУУ (жар берүү) -
(Аларды сактап, жар берип - 7797) 

Жардам берүү, колдоо, көбүнчө, Алдага карата жардам берүүчү, сактоочу, колдоочу 
маанилеринде айтылат. 

ЖАРЫЯ -
(Жарыяңмын - чоруңмун - 19675) 

1. Бойго жеткен кыз, бийкеч. 2. Күң кыз. 3. Кожоюнунун - ээсинин аялы катары 
эсептелген, бирок салттык жосундарга ылайык укуктарга ээ эмес күң. 

ЖАСАТ (жесет) -
(Ошо түрлүү эрлердин 
Жатты жерге жасаты - 12283-12284) 

- (ар.) - дене, түлкү бой. 

ЖАСОО -
(Эки миң, үч миң жасоочу - 15559) 

Кошуун, кол, аскер, жоокер. 

ЖАСООЛ -
(Алты жасоол жол баштап - 2572) 

1. Мансап адамынын тапшырмасын аткаруучу кызматкер. 2. Чабарман, катчы, кыз-
маткер жигит. 
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Ж А Ш Ы Л -

(Аба каккан жашылдан - 7263) 
Чагылган. Күркүрөп чагылган түшүү. 

ЖАЯН -
(Жаткан жерде солушуп, 
Жаяндын кетти аяны - 7241-7242) 

1. Балыктын түрү - чоң балык - сом. Өзгөчө чоң балык түрүндөгү мистик кандык. 

ЖЕБЕ -
(Оң көзгө жебе жеткени - 10094) 

1. Жаанын огу. Кээде жалпы эле жаа маанисинде да айтыла берет. 

ЖЕБЕЛҮҮ -
(Жебелүү Кенжут жери жай - 16739) 

Камдуу, ирээттүү, тартиптүү. 

ЖЕБЕЛӨӨ -
(Аккуланы жебелеп - 15220) 

1. Атты камчылануу, аттын жүрүшүн бир калыпта кармоо үчүн аны дембе-дем 
камчыланып туруу. 2. Тартипке келтирүү, сылап-сыйпоо. 3. Иреттөө, ирети менен иштөө. 
4. Сая түшүү, дыкаттык менен көңүл коюп иштөө, бүтүрүү. 

ЖЕБИЛГЕ -
(Жебилгеси жер чийип - 16392) 

Кооздолгон жабуу, жабуунун кооздуктары - чегине бастырылган тор, салаңдатылган 
чоктор ж.б. Жебилге көбүнчө төөнүн кооздолгон жабуусу катары айтылат. 

ЖЕБИРЕЙИЛ -
(Жебирейил бериште - 1776) 

- (ар.) - Алдага жакын, ишенимдүү (мукарап) периштенин бири, милдети Алданын ка-
барчысы. 

ЖЕБИРЕЙИЛ КАТ АЛГАН -
(Буйругун тутпай койгон соң 
Жебирейил кат алган - 11769-11670) 

Сөз уламыштагы кеңири белгилүү кабар-фараондон Жебирейил периште алган тил 
кат - күбөлүк жөнүндө: Муса пайгамбарды кубалап бара жаткан фараон токто деген 
буйрукка көнбөй койгондо башчы-ээсинин буйругун аткарбаган, аткаруудан баш тарткан 
кулун эмне кылуу керек? - деп сурап, аны тумчуктуруп өлтүрүү абзел деген фараондон 
ошол айтканын аныктаган тил-кат алган. Натыйжада фараон өзү айткандай Муса эли 
менен өтүп кеткен суунун алдында калып тумчугуп өлгөн. 

ЖЕЗИТ -
(Жезитти кудай берди - деп - 10214) 

- (ар.) 1. Энчилүү адам аты - Кусейинди азирет Аалынын уулу) Кербаланын чөлүндө үй-
бүлөсү менен кыйнап өлтүргөн адам. 2. Өтмө мааниде: бетпак, шерменде, митайым, жек 
көрүмчү («Жерге киргин Кыргыл - деп, Жезиттин ишин кылдың - деп - 21440-21447) . 

ЖЕЗНАЙ -
(Чыңыроо тартып жезнайдан - 17250) 

- (ир. най - түтүк) - жезден жасалган түтүк түрүндөгү музыкалык аспап. 

^ 6 6 4 ^ 
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ЖЕКЕ (жекеге чыгуу) -

(Жекеге чыгьш келди - деп - 10213) 
Согуштук аракеттердии бири - каршылашкан эки тараптан тандалмалуу баатыр 

ортого чыгып, экинчи тараптын өкүлү менен кармашуусу. 

ЖЕКЕ -
(Кокондуктун КӨК ЖӨК6 5438) 

1. Сапаты мыкты, калың булгаары. 2. Калың булгаарыдан кооздолуп тигилген баа-
тырлар кийүүчү ок өтпөс өтүк. Көбүнчө КӨК ЖӨК6 (булгаарынын өңүнө карата) түрүндө 
айтылат. 3. Калың булгаарыдан жасалган баатырлардын атайын жазы куру. Мындай кур 
баатырдык сапаттын белгиси эсептелип, анын ээсинин чечкиндүүлүгүн көрсөтүп турган. 
Ошон үчүн мындай кур согуш учурунда жоонун өкүлдөрүн жеке кармашка чакыруунун 
белгисинин да милдетин аткарган. 4. Жеке мыкты, өзгөчөлөнүп турган маанисинде да 
айтылат. 5. Согуштук ураан - бетме-бет жеке кармашууга чакыруу. 

ЖЕКЕЙ -
(Карк алтындуу жекей бөрк - 5432) 

1. Кооздолгон, кымбат, атайын баш кийим. Көбүнчө, аял баш кийимине карата 
айтылат, бирок эркектердин, айрыкча бийлик ээси, же баатырлардын кооздолгон, ата-
йын баш кийими маанисинде да учурайт, жогоруда келтирилген ыр сабы мунун дали-
ли. Мындай баш кийим таажы сымалында, же алтын, күмүш менен кооздолгон туулга 
түрүндө болушу мүмкүн. 2. Жекей, же жекейбоз түрүндө сооттун - жоо кийиминин 
өзүнчө түрү да айтылат. 3. Баатырлардын кемер түрүндөгү кооздолгон, атайын куру да 
жекейбоз атала берет. 

ЖЕКЕ КАМАН -
(Олтурган жерде капталып, 
Калыптыр жеке каманга - 22903-22904) 

Мыкты каман, чоң каман, азуулуу, коркунучтуу каман. 

ЖЕКЕНА -
Өзү бардыр жекена 11517) 

- (ир.) - жеке, жалгыз, бир гана. Сөз Айдага карата анын жеке жалгыздыгын, бирдигин, 
ага окшош, же анда эч ким, эч нерсе жоктугун туюнтат. 

ЖЕКЕНДОС -
(Жекендос кылып орунун - 24775) 

- (ир.) - төшөк, отурган жерге салынуучу шырыма, тайкы төшөк. 

ЖЕКЕСАН (жеке сан) -
(Жеке саны баш жарып) - 16393) 

1. Кооздолгон, тумшугу ийилген өтүк, баатырлардын өтүгүнүн бир түрү. 2. Коңгуроо, 
кербендердин белги үчүн алдыңкы төөнүн мойнуна тагылган үндүү, чоң коңгуроосу. 

ЖЕЛДЕТ -
(Жеги желдет алганы - 1103) 

- (ар. жэллад) 1. Кызматтык милдет - баш кесүүчү адам, баш алуучу, же өлүм жазасына 
тартылгандарга карата буйрукту аткаруучу адам. 2. Кандын, бийлик адамынын тап-
шырмасын, буйругун аткаруучу жигит, жасоол, чабарман («Баатырларды чакыр - деп, 

. Буйруп желдет салып тар» - 7595-7596) . 3. Өтмө мааниде: залим, катаал, таш боор, 
мыкаачы. 
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ЖЕЛЕ (желээ) -

(Уй деген малдын желеси - 12921) 
Кулун, эгер көп болсо музоо байлоо үчүн керилип тартылган атайын жоон жана 

бышык жип. 

ЖЕЛМАЯН -
(Он эки төө Желмаян - 12191) 

- (түркм. маян, мая - төө) Желдей учкан төө, күлүк төө — төөнүн өзүнчө түрү - жеңил, 
күлүк төө. 

ЖЕР АЛБОО -
(Көмгөн менен жер албай - 30052) 

Өлүктү көргө көмгөндө жер кайыл албай түртүп, сыртка чыгарып салуу ишеними. 
Тирүүсүндө жүрүм-туруму, иштеген иштери, кулк-мүнөзү жактан эң жаман адамды, же 
өзгөчө чоң күнөөлүүнү жер албай коёт, жерге көмсө түртүп, сыртка чыгарып таштайт 
- деген ишеним бар. Андай жер албай койгон адамды жиликтеп, же башын ылдый кара-
тып тикесинен көмүү керек, болбосо сөөктү-өлүктү өрттөп жиберүү зарыл делет. 

Ж Е Р О Ч О К -
(Жер очокту ойдуруп - 12381) ' 

От жагып, казан асуу үчүн жерди чуңкурайтып казып даярдалган очоктун түрү. 

ЖЕСИР -
(Түрк уулу кыргыз колуна 
Түшүп жесир болмогуң - 1887) 

- (ар.) 1. Аялы өлгөн эркек, же эри өлгөн аял. 2. Аял. Көбүнчө улгайган, токтолгон аял 
маанисинде. 3. Колго түшкөн туткун, олжо адам. 

ЖЕСИРЛЕШ -
(Жесирлешим, алам - деп - 3696) 

1. Өлгөн туугандын жесир аялы, туугандык тиешеси бар жесир. 2. Энчиси бирге 
жесир. 

ЖЕТИГЕН ТАРАП -
(Жетиген салып, чекеге - 7519) 

1. Жетиген жылдызынын жолу тарап. 2. Түндүк Ж8.К. 

ЖЕТИГЕН ЖЕЛКЕДЕН ТУУШ -
(Жетиген тууду желкеге - 8636) 

Жетиген жылдызынын арт тараптан көрүнүшү - кыргыздардын түшүнүгүндөгү 
астрономиялык өзүнчө аталыш белги-көрүнүш - башка, алыс жерге баргандагы асман 
жылдыздарынын адаттан тыш орун алышынын көрүнүшүнөн. 

ЖЕТИЛИК -
(Жетилигин сойдуруп - 2644) 

Кыргыздардын салттык өлүк ырымдарынын бири - адам өлгөндөн кийин жети күн 
өткөндө аны эскерүү - ага арнап куран окутуп, кайыр-садага берүү. 

ЖИГИТЧИЛИК КЕП -
(Жигитчилик кепти айтып, 
Жинди болуп калды деп - 24605-24606) 

1. Бирөөгө көз каранды адамдын кошоматчылык үчүн сөз ташып ушак айтуусу -
жеңил сөз, бузук сөз, ушак маанисинде. 2. Жеңил ойлуулук, акылсыздык. 
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жин -

(Туташ кагам жиниңди - 4517) 
- (ар. жин - көрүнбөөчү) - көзгө көрүнбөй жүрүү, кубулуу сапаттарына ээ жандык. Алда 
жараткан акыл-эстүү үч жандыктын (адам, периште, жин) бири. Сапаттык касиеттери 
жактан көбүнчө тескери күчтөрдүн катарына кирет. 

ЖИНДИ -
(Сен жинди болсоң, мен бакшы - 4518) 

- (ар.) - оорунун түрү, нерв оорусунун өзүнчө түрүнө тушуккан адам - тели, келесоо. 
Кыргыздар андай ооруну эпкиндеп калган - деп, тергеп атап, оорунун ээси жана себеп-
чиси катары жиндерди эсептейт. Оорунун ашынып кеткен оор үлгүсү - байлатма жинди. 
Кыргыздарда жин оорусуна чалдыккандарды бакшыга көрсөтүп, дарымдатып дарылаш-
кан. 

ЖОБОО (жобонуу) -
(Баатырларын эске алып, 
Баатыр Манас жобонуп - 9147-9148) 

1. Кайгыруу, өкүнүү, убайым жеш. 2. Тайсалдоо, көңүл улап чынын айтпай жоот-
котуу, түз жооп бербөө. 

ЖОЙ -
(Бузукту балдар жоюңар - 6034) 

Жүрүш-туруш, ой-санаа, иш-аракет. 

ЖОЛГОШУУ -
(Акимдерге жолгошуп - 15822) 

Кезигүү, учуроо. Учурап калуу, кокустан жолугушуу. 

Ж О М О К -
(Жоголбогон мурунтан 
Жомок деген улуу сөз - 10057-10058) 

1. Көркөм чыгарманын өзүнчө түрү - ыр түрүндөгү көлөмдүү чыгарма. 2. Өтмө маа-
ниде: маалымат, кабар, тарых, аңыз. 3. КээДе апыртылган сөз. 

ЖООМАРТ -
(Теке жоомарт арымдап - 954) 

- (ир.) 1. Берешен, колу ачык, абыдан март адам. 2. Бай, оокаттуу, телегейи тегиз, баары 
шайма-шай. 3. Өтмө мааниде: айкөл, кең пейил. 4. Теке жоомарт - жылкынын өзүнчө 
түрү - чыдамдуу, күчтүү, күлүк, сымбаттуу жылкы - түркмөн жылкысы. 

ЖООРУН -
(Жоорунунан кармады - 27113). 

Далынын сөөгү. Кээде жалпы эле далы, арка жак, адамдын аркасы маанилеринде 
да айтыла берет. 

ЖОРО -
(Алмамбет, Бакай, кырк чоро, 
Алар барган бир жоро - 14771-14772) 

- (ир. журе - дос, жолдош) 1. Курбу, дос, жолдош, теңтуш. 2. Кызматкер (кызмат абалы, 
даражасы жогору адамды ээрчип, кошо жүргөн адамдары). 3. Туугандык байланышы 
жок, бирок өзгөчө ынтымакта жүргөн, ымалалаш жашаган, бири-бирине каралашкан 
адамдар. 4. Жакшы санаалаш жакын адамы. 5. Үлпөт, адамдардын уюшуп тамак ичкен 
тобу. 
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ЖӨКӨР -

(Бадышалык жөкөрү - 1326) 
- (монг. нөкөр - жолдош, кызматкер) 1. Кандын, баатырдын, чоң мансап адамынын 
кызматкерлери. 2. Кан кызынын жанында жүргөн теңтуш, курбу, акын кыз-келиндер, 
кээде алардын кызматкерлери. 3. Кээде кошоматчы маанисинде колдонулуу учурлары да 
кездешет. 4. Мылтыктын түрү, же мылтыкка тиешелүү энчилүү ат. 

ЖУБАР -
(Колу жубар, копшолгон - 18387) 

- (ар. жовхар) 1. Асыл таштын бир түрү. 2. Таза суу, агын суу. 

ЖУДА -
(Мунун баары жуда түрк - 255) 

- (ир. жуде - эң, өтө) - эң, өтө, абдан, такыр, бүткүл баары («Алар күтүп жупжуда -
2650). 

ЖУДАЙЫН -
(Алып келди жудайың - 4353) -

- (ир.) - баарын, бүткүл. 

ЖУМА -
(Бир жумадан бир жума - 2648) 

- (ат.) 1. Чогулуу күнү, улуу күн - ыйык күн. 2. Дем алыш күнү. 3. Бир апта - жети күн. 

ЖУРАТ -
(Журатын кыргыз талашты - 22849) 

- (ар. зуррият) - уруу, урук, насил, тукум. 

ЖУСУП -
(Байгамбардык мужиса 
Барган акыр Жусупка - 11674-11675) 

Куранда аты эскерилген пайгамбарлардын бири. 

ЖУУК -
(Барса жакын-жуугуна - 11559) 

Жакын, алдында, алды жагында. 

ЖУУРОО -
(Жуушанын жери курусун 
Жуураган жерге келдим - деп - 17080-17081) 

1. Куурулган, тар. Куураган, какшыган. 3. Өтмө мааниде: берекеси жок, ыңгайсыз. 

ЖУУЧУ -
(Сизге жуучу жиберген 
Биздин Манас жолборс - деп - 3202-3203) 

Кудалашуу салтындагы ортомчу адам - үйлөнө турган эркек тараптын өкүлү. 

ЖҮЗДҮКТӨЙ (жүздүктөй) -
(Жүздүктөй жорго мингизди - 6143) 

1. Шакек. 2. Өтмө мааниде: сымбаттуу, жараган, мыкты, келишимдүү. 

ЖҮЗҮК -
(Сулайман жүзүк алыптыр - 23007) 
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1. Шакек. 2. Өтмө мааниде: келишимдүү, сымбаттуу, жараган, мыкты. 3. Сулайман 

пайгамбардын касиеттүү шакеги. 

ЖҮЙРҮК -
(Оозу жүйрүк шуттуудан - 13815) 

1. Күлүк. 2. Чечен, тили күлүк маанисинде. 

ЖЫГА -
(Алтын айчык жыгалар 
Чекесинде кырдалган - 18454-18455) 

1. Канаттуулардын чокусундагы таажы. 2. Белги, кээде тамга. 3. Кандык атайын 
белги, же кандын баш кийимине, таажысына тагыла, сайыла турган асыл таш, үкү, ка-
наттуулардын куйругу, канаты. 4. Аялдардын баш кийиминдеги тагылган кооздуктар, 
сайылган үкү, топ канат ж.б. 5. Мөөрдөгү атайын тамга - белги. 

ЖЫЙЫРМА ТӨРТ БАЙГАМБАР -
(Байгамбар - мурсал-набилик 
Жыйырма төрткө бүт толду - 11611-11612) 

Куранда пайгамбар катары аты эскерилген адамдар: Андай ысымдар чынында 24 
эмес 25, дагы үч эскерилген адамдардын пайгамбардык укугу күмөн, демек, Куранда 
ысмы аталган адамдардын жалпы саны - 28. 

ЖЫЛАНДЫ ТЕМИР МЕНЕН ӨЛТҮРБӨӨ -
(Жыланга кылыч салбаңар 
Кесиретке калбаңар - 7888-7989) 

Кыргыздарда жыланды темир менен чабууга, темир менен өлтүрүүгө болбойт, анты 
бар, эгер темир менен өлтүрсө жылан өч алат, акыры зыянга учуратат делген ырым-
ишеним бар. Түпкү мааниси эмнеден келгени белгисиз. 

ЖЫҢСЫ (жыныс) -
(Адамсыңбы, жинсиңби, 
Билесиңби жынсыңды - 14902-14903) 

- (ар.) 1. Түр, түркүм, тукум. 2. Жыныстык түр - эркек, ургаачы болуп бөлүнүү. 

ЖЫҢ -
Ал башына алты жың 
Салдырып берди буурайын - 4356-4357) 

- (кыт. цзинь) - оордук өлчөм - 560 граммга барабар салмак. 

ЖЫПАР -
(Жыпар деген немеге 
Чыккан экен чыланып - 3899-3900) 

1. Жагымдуу жыт. 2. Жагымдуу жыты бар, себине турган атайын суюктуктар. 

ЖЭЭРЕН (жейрен) -
(Жээрени койдой жайнаган - 7095) 

Сүт эмүүчү, анча чоң эмес жапайы жандык. 2. Жээрде. 

ЗААДА -
(Азили арамзааданын - 3777) 

- (ир.) 1. Бала, тукум (бекзаада - бек тукуму, бектин уулу). 2. Окшош, ошондой (пери-
заада - перидей сулуу, олуязаада - олуядай). 3. Кемчилик, жоктукту билдирген мааниде 
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да колдонула берет (жүрөкзаада). Терс сапат (арамзаада) - арамдын тукуму, өзү арам -
пейили бузук, жүрүш-турушу жаман. 

ЗААР -
(Заар деген талакты - 23978) 

- (ир. заЬр) 1. Ууктура турган зат. 2. Ачуу (өтө ачуу даам). 3. Каар, ачуу (адамдын ачуусу 
келүү). 4. Өтмө мааниде: коркунучтуу, сүрдүү. 5. (ар.) - таң, таң жарыгы, кээде эртең 
менен эрте (Заар окуйт багымдат - 2747). 

ЗААТ (зат) -
(Адам заат бендеге 
Алдыруучу неме эмес - 28562-23563) 

- (ар.) 1. Зат, насил, негиз, материя, жаныбар, жан-жаныбар. 2. Тукум, урук - адам заат 
- адам баласы, адам тукуму дегенди туюнтат. 

ЗАДИ -
(Көмүлбөй зади калбассыз - 13459) 

- (ар.) 1. Теги, түбү. 2. Акыры, дегинкисинде, түбүндө. 

ЗАЙЫП -
(Ак элечек зайыптар - 15796) 

- (ар.) 1. Аял, катын. 2. Өтмө мааниде: жүүнү бош, алсыз, мажирөө (эркектерге карата 
кемсинтүү, келекелөө үчүн айтылат). 

ЗАМБИРЕК -
(Топ-замбирек күркүрөп - 1297) 

- (ир.) - атылуучу, чоң өлчөмдөгү согуштук курал. Топ, жазайыл түрлөрүндө да атала 
берет. Эпосто замбирек чоң көлөмдөгү мылтык катары түшүнүлөт («Асынганы замбирек 
- 9965). 

ЗАМИН (замын) -
(Асман замин муздакта - 27009) 

- (ир.) 1. Мамлекет, өлкө. 2. Жер, орук. Келтирилген ыр сабындагы маани асман мелжи-
ген бийик жер, асмандагы жер муздакта дегенди туюнтат. 

ЗАҢГАР -
(Кепке көнбөйт кээ заңгар - 11202) 

- (ир. зэн - аял, катын; гөр - бузук, жалап) 1. Катыны бузук. 2. Өтмө мааниде: ант ур-
гур, шүмшүк, оңбогур, кудай каары. 3. (ир. зэн - гэр) - бийик, чоң аска. Өтмө мааниде: 
эң чоң адам, айбан, түрү суук, зор жандык. 

ЗАҢГЕЛ -
- (Көөкөрү бар көк заңгел - 3756). 

1. Жуулбаган идиштин, айрыкча сабаа, көөкөр ж.б. сыяктуу тери идиштердин түбү, 
сырты көк дат басып, чирип кетиши - көк дат. Бийик аска, бийик аскалуу тоо. 

ЗАР -
(Алтын менен зар бергин - 611) 

- (ар. зер) 1. Алтын. 2. Өтмө мааниде: баалуу буюм, мүлк, кээде алтын-күмүш маанисин-
де да айтыла берет. 

ЗАРГЫН -
(Бакчадагы заргындай 
Ачылып гүлүм гүлдөдүм - 5769-5770) 

Чөптүн түрү - ачыла турган гүлү бар чөп. 
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€ МАНАС » 
ЗАРДАЛ (сардал) -

(Калк башкарар зардалы - 2246) 
- (ир. зардал) 1. Алп, күчтүү, балбан. 2. Өтмө мааниде: мыкты, татыктуу, билерман. 

ЗАТ -
(Дажаалдайын заты бар - 1393) 

Негиз, маңыз, түп. Кээде кебете, түр, түз маанилеринде да айтыла берет. 

З А Я П К Е Р -
(Ат таптаган заяпкер - 1 6 0 1 4 ) 

1. Күлүк аттарды таптоочу - табы менен атайын ыкта багып, чабууга даярдоочу 
адам. 2. Өтмө мааниде: жылкынын сырын - багылуу ыгын, сапаттарын, өзгөчөлүктөрүн 
мыкты билген адам. 

ЗЕР (зер гүл) -
(Зер гүл куржун салынып - 14855) 

- (ир. зэр - алтын (к. «зар»). Бул жерде сөз кооздолгон куржундун атайын түрү жөнүндө 
бара жатат - алтын гүлдүү куржун алтын менен саймаланып кооздолгон, алтын гүлдүү 
куржун маанисин туюнтат. Ошондо баалуу, кооз куржун зер гүлдүү куржун делип атал-
ган. 

ЗЕРИ ЗАБАР -
- (ир. зери зевар - асыл мүлк) 1. Асыл мүлк, алтын-күмүш. 2. Кооздук жасалга, баалуу 
таштар, алтын-күмүш менен кооздолгон буюм, килем-кече ж.б. 

ЗИКИР -
(Атын жаттап Алданын 
Зикир, далил сөздөрү - 11533-11534) 

- (ир. зекр - эске түшүрүү, көптүк түрү - изкор - эске салуу, эстөө). 1. Эске салуу, 
эске түшүрүү, кайталоо - Алдага тобо кылуунун, анын атын даңазалоонун өзүнчө, ата-
йын ыгы. Кыргыздар арасында расминин толук аты - зикир чалуу деп аталат. Зикирди 
көбүнчө думаналар, дербиштер аткарышат. Бирок айрым адамдардын да чын ниеттен, 
өзгөчө берилүү менен Алдага табынып, тобо кылып, ырайым сурап, улуулугун, бирди-
гин, чындыгын ж.б. сыпаттама кеңири белгилүү ысымдарын - сапат-касиеттерин өзүнчө, 
же үн чыгара кайталоосу да зикир делиши мүмкүн. 2. Өтмө мааниде: алдага тобо кылуу, 
такыба жүрүү маанилерин да туюнтат. 

ЗИЛ -
(Өз жынсынан бөлбөсүн 
Ар бенденин зилини - 22714-22765) 

- (ар.) - тек, түп, негиз. 

ЗИРЕ -
(Таттылыкка бергени 
Шекер, шербет, зире, бал - 12396-12397) 

1. Жыттуу чөп - чөптүн уругу, нандын бетине, этке себилип пайдаланылат. 2. Таза, 
кошмосу жок, жыттуу. 3. (ир.) - ургаачылар тагына турган кооздук - сөйкө, сырга. 

ЗУЛЖАЛАЛ -
(Зулжалалсың кудурет - 23507) 

- (ар. зу-л-жалал - улуулуктун ээси) - Алданын негизги 99 сыпаттама аттарынын (ал -
Асма ал Хусна) бири. 
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€ МАНАС » 
З У Л М А Т -

(Караңгылык зулматтан 
Калкынын ачып көздөрүн - 11967-11956) 

- (ир. улмат - караңгы) - Караңгы түн. 2. Өтмө мааниде: окубаган, илимден кабары жок. 
Кээде өнөр, өтө жоош маанисинде да учурайт. 

З У Л П У К О Р -
(Ээси болгон эр элең 
Зулпукор менен Дулдулдун - 27054-27055) 

Азирет Аалынын өзгөчө касиет-сапаттарга ээ кылычынын энчилүү аты. 

ЗУМУРУТ -
(Көк зумурут таш экен - 10083) 

- (ар. зомород) - баалуу, асыл таштардын бири. Тунук, күңүрт жашыл зумурут өзгөчө 
жогору бааланат. 

ЗУҢ (сун) -
(Анжы калмак, зуң кытай 

- (кыт. цзун - башкы, жогорку) - улуу, негизги. Келтирилген ыр сабындагы маани не-
гизги кытай, улуу кытай маанилерин туюнтуп, ага караганда төмөнүрөөк делген калмак-
тардан бөлүү, айырмалоо максатын көздөп турат. 

ЗЫМДАР БОО -
(Тагылганы ичине 
Кокондуктун зымдар боо - 24766-24767) 

- (ир. зым - темир жип) - боолору темир жиптер. 

ЗЫНДАН -
(Зынданга кир, жүрүп - деп - 1173) 

- (ир. зэндан) 1. Күнөөкөрлөрдү салыш үчүн атайы казылып, түбү бекемделген, оозу бе-
китилген терең ор. 2. Түрмө. 

ЗЫНДАНЧЫ -
(Эки желдет энтелеп, 
Зынданчыга барганы - 2009-2010) 

Зындан - түрмө кайтарган күзөтчү. 

ИБАДАТ (ыйбадат) -
(Акка кыл - деп, ибадат - 24044) 

- (ар.) - кудайга кулчулук кылуу - тобо келтирип, ыраазычылык билдирип, шүгүрчүлүк 
кылуу, сыйынуу. 

ИБАДАТКАНА -
(Ибадаткана сарайы 
Чиркөөсүндө бар экен 
Салтанаттын далайы - 7392-7394) 

- (ар. ибодат - сыйынуу, кана (ир.) - үй) - сыйынуучу үй - сыйына турган атайын жай. 

ИБАРАТ -
(Ары жарык, ары ысык 

Ибарат күндөн албайсыз - 1883-1884) 
- (ар. эбрет) - үлгү, таалим. 
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МАНАС 
ИБИЛИС -

(Ибилис сөзүн жат алган - 9927) 
- (ар.) - Азезилдин каймана аты. Мааниси - үмүтсүз, келечектен, жакшылыктан үмүт 
кылбаган дегенди туюнтат. Азезил - алдамчы, азгыруучу маанилерин туюнтуп калган 
сыяктуу эле Ибилис да өтмө мааниде бузуку, бети кара дегенди билдирет. 

ИЙБӨК -
(Ийбэк берген олжо - деп - 8799) 

- (орус. эй-богу - кудай урсун) - кудай, жараткан. 

ИКАЯ -
(Атаңдан калган икая - 26267) 

- (ар.) 1. Аңгеме, окуя, баян. 2. Өтмө мааниде: күлкүлүү окуя, аңгеме, жорук, тамаша 
сөз. 

ИЛЕ -
(Ойлонбо иле жумушту - 8945) 

- (ар.) 1. Амал-айла, билим. 2. Куулук, арамзаалык, кытмырлык. 

ИЛЕК (илегер) -
(Илек деген парзы тил - 7510) 

- (ир. лак) - жүз миң. 

ИЛЕКЕР -
(Дары күткөн илекер - 1683) 

- (ар., ир.) 1. Амалдуу, билимдүү. 2. Табып, дарыгер. 

ИЛЕКИ -
(Отуз ором илеки 
Оболдон жүргөн тартынып - 3823-3824) 

Элечек. 

И Л И Я С -
(Илияс - деп бири бар - 11869) 

Куранда аты эскерилген пайгамбарлардын бири. 

ИММЕТ (уммет) -
(Басыздардын Мамбети 
Башкача артык иммети - 11080-11081) 

- (ар. умми - эне, өтмө мааниде: түп, негиз) 1. Түп, негиз. 2. Тек, урук. 

ИНЖИ -
(Эрини жакут, инжи тиш - 18383) 

- (кыт.) - акак. Кээде бермет. 

ИСКЕНДЕР -
(Бадыша болгон Искендер, 
Башында мүйүз барынан 
Искендер Зулкарнайын - дээр - 11872-11873) 

Куранда аты эскерилген адамдардын бири, бирок пайгамбарлардын катары кирери 
күмөн туудуруп, талаш. 

ИСЛАМ (ыслам) -
(Ислам динин дин - деп, жүр - 22893) 

- (ар. эслам - ишенүү, берилүү, моюн сунуу) - диндик ишеним, дүйнөдөгү негизги дин-
дердин бири. VII кылымда Мукамбет пайгамбар тарабынан негизделген. 

4 3 - 1 1 9 8 ^ 6 7 3 
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€ МАНАС » 
ИСПИРИТИЗМ -

(Испиритизм илими - 11001) 
Өлгөн адамдардын арбагын чакырып алып сүйлөшүү, төлгө катары пайдалануу ара-

кеттери, ишеними жөнүндөгү түшүнүк. Эпос боюнча арбактар жөнүндөгү илим делет: 
«Жалган эмес деп ойлойм Арбактардын билими» - 11002-11003) 

ИТ АЯК -
(Ит аягың мис кылды - 6104) 

Жыгач тепши түрүндөгү итке тамак куюп берүү үчүн колдонулган атайын идиш. 

КААБА -
(Жана ойлодуң Каабаны - 20173) 

- (ар. кеаба - сандыкча - төрт бурчтук) - Меке шаарындагы бүткүл мусулмандар үчүн 
ыйык мечит. Каабанын ичинде касиеттүү кара таш бар. Ошол ташка карап намаз окулат 
- бул кыбыла делет. 

КАПЫР -
(Канча түрлүү адамдар 
Капыр бойдон жөнөлдү - 1811-1812) 

- (ар. кафир) 1. Мусулман эмес, башка диндеги. 2. Кыргыздарда динсиз, динге ишенбе-
ген маанисинде да колдонула берет. 3. Өтмө мааниде: куу, митаам, оңбогур, абийирсиз, 
нысапсыз ж.б. жалпы эле терс кыял-жорукка, тетири иш иштеген адамдарга карата 
айтыла берет. 

КАДЫР -
(Кадыр Алда бир билет - 1562) 

- (ар. аал - кадыр - күчтүү, кудуреттүү, баарысы колунан келүүчү) - Алданын 99 не-
гизги сыпаттама-эпитет аттарынын (ал Асма ал Хуснат) бири. Баарынан күчтүү Алда 
маанисин туюнтат. 

КАДЫР ТҮН -
(Кадыр түнгө жолугат 
Бугуну аткан аалы - деп - 24629-24630) 

1. Рамазан - орозо айынын 23 же 27-күнүнүн түнүндө асмандан келе турган касиеттүү 
жышаан белги. 2. Өтмө мааниде: бакыт, таалай. 

КАЗ (элечек) -
(Каз элечек бүркөгөн - 14192) 

- (ир.) - жука жибек кездеменин түрү. Каз элечек жука, баалуу ак жибек кездемеден 
оролгон бийик, сымбаттуу элечек - аялдардын баш кийими. 

КАЗА -
(Казага болуп ыраазы - 2033) 

- (ир. газам - тагдыры жазган) 1. Ажал, ажалы жетүү, өлүү. 2. Өтмө мааниде: аткарыл-
бай калган милдет, мисалы, окулбай калган намаз, кармалбай калган орозо. 3. Каргыш, 
(Казаны кайра жандырып - 21318). 4. Иштелген натура иш үчүн тарта турган жоопкер-
чилик. 

КАЗАА (каса) -
(Казаа менен чүмкөгөн - 14194) 

- (ир.) - жибек кездеменин түрү. 

КАЗА ЖЕТҮҮ -
(Казасы каркап жеткени - 29478) 

- (ир.) - ажалы жетүү, өлө турган учуру келүү. 
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€ МАНАС Ш-
КАЗАНАТ -

(Карабайыр казанат - 1322) 
1. Күлүк, чыдамдуу, күчтүү жылкынын түрү. 2. Өтмө мааниде: мыкты, күлүк жыл-

кы. 3. Карабайыр тукумунан чыккан жылкы. 4. Колдо өскөн, сырдана, мыкты жыл-
кы, же ошондой жылкынын тукуму. Өтмө мааниде: күүлүү-күчтүү, шамдагай, белгилүү, 
башкалардан бөлүнүп турган мыкты (адам). 

КАЗАНЧЫК -
(Чоргодой болгон кызыл чок 
Казанчыкка киргени - 26052-26053) 

Мылтыктын деталдарынын - бөлүктөрүнүн бири - милтелүү мылтыктын дарыга от 
коюла турган атайын түтүгү. 

КАЗАТ -
(Казатка улуу жол баштап - 3081) 

- (ар. газва - кол салуу, чабуул. Сөздүн көптүк түрү - газават) 
1. Ислам дини үчүн жүргүзүлгөн согуш, күрөш. 2. Өтмө мааниде: ак иш, адилеттик 

үчүн жүргүзүлгөн күрөш. 3. Жортуул, согуш. Эпосто көбүнчө каршы туруу, күрөш, со-
гуш маанилерин туюнтат. Мисалы: «Куланга казат кылалы, Кутуртпай муну кыралы» 
- (7706-7707-саптар) деген ыр саптары мунун таасын далили. 

КАЗЫ -
(Казылар өкүм кылганда - 1 9 8 9 ) 

- (ир. кадий, казий - өкүм кылуучу, кесүүчү, дайындоочу) 1. Шарияттын негизинде су-
рак жүргүзгөн кызмат адамы. 2. Өтмө мааниде: адилет, калыс. 3. (ир. гази) - газаватка 
- дин үчүн согушка катышкан, же ошол согушта курман болгон адам. 4. Согуштардагы 
эрдиктери үчүн мусулман башкаруучуларына ыйгарылуучу ардактуу наам-титул. 5. Ал-
данын эпитет ысымдарынын бири - адилет, калыс Алда маанилерин туюнтат («Кудай 
казы турганда» - 24379, же «Казы болор кудайың» - 11565). 

КАЗЫЛЫК -
(Казылык деген кушу бар, 
Канаттары жапжалгыз - 17287-17288) 

Манасчы өз оюнан чыгарган жандык го. Анткени мындай куш оозеки чыгармаларда 
эскерилбейт. 

КАЗЫНА -
(Акун чыгып эшикке 
Казынаны көздөдү - 2752-2753) 

- (ар. хазина) 1. Асыл, кымбат заттар, дүнүйөлөр, алтын, күмүш, баалуу таш-
тар. 2. Мамлекеттин байлыгы, мүлкү. 3. Кымбат баалуу асыл мүлктөрдү сактоочу атай-
ын жай («Каздырган жерден казына» - 27521). 4. Жашырылып катылган, жашырын 
көмүлүп коюлган асыл мүлктөр. Өтмө мааниде: мамлекет. 

К А Й Б А Р -
(Кайгырбай турган кайбардыр - 9221) 

- (ар. хайбар) 1. Баатыр маанисин туюнткан атайын мансаптык наам. 2. Азамат, баатыр, 
кайраттуу, эр жүрөк. 3. Кенебес, тоотпос. 4. Келесоо, акылсыз, эси жок маанилеринде 
айтылуу учурлары да боло берет. 

КАЙБАТ -
(Кайбаттан калкы тазабы - 23191) 

Ушак-айың, бузук сөз. 
43* ^ 675 ^ 

www.bizdin.kg



€ МАНАС № 
КАЙГУУЛ (кайгыл) -

(Кайгыл, Бөгөл, Тоорулчу - 11279) 
Чалгын, кайгылчы-чалгынчы. 

КАЙЛОО-
(Курман мындай өңөрдөн - (17778) 
Кайлоо, бейт, өлөңдөн - 18780). 

Калмактардагы ырдоонун өзүнчө ыгы - көмөкөй менен ырдоо. 

КАЙЫН -
(Кудай Таала буюрса 
Кызыңа кайын болсок - деп - 3196-3197) 

Эркек үчүн анын аялынын, ургаачы үчүн күйөөсүнүн урук-туугандары. Кайын журт 
көбүнчө эркектерге карата анын аялынын эли-журту, ага-тууганы маанисинде айтылат. 
Ургаачылар үчүн анын күйөөсүнүн эли-журту кайын журту делбейт, анткени аял келген 
жери үчүн өз адам, ошол элдин мүчөсү, күйөөсүнүн эли өз эли. 

КАЙЫНДОО -
(Бокмурунун кайындап - 3622) 

Бала менен кызды салт боюнча кудалашып, кайындуу кылуу. Андай салтка ыла-
йык убадасын бекиткенден кийин кыз да, бала да кайындуу эсептелип, али үйлөнбөсө да 
башы бош эмес, кайыны бар делип эсептелет. 

КАЙЫП -
(Кай кеткени билинбей 
Кайып болуп калыптыр - 1292-1293) 

- (ар. ал - гайба - жок болуу, жашыруун болуу, көзгө көрүнбөө, көзгө көрүнбөй жашоо) 
1. Адамдарды колдоо, жакшылык алып келүү, жардам берүү жөндөм-касиеттерине ээ 
сырдуу күчтөр (кырк чилтен, Кызыр ж.б.) Жапайы айбандардын жалпы аталышы, же 
аларды колдоочу, ээси катары эсептелген күчтөр. 3. Өтмө мааниде: жат болуу, жапайы 
болуу (кенен түрдө кара - 1-П-1У китептер). 

КАЙЫП БОЛУУ -
(Кай кеткени билинбей 
Кайып болуп калыптыр - 1292-1293) 

Жоголуу, дайынсыз болуу, көрүнбөй калуу. 

КАЙЫП ЭРЕН (кайберен) -
(Кайып эрен кырк чилтен - 25737) 

- (ар. гайб - көзгө көрүнбөөчү, жашыруун; ир. ран - дос, жолдош) 1. Кепшөөчү жапайы 
жаныбарлар, алардын жалпы аталышы. 2. Жапайы жаныбарлардын ээлери - колдоочу-
лары. 2. Адамдарды колдоочу касиеттүү күчтөр. 

КАКАЙ -
(Какайды каршы көрөт - деп - 4001) 

- (монг. такай) - доңуз. Эпосто чочко. Кээде каман маанилеринде да айтыла берет. 

КАК БАШ -
(Как баш Жакып капырды - 5738) 

1. Карыган чал (терс мааниде). 2. Оңбогур, түгөнгүр, митайым, көптү көргөн, жа-
рыбаган. 

676 ^ 

www.bizdin.kg



€ МАНАС » 
КАЛАА -

(Калаасы болсо чабайын - 8596) 
- (ар.) 1. Сепил, коргон. 2. Кичирээк шаар. Кээде шаар маанисинде да айтыла берет. 

КАЛАБА (калба) -
(Анык болду Көкчокөз 
Бир калаба салары - 23356-23357) 

- (ир. гэлбет) - уруш, чыр, жаңжал, чатак. 

КАЛАМ (калем) -
(Лох менен калам бар - 1850) 

- (ар.) 1. Камыш калем - жазуу куралы. 2. Адамдардын тагдыры жазылган атайын 
жай - такта-китеп. 

К А Л А С -
(Жаман атты болом - деп, 
Башын тартты каласка - 13747-13748) 

- (ир.) 1. Кутулуу, бошонуу, сак болуу, таза болуу. 2. Өтмө мааниде: амандык, бар бол-
гондук, ийгиликте, жакшылыкта тургандык, сактоо, калкалоо. 

КАЛБЫР ӨПКӨ -
(Калбыр өпкө, жез канат 
Казанат күлүк баарысы - 15876-15877) 

Чарчабаган, чарчаганды билбеген (күлүк атка карата айтылат). 

КАЛДАЙ -
(Сопулук аттуу калдайды - 6620) 

- (кыт. калдай - штаб офицери) 1. Аскердик кенже мансаптардын бири. 2. Кытай-
калмактардын мансаптык даражаларынын бири. Эпостун түшүнүгүндө башкаруунун жо-
горку мансаптарынан, анткени Коңурбай калдай делет. 

КАЛЕМ -
(Арсы, күрсү, калем бар - 1843) 

к. калам. 

К А Л Е Н Д Е Р -
(Календерлик иш кылып - 4315) 

- (ар., ир. карандал - үрпөк чач, чачы үрпөйгөн, эби-сыны жок) 1. Тентимиш, үй-жайы 
жок, кайырчылык менен күн көргөн дербиш. Мусулман аскети, дин жоболорун тараткан 
адам. 2. Өтмө мааниде: мусаапыр. Кээде кудай сүйгөн, өзү кудай деген адам маанисинде 
да колдонулат. 

КАЛКАН -
(Калкан, соот, кыягы - 1217) 

Жоо куралынын бири. Колго кармап, жоодон сактанууда пайдаланылуучу калың, 
катуу териден, металлдан жасалган тегерек калканч. 

КАЛМАКЧА КАРА ДУБА -
(Калмакча кара дубаны 
Көкчөкөз окуп турганы - 8193-8194) 

Кыргыздардын түшүнүгүндө терс иштер үчүн пайдаланылуучу сыйкырдуу дубалар-
дын өзгөчө күчтүүлөрүнүн бири. Адатта, калмакча кара дуба, же кара дуба делип атала 
берет. 
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КАЛЧА -

(Акун менен Түлкүдөн 
Азыр келди калчасы - 15149-15150) 

- (таж. гар - тоо, ча-лык - тоолук эл) - тоолуктар, тоодо жашагандар. 2. Кочкор тум-
шук, көзү үңкүр адам - кыргыздарда мындай көрүнүш сүрдүү адамдын белгиси катары 
түшүнүлөт. 3. Өтмө мааниде: кызматкер, кийиг. 4. Жан багар - сакчы, кайтаруучу. 
Кыясы, сакчы, кайтаруучу, кызматкер милдеттерине тоолук тажиктер көбүрөөк пайда-
ланылган го. 

КАМКА -
(Катындар келди калкылдап, 
Камка тон кийип жаркылдап - 14195-14196) 

- (ир. кемха) - алтын, күмүш зым аралаштырылып согулган кымбат, бышык жибек кез-
деме. Кээде ошол кездемеден, көбүнчө, сырт кийим тигилет. 

КАН -
(Кан Түлкүнүн зайыбы - 1184) 

- (кыт. хуан - башкаруучу, император) - башкаруу амалынын эң жогорку мансабы -
уруунун, элдин, мамлекеттин башында турган адамдын мансаптык наамы. Сөздүн түпкү 
үлгүсү кытайдын «какан» - падыша-император маанилерин туюнткан мансаптык наамы 
менен тутумдаш болуусу да мүмкүн. Эпос боюнча кыргыздарда кандык мансаптын эки 
түрү бар: жалпы эл шайлаган кан, согуш, жортуул учурунда жоокерлерге башчылык 
кылып тескеген кан. Бүт эл шайлаган кан туруктуу мүнөзгө ээ, укугу мурас боюнча этет. 
Согуштук кан убактылуу болуп, согуш бүткөндө анын укугу токтойт. 

К А Н А С -
(Азезилдин Канасы - 347) 

Азезилдин уулу. Ал ар бир адамдын жүрөгүнүн толтосунан орун алган жана ошол 
жайдан туруп адамдарды азгыруу, оң жолдон терске буруу аракетин көрөт. 

К А Н А Т -
(Он эки канат ак сарай - 24771) 

1. Канаттуу куштардын учуу куралы - канаты. 2. Боз үйдүн керегелери. Үйдүн 
өлчөмү керегелердин санына карата белгиленет. Он эки канат үй - он эки керегеден би-
риктирилип тигилген боз үй, чанда кезигүүчү эң чоң үй. Аны сарай деп да атай берет. 

КАНГА КАЛУУ -
(Чылгый баары кырылса 
Каны кимге калат - деп - 10751-10752) 

Адам өлтүргөндүк үчүн жоопкерчилик тартуу - төгүлгөн канга күнөөлүүлүк моюнга 
түшүү. Жан кыюу, айрыкча адам өлтүрүү, өтө оор күнөө болгондуктан канга калуу - се-
бепсиз өлтүрүлгөн адамдын өмүрү үчүн жооп берүү өзгөчө катуу күнөө эсептелген. 

КАНДАГА -
(Кандагай, соот бүктөтүп - 7043) 

- (монг. хандгай - бугу, багыш) 1. Тоо текенин, багыштын бугунун терисинен ийленип 
жасалган шым. 2. Калың, катуу булгаарыдан, калың териден тигилген, жасалган жоо 
кийимдери (чарайна-соот). 3. Калың булгаарыдан, териден иштелген согуштук ат жабуу. 

КАНДУУ ЖУРТ (кандуу эл) -
(Капыр да болсо кандуу журт - 6886) 

1. Уюткулуу, калың эл. 2. Башында каны бар, уюмдашкан, тартип көргөн, өнөрү 
өнүп-өскөн эл. 
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КАНДУУ КАЛПАК КИЙҮҮ -

(Кандуу калпак кийишсе 
Карап турбас туушкан - 5285-5286) 

Душман менен беттешсе, кыйынчылык башка түшсө, кысталыш коркунучтуу учур-
да. 

КАНЖА -
(Канжа тарткан чалдары - 12406) 

- (кыт. ганцзы) - тамеки тартууда, чылым чегүүдө колдонулуучу атайын түтүк. 

КАН ЖАЮУ -
(Туу көтөрүп, кан жайып - 11031) 

Кандык белгилери көрүнүп, салтанат менен, же атайын сүр көрсөтүү. 

К А Н И Е Т -
(Аз ашка да тойбойбу 
Адам кылса каниет - 24443-24444) 

- (ар. канаат) - топук, ынсап, барга ыраазы болуу. 

КАНИМЕТ-
- (Көрүшсө дидаар канимет - 24442) -

- (ар.) - топук, азга ыраазы болуу. «Каниет», «канимет» бир маанидеги сөздөр. 

КАНКОР (канкор) -
- (ир.) 1. Кан ичкич. 2. Өтмө мааниде: зулум, каардуу. 3. Баатыр, ай жаркын, эр жүрөк, 
жалтанбас, чечкиндүү. 4. (ир. хункор, худовандкор) мамлекеттин башчысынын наамы, 
султан, аким, башчы маанилерине жакын түшүнүк. 

КАН КӨТӨРҮҮ -
(Кан көтөргөн ушунда - 2822) 

Татыктуу адамды жалпы элдин, же ата уулунун өкүлдөрүнүн, сыйлуу, билерман 
адамдардын - карылардын жыйынында кабыл алынган белгилүү салттык жосундарга 
ылайык кандык мансапка шайлоо. Кан шайлагандыктын негизги белгиси ак кийизге 
олтургузуп, көтөрүп алып чогулган элге кыдыртып көргөзүү - топту айлантып чыгуу 
эсептелген. Ушул жосундан улам «кан көтөрүү» термини айтылат. 

КАНЧЫР -
(Канчырынан кан тамган - 1089) 

Адамдын бети, беттин оту - ортосу. 

КАП -
(Өлүү кап таруу алдырып - 23335) 

Көбүнчө колдон соккон таардан, кээде бышык, калың кездемеден, же ийленген те-
риден тигип даярдалган эгин, ун-талкан ж.б. кургак тамак-аш, тезек, көң ж.б. салынуу-
чу атайын идиш. Адатта, орто капка 8 0 - 1 0 0 кг. эгин батат. 

КАПА -
(Капа болгон күн ысык - 10903) 

- (ир.) 1. Такыр жел жоктогу күндүн ысык болушу - үп, тумчуктурган ысыктык, ды-
мыккан аба. 2. Жел тийбеген, чуңкур ысык жер («Бул жер капа, күн ысык - 23074). 
3. Тумчуктурган ысыктан жапа чегүү («Артык ысык экен - деп, Адамдын баары капа-
лап» - 8484-8485) . 
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КАПКА -

Капканын турган оозунда - 1108) 
1. Бийик коргондун - чептин чоң дарбазасы, кээде чоң дарбаза. 2. Бийик коргон чеп. 

3. Башы туюк, бийик капчыгай. 

КАПЫЯ -
(Капыя кызын алыптыр - 4389) 

- (ар.) - тымызын, билдирбей, сырдуу, жашырын, кокустан. 

КАР -
(Кардан өлүп камалып - 26701) 

- (ир. хар - эшек) 1. Эшек. 2. Өтмө мааниде: жек көрүндү, шүмшүк, жаман, адам ката-
рында жок жаман. 3. Жапаа чегүү, кем болуу, азап тартуу. 4. Жаман иш, терс көрүнүш, 
туура эмес: («Капырлык дини кар экен» - 8967. «Катын-кызга катылып Катышпаган 
карлыкка» - 6387-6388) . 

КАРА -
(Жети кара, жыйырма кой - 5841) 

1. Чоң, күчтүү. 2. Төрт түлүк малдын чоңдору, күчтүүлөрү - жылкы, уй, төө ж.б. 
3. Жөнөкөй, карапайым, көптүн бири («Карадан эмес, кан элек» - 6038). 4. Таяныч, 
ЖӨЛӨК • 5. Терс, жаман. 6. Күнөөлүү. 

КАРА БАЙЫР -
(Кара байыр казанат - 1322) 

1. Жылкынын мыкты тукумунун өзүнчө бир түрү - түркмөн жылкысынын - сым-
баттуу, күлүк, чыдамдуу жылкынын тукуму. 2. Жөнөкөй жылкы менен түркмөн жыл-
кысынын арасынан чыккан жылкы. 

КАРА БАСУУ -
(Кара басып катыны 
Өлгөндөн соң акыры - 4116-4117) 

1. Кара - адамга зыяндуу, тескери күч. Кара басуу - төрөп эл жаткан аялдын 
өзүнчө оорусунун аталышы. Кээде албарсты басты делип да атала берет. 2. Өтмө мааниде: 
жаңылышуу, уят болуу, билбестиктен терс иш иштөө («Пирди билбей карактап, минтип 
кара басты - деп - 21515-21516) . 

КАРАБООР -
(Анда жүргөн арбын куш 
Карабоор, булдурук - 7982-7983) 

Кумдуу, кургак, боз жер канаттууларынын бири, илбээсиндердин катарына жатат. 

КАРА ДУБА -
(Калмакча кара дубаны 
Какчөкөз окуп турганы - 8692-8693) 

1. Тескери сыйкырдуу дубалардын бири. 2. Кээде калмакча кара дуба делип да ата-
лат, буга караганда дубаны жараткан жана пайдаланган эл катары, негизинен, калмак-
тар эсептелет. 3. Курандан алынган сүрөө, аяттар эмес, башка дин, түшүнүктөр менен 
байланышкан дубалардын жалпы аталышы. 

КАРА КИЙҮҮ -
(Кара кийип, кан жутуп - 2511) 

1. Аза күткөндө кийилүүчү кийим. 2. Өтмө мааниде: кайгыруу, жапа чегүү. 
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КАРА КЫЯК -

(Кара кыяк, тулаңы - 16170) 
Катуу чөптүн түрү. 

КАРАЛА -
(Букардан чыккан билесиз 
Булу оор карала - 5416-5417) 

Букара шаарынан чыгуучу баалуу жибек кездеменин түрү. 

КАРАЛАМАН -
(Караламан ЖдН болуп - 2480) 

1. Жөнөкөй адам, көптүн бири. 2. Кызматкер - малай. 

КАРА САЛУУ -
(Катыны кара салыптыр - 15671) 

Кара жоолук салынуу, аза күтүү. Көбүнчө, эри өлгөн аялга карата айтылат. 

КАРГУУ -
(Аккула менен аргытып, 
Аштоосунда каргытып - 18172-18173) 

Аттоо, секирүү, ыргуу. Каргытуу - секиртүү, аттатуу. 

КАРДЫГАЧ -
(Кардыгач бар, кылкуйрук - 7184) 

Кумдуу, кургак, боз жерде жашоочу канаттуулардын бири - чабалекей сымал, ан-
дан чоңураак, шамдагай, тез учуучу чымчыктардан. 

КАРК -
(Карк жайлоодо кум ысык - 10904) 

- (ар. гарг.) 1. Батуу, чөгүү. 2. Өтмө мааниде: толуп-ташуу, жыкжыйма болуу, көп бо-
луу. 3. Так маалы болуу, учуру болуу. 4. Жыргоо, телегейи тегиз болуу. 

КАРКАП -
(Каркап он миң түтүнү - 14774) 

Толук, бүт. 

КАРКЫБАР -
(Соо кетпеген каркыбар - 17297) 

1. Азамат, мыкты, эр жигит. 2. Өтмө мааниде: кымбаттуу, сүйүктүү. 

КАРСАК -
- (Карсактын изин жаңылбас - 11143). 

1. Түлкү, түлкүнүн өзүнчө түрү - кара түлкү, кыргыздарда аны калтар деп да ата-
шат. 2. Түлкү сымал, андан кичине, териси баалуу илбээсиндердин жалпы аталышы. 

КАРЧЫГА -
(Карчыганы - кушуну 
Карап көрдүм ушуну - 2871-2372) 

Жырткыч, кыраан куштардын бири - бүркүттөн кичине, кыргый, турумтай сыяк-
туулардан чоңураак, ителги, куш сымал жандык - куштун эркеги. 

КАРЫП -
(Карып-мискин, бакыры - 12177) 

- (ар. гариб) 1. Бечара, байкуш, тентиген, эл-жеринен ажыраган, жан бага албай калган 
алсыз адам. 2. Өтмө мааниде: адам каны, тирүү адам (алсыз адам маанисинде). 
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КАРЫ ЖИН -

(Каарданып акырып, 
Кары жинин чакырып - 20738-20789) 

Түпкү жин, күчтүү жин, же катуу, каардуу, коркунучтуу жин маанилеринде. 

КАРЫП-КАСАР -
(Айылда карып-касарга 
Садага кылып таратып - 5396-5397) 

- (ар.) - жарды, байкуш, алсыз, бечара. 

КАРЫП-МИСКИН -
(Карып-мискин, бакыры - 12177) 

- (ар.) - байкуш, бечара, алсыз, тентиген, жайсыз, «Карып» менен маанилеш, жакын 
сөз, көп учурларда экөө бирге, кош сөз катары да айтыла берет (Мискин барбы - карып 
- деп - 2702). 

КАРЫПЧЫ -
(Карыпчысы темирден - 20170) 

Согуштук кийим - колду, карууну сакташ үчүн жеңдин сыртынан кийилүүчү соот 
- жең кап. Көбүнчө калың, катуу кайыштан даярдалат, кээде темир болуу учурлары да 
кездешет. 

КАС -
(Кас бууданды сойлотуп - 959), 
(Кас баатырлар дагы бар - 8062), 
(Кас сулуунун өзү экен - 3140) 

- (ар. хас, хасс) - өзгөчө, чыныгы, анык, мыкты, башкача. 

КАСА -
- (Каса тулпар Аккула ат - 15225) 

- (ар.) - чыныгы, анык. «Кас» менен маанилеш сөз. «Каса» көбүнчө анык, чыныгы маа-
нилеринде учурайт. 

КАСИЙДЕ -
(Касийде окуп, дем салып - 22514) 

- (ар. касыда) 1. Ыр, поэма. 2. Жин оорусу менен ооруган адамды эмдөө максатында 
окулуучу дарым. Кээде жалпы эле ооруларга окулуучу-дуба. 2. Эпосто күчтүү дуба маа-
нисинде да көп жолугат. 

КАСИРЕТ -
(Азабын тартып кырк жылга 
Касирет менен жатыптыр - 11668-11669) 

- (ар. асирет) - кайгы, капа, убайым, сарсанаа болуу. 

КАТМА -
(Катма куран кылдырып - 15699) 

- (ар. хатама) 1. Бүтүрүү, аяктоо, корутундулоо. 2. Өтмө мааниде: өлгөн кишиге арнап, 
же кандайдыр максат менен куранды башынан аягына чейин окуп чыгуу. 

КАТТАМ -
(Каттам болсун мунуңар - 24698) 

- (ар. хатта - уруу, кыйратуу) 1. Уруу, кыйратуу, талкалоо, жоготуу. 2. Өтмө мааниде: 
өлтүрүү, өлүм кылуу, ишин бүтүрүү, тындым кылуу. 
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КАТЫН -

(Карабөрктү катын - деп - 6865) 
1. Аял, зайып. 2. Кыргыздардагы күйөөсү аялына кайрылууда колдонулган атайын 

ык - атынан айтпай тергөөнүн өзүнчө түрү. 

КАЧЫР -
(Эшек, качыр көргөндө - 2320) 

Эшек менен жылкынын жалгашуусунан пайда болгон аргын - эшектен чоң, жылкы-
дан кичирээк, эшектей чыдамкай, күчтүү, жылкыдай ыкчам жандык. 

КАШКА -
(Көй кашканы тилдедиң - 4975 
Катындар жүрөт кашка өсүп - 22844) 

1. Мансаптык наам - уруу башчысы, башкаруучу. 2. Мыкты, чыгаан, жалтанбас, 
өзгөчөлөнгөн. 3. Өтмө мааниде: тайманбас, бетке айткан, улуудан ийменип ыйба кылба-
ган ургаачы, көбүнчө аялдарга карата айтылат. 

КЕБЕ (кебээ, кебежи) -
- (ир.) 1. Жыгач, же чырпыктан токулган тордон жасалган идиш - кап түрүндөгү үкөк. 
2. Өтмө мааниде: чоң курсак, курсагы салаңдаган адам, мал ж.б. 3. Начар, арык, жүдөө 
маанисинде да колдонулат. 

КЕБЕЗ БАЙЛОО -
(Ак издүү - ак жол болсун - деп, 
Ак кебезден аяктан 
Маралтору башына 
Барпайткан бойдон байлатып - 3347-3350) 

Кудалашуу салтына байланышкан ырымдардын бири - ак тилек үчүн - деп, калыңга 
арналган малдын башына - башатка - негизги малга ак кебез байлап келүү. 

КЕДИК КОЙ -
(Кедик койдун жүнүнө - 12218) 

Койдун түрлөрүнүн бири - уяң жүндүү кой. 

КЕЗ -
(Үч кез өөдө турганы - 794) 

- (ир. газ) - узундук өлчөмү - 87 см. барабар узундук. 

КЕЗЕГИ КЕЛҮҮ -
(Кезеги келип Канышка - 1732) 

Бир нече аялы бар адамдын ирээти менен аялдарына баруу мөөнөтү - кезеги. 

КЕЛДЕ -
(Келдесинин ордуна -
Тебетейин алыптыр - 23773-23774) 

- (ир.) 1. Баш. 2. Тууралган эттин үстүнө кесилип коюлган казы-чучук. 

КЕЛЕ -
(Беш жүз сыйыр-келеси - 12920) 

- (ир.) 1. Уй. 2. Түрмөк жип. 

КЕЛИНДИН АТЫН СУРОО -
(Ат сурамак, көрүндүк 
Наркы бизге калганы - 3457-3458) 
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Үйлөнүү салтына байланышкан ырым-жырымдардын бири - кудалардан ала турган 

келининин атын суроо - кимди келин кылып аларын тактоо. 

КЕЛМЕ -
(Акун баатыр келме айтып, 
Мусулман болуп алганы - 1907-1908) 

- (ар. көлөмө - сөз, сөз айтуу) - ислам дининдеги негизги жоболордун бири - мусул-
манчылыктын башкы белгиси болгон Алданын бардыгын, бирдигин, улуулугун таануу, 
моюнга алуу, ырастоо - Лааилаха иллалла, Мухамед расул Алла - бир Алдадан башка 
Алда жок, Мукамбет Алданын, элчиси). 

КЕЛМЕ АЙТУУ -
(Акун баатыр келме айтып 
Мусулман болуп алганы - 1907-1908) 

Чын нээти менен Алдадан башка сыйына турган касиеттүү күчтүн жоктугун жана 
Мукамбет Алданын элчиси экендигин моюнга алып, жарыя кылуу - келме айтуу ислам 
динин кабыл алгандыктын белгиси, ошондой эле келме айтуу менен мусулман экендик 
да тастыкталат. 

КЕЛМЕ ШААДАТ -
(Келме шаадат сөздөрү - 19175) 

- (ир. көлөмө - сөз, сөз айтуу, шахадат - күбөлүк, күбө болуу) 1. Келме айтуу аркылуу 
мусулман экендигин күбөлөө, далилдөө. 2. Кандайдыр ишти, фактыны далилдөө үчүн 
күбөлөндүрүүчү көрсөтмө кепилдик. 

КЕЛТЕ -
(Ак келте менен бир атып - 7998) 

- (ир.) 1. Кыска. 2. Кодоо. 3. Эски мылтыктын түрү - алып жүрүүгө, атчан жүргөндө 
асынууга эптүү, чакан, кыскалыгына карата ат берилген. 4. Ак келте түрүндө Манастын 
мылтыгынын энчилүү аталышы. 

К Е М Е Н Д Е -
(Кеменде анын атагы - 10467) 

Жибек, же ичке кендир-жиптен токулган тор - согуштук курал. Ыргытып адамды, 
же айбанды кармоо үчүн колдонулат. Сагымбай манасчы араптардан чыккан өнөр деп 
эсептейт. 

КЕМЕНТАЙ -
(Кийген тону кементай - 17059) 

Жука кийизден тигилген сырт кийим. Адатта, эркектер киет. Мал багууда кийген 
кементай түрдүү өңдө, көбүнчө кара, же боз кийизден жасалса сөөлөт үчүн жасалган ке-
ментай кылдалган, тармал ак жүндөн жасалган кийизден, этек-жеңи кара баркут менен 
кыюуланып, түр түшүрүлүп кооздолуп тигилген. 

КЕМЕР -
(Алтындуу кемер курунан -
Аткып кармап алганы - 9784-9785) 

1. Жазы кур. Көбүнчө асыл металлдан (алтын, күмүш) жасалган, оюу-чиймелүү 
кооздуктар бастырылып-тагылып кооздолгон жазы, курга карата айтылат. 2. Баатыр-
лар жоо кийиминин деталдарынын бири катары пайдалануучу адамдын белин, ичин 
куралдан сактоого ылайыкталган калың кайыштан, кооздолуп жасалган жазы кур-соот, 
чарайнанын өзүнчө түрү. 3. Суу жеп кеткен аң. 
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КЕМЧАТ (кемчат) -

(Кемчат кара кундуздан - 2904 
1. Териси кымбат баалуу жаныбарлардын бир түрү. 2. Кээде териси баалуу жаныбар-

лардын жалпы аталышы катары да учурай берет. 2. Баалуу аң терисинен тигилген жака. 

КЕПИН -
(Жерин казып кепиндеп, 
Үсөн өзү көмүптүр - 4114-4115) 

- (ар. кемин) - өлүк кийими - өлгөн адамды кабыл алынган салт - эрежеге ылайык 
ороп, жайга коё турган, көбүнчө ак түстөгү жука кездеме. 

КЕР -
(Кулагы укпай, кер болуп - 19456) 

- (ир.) 1. Дүлөй, кулагы укпаган каңырыш. 2. Өтмө мааниде: адамдын ачууга ууккан өтө 
оор абалы - катуу ачууланып, өзүн жоготуп коюу абалына жетүү. 

КЕРДЕНКЕЧ -
(Келбеген экен алың - деп, 
Керденкеч болгон балаңа - 15415-15416) 

- (ир.) - кыйык, тил албаган, өжөр, терс аяк. 

КЕРЕГЕ -
(Уук менен кереге - 12202) 

Боз үйдүн деталдык бөлүгү - негизин түзгөн ылдыйкы бөлүгүнүн - жыгач тору. Үйдү 
тигүү, жыйноо-чечүү, жүктөп жүрүү ыңгайлуу болсун үчүн бөлүктөрдөн-канаттардан ту-
рат. Үйдүн көлөмү - чоң-кичинелиги ошол бөлүк-канаттардын санына жараша болот. 

КЕРЕМ (керет) -
(Керемиңден өтүнүп - 25542) 

1. Касиет, көзү ачыктык. 2. Өтмө мааниде: терең акыл, байкагычтык. 

КЕРИК -
(Суу кериги, били бар - 8522) 
Керней, сурнай тарттырып% 
Керикке жүгүн арттырып - 11026-11027) 

- (ир. карк) - териси өзгөчө калың, абыдан күчтүү, сүт эмүүчү зор жаныбар. Кээде 
тумшугунда мүйүзү бар делет. 2. Душман баатырларынын өзгөчө зор алптары минип 
куруучу укмуштуу унаа. Андай унаа айрым учурларда маңдайында жалгыз мүйүзү бар 
зор бука түрүндө да сыпатталат. Сагымбай манасчы андан жаныбарлардын сууда жашай 
тургандары да бар, суу кериги - деп, көрсөтөт (жогоруда келтирилген ыр сабы). 

КЕРИМ -
(Адам билбей балан - дейт, 
Ак тагдырдын керимин - 13050-13051) 

- (ар. парума) 1. Алданын сыпаттама ысымдарынын бири - ырайымдуу Алда маанисин 
туюнтат. 2. Боорукер, ак пейил, ырайымдуу, мээримдүү. 

КЕРНЕЙ -
(Керней үнү бапылдап - 943) 

- (ир. карр - чабуул, най - түтүк - чабуулга чакыруучу, белги берүүчү түтүк) - үйлөмө 
музыкалык аспап. Үнү бапылдап өтө күчтүү чыккандыктан алгачкы мааниси жоокерлер-
ди чабуулга үндөө, шыктандыруу милдетин аткарган. Азыр да ар түрдүү салтанаттарда 
шаңдуулук үчүн пайдаланылат. 
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КЕСЕНДЕ -

(Кесенденин баары бар - 7879) 
- (ир.) - боору менен сойлоп жүрүүчү жана уусу бар майда жандыктардын жалпы ата-
лышы. 

КЕСЕП -
(Кара кыргыз кесебин - 2087) 

- (ар.) 1. Калпычы, жалганчы, сөзүнүн туругу жок, алдамчы. 2. Митайым, бузук, жек 
көрүнчү. 

КЕСИРЕТ -
(Жыланга кылыч салбаңар, 
Кесиретке калбаңар - 7888-7889) 

- (ар.) 1. Көп, мол, толтура, ашыкча. 2. Өтмө мааниде: маани бербөө, кайдыгер кароо, 
көңүл бурбоо, кол шилтеп коюу. 3. Текеберлик, тоготпогондук. 4. Зыян, зыян тартуу, 
маани бербей, көңүл бурбоонун кесепетинен кырсыкка учуроо, зыян көрүү. 

КЕТЕ -
(Келинге кете кийгизди - 6131). 

Баалуу кездеменин түрү. 

КЕТТЕ -
(Кеттесип жүргөн Манаска - 23393) 

- (ир.-) 1. Чоң, дардайган. 2. Өтмө мааниде: улук, чоң мансаптагы. 

КЕТТЕКЕН -
(Кеттекен жолун чалыңар - 21673) 

1. Чоң. 2. Өтмө мааниде: негизги, башкы, маанилүү. 

КЕШМИР ДУБА -
(Кешмир дуба жаздырган - 751) 

- (ир. кэшмир) - шаар, чөлкөмдүн аталышы - Инд дарыясынын жогорку боюна жай-
гашкан чөлкөм. Чыгыш элдерине Кашмир кол өнөрчүлөрү, усталары курагы-балчылары, 
өнөрпоздору менен даңкы чыккан. Кешмир дуба - кешмирликтердин дубасы, демек, 
атактуу, күчтүү дуба маанисин туюнтат. 

КЕШТЕ (кештелүү) -
(Кештелүү калпак кырдаган - 15944) 

- (ир.) - сайма, саймалуу. 

КИЕ -
(Түрдүү кие чөбү бар - 6780) 

- (ир. гийар) - чөп, көк чөп, бычан, кээде жалпы эле өсүмдүк. 

КИЕМИН -
(Киемин деген чөп экен - 24520) 

Эпос боюнча дарылык сапаты бар - ууга каршы дары алына турган чөп. 

К И Й И Т -
(Кыз берсек кийитибиз - деп - 2740) 

1. Сый кийим. Көбүнчө, кудалашуу учурунда кыз бергендер, келин алгандар бири-
бирине кийгизилүүчү сый кийимдер. 2. Өтмө мааниде: кийит катары берилүүчү мал, 
дүнүйө, акча. 
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К И Р Д Е -

(Жеп турган экен бир кирде - 1116) 
Нан, нандын түрү - оогандыктардын наны. 

КИРИСТИЯН -
(Киристиян дини бар - 8813) 

Ыйса пайгамбар негиздеген дин - дүйнөлүк, кеңири тараган, белгилүү, чоң диндер-
дин бири. Термин кыргыздарга орус тили аркылуу тараган (христян). 

КИСЕ -
(Булгаары кисе байланып - 7537) 

- (ир.) 1. Түрдүү буюм-теримдер (бычак, оттук ж.б.) тагылуучу жана майда буюмдар са-
лынган куту - баштыкча илинип коюлган кур. 2. Кооздолуп тигилген, курга илинүүчү 
булгаары баштыкча, ага оттук таш, милте ж.б. салынган. 3. Баштык, чөнтөккө салып 
жүрүүчү ийленген териден, жумшак булгаарыдан тигилген баштыкча, аны кээде калта -
деп да аташат. Анда баштыкчага баалуу буюмдар, алтын, күмүш ж.б. сакталат. 4. Өтмө 
мааниде: чөнтөк, төш чөнтөк. 

КИШ -
(Жамынганы кара киш - 1138) 

1. Кара күрөң, кээде кара түстөгү, териси өтө баалуу, анча чоң эмес жандык. 
2. Ошол жандыктын териси, же андан тигилген кийим. 3. Өтмө мааниде: кылдары ичке, 
жумшак, келишимдүү мурут (киш мурут). 

КОБУШ -
(Колу кобул күмүштөй - 17573) 

1. Оюк жыгач, металлдын бетине түшүрүлүүчү оюунун түрү - көбүнчө, узун арыкча 
түрүндө болот. Адатта, керегенин баш жагы, ууктун аяк жагы ушул ык менен кооздолот. 
Андан кобул-арыкча түрүндөгү ык менен жез, күмүш ж.б. буюм, кооздуктар да жасал-
галанышы мүмкүн. 2. Шадылуу, ичке, сымбаттуу кол. Көбүнчө аял, кыз колу кобулдай, 
кобул колдуу делип сыпатталат. 3. Арык, же түтүк, үңкүрчө маанилеринде да айтыла 
бериши мүмкүн. 

КОДЕК -
(Куландын атып кодегин - 11999) 

Куландын кулуну. Эшектин такайы. 

КОЁ БЕРҮҮ -
(Чаба турган сай күлүк 
Жийделинин боюнан 
Коё бермек болуптур - 5847-5848) 

Ат чабуу салтындагы атайын терминдердин бири - чабылуучу аттарды макулда-
шылган жерге чейин алып барып, салттык жосундун эрежелерине ылайыктап туруп, 
жарышты баштоого уруксат берүү. 

КОЖО -
(Кожо көрсө турбаган - 6469) 

- (ир. хажа - ээ, башчы) 1. Мукамбет пайгамбардын, же алгачкы халифтердин тукумда-
ры. 2. Эпосто ислам дининин көрүнүктүү өкүлдөрү - динди үгүттөөчүлөр маанисинде да 
жолугат. 3. Өтмө мааниде: касиеттүү адам. Акылман, жөн билги, нускалуу адам. Ээси, 
башчысы, башкаруучусу. 5. Колунда бийлиги бар, мансаптуу маанисинде да айтыла бе-
рет. 6. Мансаптык наам-титул (Абунасир кожо экен -11917) . 7. Касиеттүү, колдоочу 
ыйык (Кожо - деп, колун баштайт - деп - 4192). 
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кожоймо -

(Кожоймо соот киейин - 24949) 
1. Катуу териден жасалган жоо кийими. 2. Көкчөкөздүн соотунун энчилүү аты. 

КОЗУУ -
(Кол салмакка Манаска 
Козуп Жапак калганы - 14745-14746) 

Желигүү, өрөпкүү, желденүү, көңүлдөнүү, делебе козголуу. 

КОЙРУН -
(Төртөөнү айтат койрун - деп - 3550) 

- (калм.) - төрт, төртөө. 

КОК -
(Козгогон жерин кок кылган - 6129) 

- (монг.) 1. Калдык, шыпырынды. 2. Металлды эриткенде калган калдыгы. 3. Өтмө 
мааниде: кир, булганч. 4. Күм-жам кылуу, талкалоо, кыйратуу, өрттөп жиберүү, кокко 
айландыруу. 

кол -
(Кол-кошууну кашында - 5556) 

Жасоо, кошуун, жоокерлер, аскер, кыргыздарда көбүнчө атчан жоокерлерге карата 
түшүнүлөт. 

КОЛ АЛАЛДОО -
(Алалдаңар колун - деп - 5600) 

Эркек баланы сүннөткө олтургузуу. 

КОЛ КУРЖУН -
(Кол куржунун бүктөтүп, 
Кош атка азык жүктөтүп - 7041-7042) 

Атчан жүргөндө ээрге салышып, же канжыгага байланып жүрүүгө ылайыкталган 
чакан куржун - кичине куржун. 

КОЛУН ТӨБӨГӨ АЛУУ -
(Колдорун алып төбөгө 
Коркуп барды балбандар - 9802-9803) 

Эпос боюнча багынгандыктын, жеңилгенин, баш ийгенин моюнга алуунун белгиси. 

КОМ -
(Арканы менен комуну - 4339) 

1. Төөгө жүктөөрдө жонуна коюла турган калың жана жумшак кийиз - төөнүн току-
му. 2. Өтмө мааниде: малдын жон алып семирүүсү - төөгө, уйга карата айтылат. 

КОҢЧУ -
(Жыйырма баатыр коңчусу - 21412) 

1. Тыңчы, байкоочу. 2. Чалгынчы, сакчы, кароолчу, тинткич. 

КОҢШУ -
(Коркуп жаның калбаса 
Көчүп барып канкорго 
Коңшу болуп алгын сен - 6256-6257) 

1. Кошуна, айылдаш - бир айылдагы көчүп-конуп, бирге жүргөн адамдар. Алар 
көбүнчө туугандык мамилеге, же көңүлү жакын, ымаласы бар белгилерине карата айыл-
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даш болушкан. 2. Алыс тууганы, же мамилеси бар адам колунда бардар, бай адам менен 
бирге көчүп-конуп, айылдаш болуп жүрүп, анын мал-салына, отун-суусуна каралашып, 
кызматын кылып, акысына байдан саан мал, оокат ж.б. жардам алган. Мындай адамдар 
малай, кызматкер аталбаганы менен чыныгы абалы байга көз каранды болгон, адатта, 
алар байдын коңшусу аталышкан. 3. Өтмө мааниде: байга, башчыга көз каранды, сөзүн 
сүйлөгөн кошоматчысы. 

КООГА -
(Үлкөн коога согуштун 
Үстүнөн чыгып калыптыр - 15490-15491) 

- (ир.) - чыр, чатак, уруш, уу-чуу, кээде дүрбөлөң маанисинде да айтыла берет. 

КООЗ (кабыз) -
(Кооз кылды силерди - 21472) 

- (ар. кабз) 1. Зордукчу, тартып алуучу. 2. Өтмө мааниде: кармап калуу. 

КООМА -
(Лаайлама коома - деп, 
Кытайча салам бергени - 17738-17734) 

- (кыт.) - саламатсызбы. 

КОР -
(Аарылардын ал жерде 
Арбын төккөн кору бар - 11254-11255) 

1. Түп, негиз, тукум. 2. Казына, байлык, мүлк, киреше. 3. Топ, көпчүлүк, жыйынды. 

КОРБАШЫ -
(Корбашысы ачпады - 1939) 

Коргоочу, сактоочу, коргоочулардын башчысы, сакчылардын башчысы. Эпосто сак-
чы, күзөтчү катары да колдонула берет. 

КОРОСОН -
(Ойротту баскан куу Манас, 
Коросон кошкон уу Манас - 19683-19684) 

1. Курч, өткүр. 2. Күчтүү, ачуу. З.Эпос боюнча кээде «кор» маанисин туюнтуп, 
күчүн арттыруу үчүн кошулуучу ачыткы катары да айтылат. 

кош -
(Арстан Манас кошунда - 1691) 

1. Кичине боз үй, убактылуу жашоого ылайыкталып жеңилдетилген боз үй. 2. Жү-
рүп учурунда жоокерлердин убактылуу токтогон жайы. 3. Адамдардын сапар, жүрүш 
учурундагы бирге жатып-турган, тамактанган чакан тобу. 4. Жакшы, сонун - (ир. хуш). 
5. Коштоп жүрүүчү ат, жетектеги ат. 6. Өтмө мааниде: соо бол, кайыр, саламат 
бол. 7. Эмерек жүк, буюм-терим - бир коштогу адамдардын тамак-аш, идиш-аяк, буюм-
терим, төшөнчүсүнөн тартып, чатырына, же тиккен чакан боз үйүнө чейин. 

КОШ АТ -
(Кош атка азык жүктөтүп - 7043) 

Жетектеги ат, жардамчы ат. 

КОШУМЧА -
(Кут болсун! - деп тоюңуз, 
Кошумча келип турганы - 12926-12927) 

4 4 - 1 1 9 8 щ 6 8 9 
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Жакшылык-жамандыкта, зарыл кереги тийген учурда тууган-урук, куда-сөөк, жек-

жаат, дос-тамыр, курбу-курдаш, жалпы эле ымаласы бар адамдардын бул, же тигил 
адамга берген жардамы. Тарткан чыгымдын ордун толтуруу, жардам берүү үчүн иштел-
тен салттык жөрөлгө. 

КОШУУН -
(Кол-кошууну кашында - 5656) 

Черүү, аскер, жоокерлер, кол. Адатта, «кол» менен бирге, кош сөз катары айтылат. 

КОШЧУ -
(Булардын баарын кошчу алып - 8617) 

1. Жан-жөкөр, жолдош, жол жүргөндө кызматын кылып, жардам берип, кошо 
жүргөн адам, адамдар. 3. Кызматкер, жигит. 

КӨБҮРМӨ ДАРЫ -
(Көбүрмө дары алыптыр - 22631) 

Эпос боюнча уулантуучу күчтүү дарынын бир түрү. 

КӨЗ БОЗОРУУ -
(Бозоруп көзү өлүптүр - 4113) ( 

1. Эси оош, шайы кетип начарлоо. 2. Оорунун аты. 3. Кара басып төрөттөн өлгөн 
аял, кара басуу. 

КӨЗӨЛ (көсөл) -
(Көзөл Манас сурап кеп - 20971) 

Эр жүрөк, баатыр, жалтанбас, башчы, жетекчи. 

КӨЙ -
(Көй кашканы тилдедиң - 4975) 

- (ир. гүй) 1. Мыкты, чыгаан, тандалган. 2. Өңчөй, жалаң, абыдан. 

КӨК -
(Күлдү көктүн баарысын 
Күмүш менен бөрктөгөн - 4652-4653) 

1. Чылгый териден тилип даярдалган атайын жип, көбүнчө керегенин жыгачтарын 
тор сымал бири-бирине бириктирүүдө, бут кийим (чокой, чарык) тигүүдө, жасоодо пай-
даланылат. 

КӨК БӨРҮ -
(Көк бөрүнү тартышып - 5826) 

Башы кесилип салынган улак, кээде торпокту атчан талашуучу улуттук оюндун 
өзүнчө түрү. 

КӨК ЖАЛ -
(Көк жалдарды баштады - 8627) 

1. Карышкыр, дөбөт карышкыр. 2. Жалпы эле жырткыч азуулууларга карата ай-
тылуу учурлары бар. 3. Өтмө мааниде: жалтанбас баатыр, мыкты баатыр маанисинде 
сыпаттама катары пайдаланылат. 

көкө -
(Калмак дини көкөгө - 29005) 

- (монг. көк - кудай) 1. Асман кудайы. 2. Эпос боюнча калмактар тутунган диндин ата-
лышы («Лаат манат көкөгө Ынанылып турулган» - 19639-19040) 

690 

www.bizdin.kg



€ МАНАС » 
КӨКӨ ТЕҢИР -

(Көкө Теңир уруптур - 4103) 
- (монг. көк - асман, Теңир - кудай) - асман кудай. Кээде сөз «Көк теңири» түрүндө да 
айтылат («Көк Теңир бизди уруптур» - 4013). Бул учурда көк теңир эмес, көктүн теңири 
маанисин туюнтат. Көктү теңир - деп түшүнүү өзүнчө, көктүн теңири бар деш башка 
ишеним («Көк Теңири урбайбы» - 24314). 

КӨКТӨӨ -
(Он тогуз жерден көктөгөн - 4651) 

Атайын жип - көк менен тигүү, жамоо, бириктирүү, кураштыруу. 

КӨЛҮК -
(Көтөрсө көлүн ийилген - 1314) 

1. Унаа, жалпы эле мингич мал. 2. Жүк жүктөөчү унаа. 

КӨМҮРКӨЙ -
(Көмүркөйдөй тоо көрбөй - 8465) 

1. Катуу кайыш, булгаарыдан тигилип жасалган кичине сандык. Ичине баалуу бу-
юмдар, кооздуктар салынып сакталган. 2. Темир устанын аспаптарын салып сактоочу 
сандыкчасы. Андай сандык көбүнчө жыгач тактайдан эле жасалат. 

КӨҢКҮ -
(Көңкү баарын кырышып - 620) 

Жалпы, өңкөй, текши, көп. 

КӨҢҮЛҮ АЛА -
(Көңүлү болуп көп ала - 4223) 

1. Санаа тартуу, кайгыруу. 2. Арсар болуу, шектүү, ишенбөө. 3. Өтмө мааниде: ою 
тескери, ич арам, жамандык ойлогон. 

КӨӨКАР -
(Жанган көөкар даанасы - 22605) 

- (ир.) - баалуу асыл таштардын бири. Жарык нур чыгарып турат деп эсептелинет. 

КӨӨӨКӨР -
(Көөкөрү бар көк заңгел - 3756) 

Төө, жылкы терисинен жасалып ышталган, суюктук куюлуучу идиш. Ооз жагы 
кууш, түбү кеңири желип, кооздолуп, формасын түрдүүчө өзгөртүп иштелиши мүмкүн. 

КӨӨСӨР -
(Көөсөр көк жал эр Манас - 24098) 

- (ир. гав. - уй, - өгүз; сар - баш - уй баш; өгүз баш) 1. Акыл-эси төмөн, кем акыл адам, 
келесоо. 2. Өтмө мааниде: дардаңкүү, мактанчаак көйрөң. 

КӨПӨК -
(Көпөк - деп, калдык биз сизди - 13861) 

Бош, начар, алсыз, эби-сыны жок маанилеринде. 

КӨПӨМСҮ (көкөмсү) -
(Көпөмсүгөн бу Манас - 13327) 

- (монг. көкө) 1. Теңирсинүү, менменсинүү, кыйынсынуу. 2. Өтмө мааниде: кекирейген, 
кыйынсынган, кээде мактанчаак. 
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КӨРӨСӨН -

(Көрөсөндү жейби? - деп - 4033) 
- (калм.) - кийик. 

КӨРҮНДҮК -
Көрүндүк бер, күнөө -деп - 3409) 

Биринчи жолу көрүп жаткандыгы (жаңы туулган баланы, келген келинди, үйдү 
ж.б.) үчүн төлөнүүчү акы - бериле турган сыйлык (акча, буюм, мал ж. б.). 

КӨСӨЛ (көзөл) -
(Көзкаман көсөл билиптир - 24536) 

к. «көзөл». 

КӨСӨМ -
(Көргөн жоосун жанчтаган 
Көсөм көрдүм кыргызды - 2164-2165) 

1. Тажрыйбалуу, көптү көргөн. 2. Өтмө мааниде: жол башчы, акылман, билгич. 
з . Кыйын, кыраакы. 

КӨСПАНТ -
(Бакар, көспант дагы бар - 2318) 

- (ир. гүсфанд) - кой, кой-козу. 

КӨШ -
(Көш тилесе мак бергин - 607) 

Эт. 

көшөк -
(Көшөгүн алып жылаңбаш - 29656) 

1. Башты жапкыч, калканч - башты көшөгөлөгөн нерсе (жоолук, жапкыч ж.б.). 
2. Өтмө мааниде: баш кийим. 

КУДАА -
(Биринчиси бир кудаа - 1762) 

- (ир. худа) - Алда. Алда атын фарсыча атоо - Кудай. 

КУДА -
(Кан куда сизге нетти? - деп - 8124) 

1. Салт боюнча балдары, же жакындары бири-бирине үйлөнүшкөн эки тараптын 
адамдары - өкүлдөрү (эркектер куда, ургаачылар кудагый, кыз бала кудача). 2. Куда-
лашкан эки кишинин, же жалпы эле кудалык байланышы бар адамдардын бири-бирине 
кайрылуусунда колдонулуучу сөз. 

КУДА БАШЫ -
(Куда башчы болмокко 
Куп - деди Бакай карысы - 3327-3328) 

Кудалашуу салты боюнча кудалардын алдына кызды сурап барган адамдардын ара-
сындагы кадыр-барктуусу, биларманы, салтка ылайык жорук-жосундарды аткарууда 
бийлик жүргүзүп, чечим кабыл алуу укугуна ээ адам. Адатта, андай милдет кадыр-
барктуу, салтты жакшы билген, акылдуу адамга жүктөлгөн. 

КУДА БОЛУУ -
(Курулай куда болушту - 3309) 

Кыз-жигитти үйлөө салтында макулдукка жетишип, убаданын бүтүшү - эки тарап 
тең сунушту кабыл алуу учуру. 
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КУДАЙ -

(Ак - караткан кудай - деп - 156) 
- (ир.) - Алда, Кудай, Алда бир маанини туюнткан сөздөр. 

КУДАЙ ЖАЛГЫЗ, КУРАН ЧЫН -
(Кудай жалгыз, куран чын - 2414) 

Эпосто өзгөчө көп кайталанган сөз айкашы. Манасчы бул сөздөрдү Алданын барды-
гын, бирдигин, улуулугун тастыктоочу, же келменин маңызын кайталоочу сөздөр ката-
ры пайдаланат. 

КУДАЙ КАЗЫ -
(Кудай казы турганда -
Байгамбар шапаат курганда - 24254-24265) 

Алданын сыпаттама аталыштарынын бири - адилет, калыс Алда маңызын туюнтат 
(к. «казы»). 

КУДУРЕТ (кудирет) -
(Кудурет кубат, күч болуп, 
Аралашкан денеңе - 1772-1773) 

- (ар. годрэт - күчтүү, бардыгы колунан келген) - Алданын сыпаттама ысымдарынын 
бири. Бардыгынан күчтүү, бардыгы колунан келген Алда маанисин туюнтат. 

КУЛАКЧЫН -
(Кулакчын, жалдык дейилде - 15003) 

1. Тумак, тумактын кулакты жабууга ылайыкталган деталы. 2. Ат жабуунун детал-
дык белгиси - ат жабуунун аттын кулагына келтирилген кооздук деталы. 

КУЛАН -
(Кулан жүрөт сандаган - 7096) 

Жапайы эшек - сүт эмүүчү, ал туяк, анча чоң эмес, чөп жеп жан сактаган жандык. 

КУЛАЧ -
(Сексен кулач узуну - 8709) 

Узундук өлчөмү - чени - адам колдорун эки жакка сунуп турганда, ошол колдордун 
учтарынын аралыгы - сунулган эки колдун - оң кол менен сол колдун манжалары ачы-
лып турган абалында эсептегендеги бир кол менен экинчи колдун аралыгы. 

КУЛДУК АЙТУУ -
(Кулдук айттык баатыр - деп, 
Ажыбай айтып салганы - 3366-3367) 

Кудалашуу салтындагы жөрөлгөлөрдүн бири - күйөө болуучу жигиттин тарабында-
гылар кыз тараптын өкүлдөрүнө кызды сурап өтүнүүсү. Эгер сүйлөшүүлөр ийгиликтүү 
аяктаса «кулдук» берилет - ал кийим-кече, мал, акча ж.б. түрүндөгү сыйлык болушу 
мүмкүн. Салттык жөрөлгө «кулдук айтуу», «кулдук уруу», «кулдук» түрлөрүндө атала 
берет. 

КУМИЯ -
(Кумия деген бири бар - 24516) 

Эпос боюнча ууга, ууланууга каршы иче турган, киемин деген чөптөн даярдалган 
атайын дары. 

КУН -
(Эр өлтүрүп, куну жок - 24585) 
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1. Бирөө колдуу болуп өлгөн адам үчүн күнөөлүү жак - адам, уруу төлөй турган 

айып. 2. Өтмө мааниде: бир нерсенин, буюмдун, малдын баасы, наркы. 

КУНАН ЧАБУУ -
(Ат, кунанды чаптырып - 3478) 

Салттык оюн-шооктун бир түрү - кунандарды (эки жаштагы жылкы) жарыштыруу. 
Ат чабуу сыяктуу чоң атакка ээ болбогон менен чакан салтанаттарда кунан чабуу, ал эле 
эмес тай чабуу да кеңири тараган оюндардан. 

К У Н Д У З -
(Кундуз анда төлдөгөн - 8435) 

Анча чоң эмес териси баалуу жандык. Суу жээгинде жашап, суу жандыктары менен 
тамактангандыктан жана сууда мыкты сүзүп, чумкуй алгандыктан суу жандыгы катары 
эсептелүү учурлары да бар. 

КУПА -
(Чамгарагын купалап 
Күмүш менен кадаган - 4649-4650) 

- (ир. гоббе) 1. Күмбөздүн тоголок түрдө чыгарган төбөсү. Кооздук детал катары сарай, 
үй ж.б. имараттардын үстү жагы да купаланып курулушу мүмкүн. 2. Согуш курал-
дарынын (калкан, туулга) бетине, чокусуна, ат жабдыктарынын көрчөгө, жүгөн, ку-
юшкан ж.б.) беттерине бастырылган, жабыштырылып бекитилген тоголок, жарым шар 
түрүндөгү түстүү металлдан жасалган кооздук жасалга. 

КУПТАН -
(Жыйылды баары куптанда - 27930) -

- (ир. гофтан - уктоо) 1. Мусулмандар үчүн парз болгон беш убак намаздын эң акыркысы 
- уктаар алдында окула турган намаз. 2. Куптан намазын окуй турган убакыт-мезгилден 
келип чыккан маал - жылдыз толгондон тартып, түн ортосуна чейинки убакыт («Жыбы-
рап жылдыз толгондо Куптан маал болгондо - 13566-18567) . 

КУР -
(Кур аттан айдап төрт миңди - 3331) 

Семиз, нык семирген, минилбеген жылкы. Кээде нык семирген мал маанисинде да 
жолугат. 

КУРА -
(1-беттеги кара сөздө) -

Төлгөнүн түрлөрүнүн бири - жаратылыш кубулуштарына, ай, күн, жылдыз ж.б. 
карап болочокту, эмне болорду билүү аракетине байланышкан өнөр. 

КУРАК -
(Суусун тоскон курак бар - 7075) 

Аккан сууну тосуп суу топтогон атайын жай - суу сактагыч. 

КУРАК -
(Курак деген жылан бар - 7105). 

Эпос боюнча жыландын өзүнчө түрү - учуучу, учуп адамга тийип зыян кылуучу 
жылан - ок жылан. Ичке, узун болуп, толгонуп туруп жазылуу менен учат делинет. 

КУРАН -
(Китеп аты Курандыр - 1755) 
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- (ар. ал - Куран - үн чыгарып окуу, кырааты менен көркөм окуу, жатка айтуу) - ислам 
динин туткан мусулмандардын эң башкы ыйык китеби, анын тексттери Алданын өз аты-
нан Мукамбет мустапа пайгамбарга Жебирейил периште аркылуу кабарланган. Куран 
алгач оозеки тарап, үчүнчү галиф Осмондун тушунда 656-жылы китеп болуп чыккан. 
114 сүрөөдөн турат. Куранды башка элдердин тилдерине которууга болбойт, анын маани-
маңызы гана түшүндүрүлүп маалымдалышы мүмкүн. 

КУРАН КАЛАМ -
(Көп окуган түшүнөт 
Куран калам сөзүнө - 1816-1817) 

- (ар. калам - сөз) 1. Адамдардын тагдыры жазылган атайын жай - такта - китеп. 
2. Куран сөзү, Куранда айтылгандар. 3. Ыйык Куран, ыйык Куран сөздөрү маанисинде 
да учурайт. 

КУР АТ -
(Кур аттан айдап төрт миңди - 3331) 

Семиз ат. Минилбеген семиз жылкы. Нык семирген ат, жылкы. 

КУРДОО (курда) -
(Курдап туруп өлтүргүн - 23458) 

1. Курчоо, тегеректөө, айланта тосуп алуу. 2. Өтмө мааниде: айласын кетирүү, туу-
расын түгөтүп, мүңкурөтүү. 

КУРКУЛДАЙ -
(Куркулдайдын уясын - 12216) 

Чабалекей сыяктуу канаттуулардын бири. 

КУРКУЛДАЙДЫН УЯСЫ -
(Куркулдайдын уясын - 12216) 

1. Куркулдай чымчык салган уя - оозу тар, түп жагы кенен келип, жылуулугу, 
сымбаттуу-татынакай кооздугу менен өзгөчөлөнөт. 2. Өтмө мааниде: жылуу, ыңгайлуу, 
кооз, татынакай. 

КУРШУГУУ -
(Абыдан ага куршугуп - 16791) 

Ачуулануу, кини келүү, туталануу. 2. Өтмө мааниде: уугуу, уулануу. 

КУТ -
(Көк коргошун куту бар - 5636) 

1. Бакты, таалай алып келүүчү сырдуу белги, же адамдарга бакты, таалай берүү 
касиетине ээ болгон сырдуу күч, ошол күчтүн ээси. Бул сырдуу белгини кыргыздар боз 
үйдүн түндүгүнөн түн ичинде шоола чачып, коломтого түшө турган эриген коргошун-
дай көлкүлдөгөн зат катары түшүнүшөт. 2. Мал-жанды кырсыктан сактоочу тилсымал 
тумар. Ал көк мончоктон, көк топчудан, коргошундун кезегинен турат, баштыкчага са-
лынып тигилет, же сакталат. 3. Калмак-кытайлардын сыйынуучу кудайынын коргошун-
дан куюлуп жасалган, коюнга катып, моюнга тагып жанда алып жүрүүгө ылайыктал-
ган кичинекей элеси-сүрөтү. 4. Адамдын жаны, күч-кубаты. 5. Өтмө мааниде: бакыт, 
жакшылык, мансап, байлык-дөөлөт («Куту менен зар калат» - 23929), («Кут болсун 
кандыгыңыз - деп» - 2483). 

КУТ БОЛСУН -
(Кут болсун кандыгыңыз - деп - 2483) 
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Жакшылык каалоо тилеги - келген жакшылык, ийгилик ж.б. өзүңө буюрсун, өзүңө 

тиешелүү болсун маанисин туюнтат. 

КУТ ЖЫЛДЫЗ -
(Кут жылдыз салып оңуна - 7154) 

1. Алтын казык жылдызы. 2. Өтмө мааниде: кут жак - түндүк тарап, түндүк. 

КУТМАНДУУ -
(Кутмандуудан мал калат - 23803) 

Куту бар, кут конгон, кут колдогон адам. Бактылуу, дөөлөттүү адам маанисин туюн-
тат. Кээде касиеттүү, кадыр-барктуу адам маанисинде да айтыла берет. 

КУУ АЯК -
(Куштар болгон куу аяк - 936) 

Куураган аяк - бут. Өтмө мааниде: томаяк, жарды, эчтекеси жок. Кээде эркелеткен, 
тамашалаган түрдө кудай урган, оңбогур, оңолбогур деген маанини туюнтуп, балдарга 
карата анын тентектигин, шоктугун белгилөө үчүн да айтыла берет. 

КУУ БАШ -
(Баарын бузуп жүргөнү 
Меңдибей мээнет, куу башы - 24303-24304) 

1. Куураган баш. 2. Өтмө мааниде: баласыз, карыган. 3. Жаман көрүү, тилдөө, 
кемсинтүү максатында какчаңдаган, бузуку, жөн жүрбөгөн маанилеринде да пайдала-
нылат. 

КУШ -
(Көңүлүндө куш көрүп - 16942) 

- (ир. хуш) 1. Жакшы. 2. Кош, кайыр (жакшы бар, аман бол маанисинде). 

КУШ -
- (Карыганы - кушуну 
Карап көрдүм ушуну - 2371-2372) 

1. Жалпы канаттуу жаныбарлардын (чымчыктан жогору карата) аталышы. 2. Жырт-
кыч, алгыр канаттуулардын түрү. 

КҮБӨ -
(Күбө тон кийген күчтүүлөр - 2131) 

1. Жоо кийими - куралдан сактануу үчүн пайдаланылуучу сооттун өзүнчө түрү. 
Эски адамдардын айтканына караганда калың, катуу териден, калың, катуу булгаарыдан 
жасалган, иштетилген кийим. Кооздолуп, сырты кымбат баалуу кездеме менен тышта-
тылып, сырт кийим катары пайдаланылуусу да мүмкүн. Өңүнө карата көк күбө, ак күбө 
катары айтыла берет. 

КҮБӨК -
(Суусарга койгон күбөктөй - 25045) 

- (монг. хавх) - капкан - суусарга коюлуучу капкан. Суусарга кадимки капканды коюу-
га болбойт - капкан чапканда суусардын териси бузулуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн 
таштан корумдап терең ороо түрүндө, оозу кууш, түбү жазы карапа сымалдуу атайын 
ор даярдалып, түбүнө жем ташталат. Суусар жемге түшүп, бирок түбү кенен, оозу кууш 
ордон кара чыга албай калат. 

КҮДӨРҮ -
(Күдөрүдө былк этип - 15263) 
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1. Мыкты иштетилген жумшак булгаары, же абыдан ийленген, жумшак тери. 

2. Өтмө мааниде: сыйда-сыпаа, келишимдүү кыймыл-аракет, жүрүш-туруш (адатта, ур-
гаачыларга карата сыпаттама түрүндө айтылат). 

КҮЙКҮН (күйкүл) -
(Кой күйкүнүн союңар - 4577) 

Кичине, чабал. Кээде кичирээги, баласы маанисинде да жолугат. 

КҮЙМӨ -
(Тула бою күймалүү - 29367) 

1. Тор соот. 2. Кооздоп жасалган согуштук ат жабуу. 

КҮЛАЗЫК -
(Кургак тамак, күлазык - 7646) 

Узакка даамын, сапатын жоготпой чыдаган атайын азык, тамак. Анын даярдалы-
шын так билген адам жок. Көбүнчө, семиз жылкынын кара кесек этин тандап алып, 
чарымын, тамыр-тарамыш сыяктууларын чыгарып салып жакшы бышырып, майда туу-
рап, кургатып, жаргылчакка, же тегирменге тарттырып, керек учурда кайнаган сууга 
азыраак салып тамак катары пайдаланат делинет. Андай тамак даамдуу жана кубаттуу 
болуп, адамга жагымдуу келет экен. Андай күлазык - майдаланган азыкка башка зарыл 
керек кошумчалар да аралаштырылышы мүмкүн. Мисалы: күлазык даярдоодо айбан 
чегирткенин буттары менен канатын, башын жулуп таштап, калган денесин кургатып 
тегирменге тарттырганда күлазык этке кошсо абыдан жакшы болуп, даамы да артык 
жана өзү көпкө чыдамдуу болот имиш. 

КҮЛДҮ -
(Күтүңөр күлдү элди - деп - 5290) 

- (ар. колл) - бүткүл, бардык, бүгүн, бүт. 

КҮЛ-КҮЛ -
(Кабылан Манас баатырдан 
Күл-күл болгон канча жан - 16834-16835) 

1. Кыйроо, талкалануу. 2. Өтмө мааниде: жеңилүү. 

КҮЛӨ -
(Баш кийгенин карасам 

Думананын күлөгү - 4797-4798) 
1. Баш кийимдин атайын түрү - думаналардын баш кийими. Куу деп да аталат. 

Төбөсү бийик, шоңшогой, териден жасалган баш кийим. Чокусуна куштардын канат-
куйругунан тагып коёт. Күлө мончок, түрдүү металл тыйындар тагылып кооздолушу да 
мүмкүн. 2. Селденин алдынан кийилүүчү топу. 

КҮЛПӨҢ -
(Күлпөңүң күндөй турганда - 4774). 

1. Толуп, жетилген учур-маал. Алы-күчү болуп турган кез. Нур, жарык. «Айдың» 
менен маанилеш. 2. Өтмө мааниде: атак, даңк, барк. Кээде күч, кайрат маанисинде да 
айтыла берет. 

КУМИЯ -
(Кумия деген бири бар - 2454) 

Ууга каршы колдонулуучу дары, же ошондой дары алына турган чөп. 
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КҮН ЖАЙЛОО -

(Жан аябай жайла күн - 738) 
Атайын дубанын жана ага байланышкан ырым-жырымдын жардамы менен аба 

ырайын өз каалаганындай өзгөртүү аракети (к. жай таш). 

КҮН ЖАК -
(Күн жагына карасак - 6748) 

Түштүк, түштүк тарап, күн жүргөн жак. 

КҮНҮ -
(Ишенбегин күнүңө - 4309) 

1. Атаандашуу, теңтайлашуу. 2. Бир нече аялы бар эркектин аялдарынын бири-
бирине бөлгон тиешеси, мамилеси. 3. Өтмө мааниде: көрө албоо, касташуу, жамандык, 
кемчилик издөө. 

КҮПСӨР -
(Күпсөрдө калган дарысы - 26168) 

- (ир.) 1. Ичине жел толтурулуп, оозун бекитип, байлап койгон чоң чанач - меш -
үйлөнгөн чоң чанач. 2. Дары салып алып жүрүүчү ийленген кайыштан жасалган атайын 
баштык. Кээде ок-дары салынуучу тулуп да күпсөр деле берет. 3. Өтмө мааниде: чоң 
денелүү, семиз, күрсүйгөн адам. 

КҮР -
(Суусу тунук, чөбү күр - 6718) 

1. Мыкты, толуп жетилген, алы-күчү ашып-ташып турган, семиз, бардыгы жайма-
жай. 2. Өтмө мааниде: чоң, күчтүү («Кур дөбөттү жөнөттү» - 27434). 

КҮРДӨӨЛ -
(Күрдөөлдүү жыйып алашты - 23434) 

Башка сөздөргө жалгашкан түрдө мыкты, бай, көп, байлыгы ашып-ташыган, теле-
гейи тегиз, дүркүрөп өскөн ж.б. бардыкты, молдукту, жакшы маанайды туюнтуучу сөз. 

КҮРӨГӨ -
(Күрөгөнү сүйрөтүп - 23338) 

Суюктук куюлуучу өзгөчө чоң идиш. Эпостун маалыматтарына караганда төрт чарчы 
формасында жасалган, көчкөндө чийне, араба сыяктуу атайын орунга салып, сүйрөтүп 
ЖҮРҮҮЧҮ идиш. Бозо ачытуу үчүн, же сүзүлгөн даяр бозону сактоодо пайдаланылат. Мон-
голчо аталышы — «турган», өтө чоң, улуу маанилерин туюнтат. 

КҮРӨӨКӨ -
(Күрөөкө менен соотуну - 7049) 

- (бай. түрк - күрик) 1. Баасы кымбат, калың териден кооздолуп тигилген сырт кийим. 
2. Баалуу териден тигилип, сырты кымбат кездеме менен тышталган сырт кийим (ичик). 
3. Кооздолуп, сырт кийим - ичик түрүндө жасалган сооттун өзүнчө түрү - калканчтык 
милдет аткаруучу зым тор, калың булгаары ич жагынан мерчемдүү жерлерге гана тосу-
луп, кийимдин сырткы көрүнүшү сыйга кийилүүчү кымбат баалуу кийим түрүндө. 

КҮРПӨҢ -
(Күрөшкөн жоосун сойлоткон 
Күрпөңдүү каның мунуң ким? - 17776-17777) 

1. Жетилген козу - чоң козу. 2. Өтмө мааниде: чоң, күчкө толгон, алдуу-күчтүү. 
Кээде атактуу, даражалуу. 
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КҮРСҮ -

(Күрсүлөрү болоттон - 2323) 
- (ир. күрө) 1. Согуштук курал - сабы бышык, катуу жыгач, кээде темир, башы уютулган 
тоголок, же бир нече урчуктары бар чоюн, темир-болот. 2. Кандын кызматтык белгиси-
нин бири - олтура турган тагы. 3. Алданын тактысы. 4. Өтмө мааниде: кеңири, жөлөнүп-
чалкалап олтурууга, кырданып жатууга ылайыкталган жумшак орундук - кресло. 

КЫБЫЛА -
(Кыбыла кылып Мекени - 1715) 

- (ар. гэбле - теке маңдайда турган жак, тарап) 1. Мусулмандар намаз окуганда бет 
алып турган тарап - Меке шаары, анын ичинде жайгашкан. Кааба тарап (мурда Кудус-
Иерусалимди бетке алып сыйынылган, хижрдан кийин 17 ай өткөндө кыбыла Кааба деп 
табылган). 2. Өтмө мааниде: кыргыздардын түшүнүгүндө күн батыш тарап. 

КЫЗЫР (кыдыр) -
(Кызыр деген бири бар, 
Кыяматка жеткенче 
Өлбөй турган тири бар - 21383-21385) 

Адамдарга жакшылык кылуучу оң күч ээси. Кеңири тараган уламыш боюнча түбөлүк 
өлбөй, дайым жер кезип, дүйнө жүзүн кыдырып, адамдардын оң иштерине көмөкчү 
болуп, жардам көрсөтөт. Алда Тааланын ырайымы менен бул дүйнөдө түбөлүк өлбөй 
калган адамдардын бири. Айрым уламыштарда жер кезип жүрүп мүрөктүн суусун таап, 
ичип, ошондон өлбөй калган имиш делет. Кызыр ислам дининен алда канча мурдагыдан 
келе жаткан түшүнүк. Ошон үчүн анын ысмы Искендер, Муса пайгамбар ж.б. менен да 
байланыштырылып, уламыштар айтылат. Кээде Кызырды пайгамбарлардын катарына 
кошуу учурлары да кездешет. Бирок анын аты Куранда эскерилген 28 адам ысмында да, 
ошондой эле жалпыга кеңири белгилүү 33 пайгамбарлардын арасында да эскерилбейт. 

Кыргыздар арасында Кызыр менен Кыдырды, же Кызыр менен Илиясты бир катары 
түшүнүп, аралаш атай берүү кеңири орун алган. Чынында, Илияс Куранда аты эскерил-
ген пайгамбарлардын бири, ал эми Кыдыр белгилүү 33 пайгамбардын бири делет. Илияс 
турмак, айтылыш сырткы формалык белгиси ж&кт&н бири-бирине жакын тургандыгына 
карабастан Кызыр менен Кыдыр да бир ысым эмес. Кызыр араб адабиятында «ал-Кадир 
(ал Хидр, кизр, хаджи Хидр) аталып, түбөлүк өлбөй калган адам эсептелет. 

«Манас» эпосунда Кызыр менен Илиясты чаташтыруу учурун: 

«Бөлөкчө жансыз сиз - деди, 
Кызыр Илияс деген бар, 
Сизди кырк күндөн бери издеди» -

«Манас», 1-китеп, 183-6., 3143-3145-саптар) делген ыр саптарынан даана көрүүгө 
болот. 

Эпостогу Кызыр жөнүндө айтылган: 

«Олуябы, набиби 
Ой жиберип боло албайм» - (11864-11865) 

делген саптарга караганда манасчы Сагымбай Кызырды пайгамбар набинин (набий -
пайгамбар кабарчы, б.а., өзүнчө жаңы дин үгүттөбөй, мурдагы динди так тутууга чакыр-
ган пайгамбар), же олуянын катарына кошорду биле албагандыгын мойнуна алат. 
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КЫЗЫРАК -

(Кызырак тайдан сойбойбу, төрөм - 4904) 
1. Жаңыдан үйүргө кошулган, тууй элек байтал. Кызыр калган энесинин эмчегин 

ээмп жүргөн тай. 

КЫЗЫТАЛАК (кызталак) -
(Ойлонбогон оболку эл 
Кызталак кытай тарлыгын - 2976-2977) 

- (ар. талег - ажырашуу, коё берүү) - тилдеп, кемсинтүүдө колдонулуучу сөз. Мааниси, 
кызы талак болгон - кызын күйөө баласы коё берген же кызынын никеси бузулган 
дегенди туюнтат. 

кый -
(Кый - десең кармап сойбойбу, төрөм - 4910) 

1. Үн, кыйкырык. 2. Үн чыгаруу, каяша айтуу, каршы болуу, айтканына дароо ма-
кул болбоо. 3. Өтмө мааниде: өз ою болуу, өз сөзүн айтуу. 

КЫЙГАК -
(Кыйгактуу найза, көк түтөк - 9086) 

1. Найзанын болот учу. Найзанын уч жагыңа бекитилген курч миздүү металл бөлүгү. 
2. Ачуу даамдуу, катуу чөптүн түрү (Кымызга кыйгак кошуңар - 23415). 3. Ачуу даам. 
4. Өтмө мааниде: уу, уулантуучу, мас кылуучу зат. 

КЫЛКУЙРУК -
(Кардыгач бар, кылкуйрук - 7984) 

Кумдуу, кургак жерлерде жашоочу канаттуулардын бири. 

КЫЛЫМ -
(Урум менен Кырым бар, 
Ушунчалык кылым бар - 8227-8228) 

- (ар.) 1. Өлкө, жердин бөлүгү. Кээде жер жүзү, аалам маанисинде да айтыла берет. 
2. Доор, заман. 2. Жүз жыл. 4. Көп, көпчүлүк («Кылым кыргыз журтуна» - 6182). 
5. Көптүн бири, карапайым эл («Кылым эмес, кан элек» - 10941). 

К Ы Л Ы Ч -
(Кылычтар белде кыңгырап - 24123) 

Согуштук курал. Курч болоттон согулган бир, же эки миздүү, чабууга, саюуга ылай-
ыкталган курал. 

КЫМКАП -
(Алты миң чапан, жүз кымкап - 3429) 

- (ир.) - алтын, күмүштөн жасалган зым кошулуп токулган кымбат баалуу кездеменин 
түрү. Кээде ошол кездемеден тигилген сырт кийим. 

КЫРА -
(Абамдын көрдүм кырасын - 15357) 

1. Акылмандык, билгичтик. 2. Өтмө мааниде: көптү көрүп, көптү билген, тажрый-
балуу адам. 

КЫРАКА (кулан чөп) -
(Кызыл-Кумдун чөлүнө 
Кырака - кулан чөбүнө - 16084-16085) 

Чөлдө, кургак жерде өсүүчү катуу чөптүн түрү. 
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КЫРК ЧИЛТЕН -

(Кырк чилтендин шарабын 
Мансур ичип тоюптур - 142-143) 

- (кырг. кырк-кырк, ир. чилл - кырк, тен - дене) - кырк адам, кырк колдоочу -
көрүнбой жүрүү, башка түр, түзгө өтүп кубулуу жөндөмүнө ээ, сүйгөн, көңүлүнө жаккан 
адамдарды колдоп, тилегин орундатып, жардам берип колдоочу, жакшылык кылуучу 
касиеттүү күч ээлери. Көбүнчө саны кырк болуу шарт. 

КЫРК ЧОРО -
(Мурунку кеткен кырк чоро - 8640) 

Согуштук, административдик башкаруу максаттары үчүн түзүлгөн атайын аскердик 
топ. Кырк - мурдатадан эл арасында ыйык, касиеттүү эсептелген сан, чоро - кызматкер, 
жигит. Кырк чоро - башчынын (көбүнчө кандын) кырк кызматкери, кызматкер жигит-
тери. Кырк чоро кээде кырк жигиг аталышы да ушундан. Кырк чоро башчынын - кан-
дын карамагындагы кызматкер болгондуктан аны бардык керектүүлөр - курал-жарак, 
үй-жай, тамак-аш ж.б. менен башчы жабдып, камсыз кылат. Ошон үчүн эпосто атсыз 
келген чорого Манас ат мингизди, аялсыз келген чорого жар алып берди ж.б. делет. 
Кырк чоро өз башчысына баш иет жана ага бардык керектүү учурда жардамчы болуп, 
кызматын кылат. Саны салт боюнча «кырк» делгени менен кырк чоро кээде кырктан аз 
да, же көп да болушу мүмкүн. Буга эпостогу «Атагы кырк болсо да, Анык жери сексен 
төрт» - (12240-12241) делген саптар күбө болуп турат. 

КЫРМЫЗЫ -
(Кийгендери кырмызы - 2193) 

- (ир. гэрмэзи) 1. Өң-түс - кызыл, чымкый кызыл. 2. Кызыл жибек, кызыл жибек кез-
деме. 3. Өтмө мааниде: кызыл жибек көйнөк. 

КЫСА -
(Жеткирген экен куп кыса - 3849) 

- (ар.) 1. Иштеген терс ишине жараша тиешелүү жазасын алуу, кылганына ылайык 
жооп берүү, өч алуу, кылганынын күнөөсүн тартуу. 2. Аңгеме, баян. 3. Өтмө мааниде: 
Жан берүү - айтканынын чындыгына, ишинин актыгына касам ичүү - ант берүү. 

КЫСАП -
(Кысапсыз экен дүйнөсү - 23503) 

- (ар.) - сан, эсеп. Кысапсыз дүйнө - эсепсиз көп, өтө көп дүйнө. 

КЫЯК -
(Калкан, соот, кыягы - 1317) 

- (монг. куяк) 1. Согуштук жоо кийимдеринин бир түрү - калың, катуу териден, калың 
булгаарыдан жасалган төшкө, далыга тартылуучу калканч, кээде жалпы эле калың бул-
гаарыдан жасалган жеңсиз, чыптама түрүндөгү соот кийим. 2. Өтмө мааниде: таяныч, 
жөлөк, ишенимдүү жардамчы. 8. Музыкалык аспап - кыл кыяк («Чоор, кыяк ызылдап» 
- 17452). 

КЫЯМ -
(Кыямында Кыйба бар - 8223) 

- (ар. кыям - туруу, токтоо) 1. Түш убак - күндүн төбөдө токтогон учуру. 2. Түштүк, 
түштүк тарап. 3. Багыт. 4. Кыйгач, Ж8.н жагы (Кыям төмөн жагында - 28756). 5. Кыч-
кыл, ачуу даам, же өз даамына окшобогон бөлөк даам, кычкыл даам. 6. Өтмө мааниде: 
ууктуруучу, же мас кылуучу зат (Кымызда кыям бар үчүн - 24856). 7. Намаз окууда 
тике туруу, же отуруу учурлары да кыямга туруу, кыямга отуруу түрүндө айтыла берет. 
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€ МАНАС » 
КЫЯМАТ -

(Коркунчусу кыямат - 2219) 
- (ар. гийамат - тике туруу, тирилуү) 1. Өлгөндөр тирилип, чоң сурактан өтүүчү күн. 
2. Тиги дүйнө маанисинде да айтыла берет (келтирилген ыр сабындагы маани). 3. Өтмө 
мааниде: алаамат, бүлгүн, өтө оор абал, кыйынчылык («Кыпынын койбой кырмакка, 
Кыямат күнүн кылмакка» - 8214-8216) . 

КЫЯР -
(Кыйын экен кыяры - 1 9 3 5 ) 

1. Амал-айла. 2. Амал-айла өнөрүнө ээ адам. 3. Кээде окумал, амалдуулуктун окуу-
сун билген катары да айтылат. 4. Өтмө мааниде: акылман, билгич, көрөгөч. 

КЭЭ -
(Айтканың, балдар кээ кылат - 6158) 

1. Кусур, убал. 2. Кесир, туура эмес иштелген иш. 3. Ошонун өтөөсү, ошого жараша. 
4. Кайсы бир, айрым учурда. 

ЛААЙЛАХА ИЛЛАЛА -
(Лаайлаха иллала ' 
Нак мусулман болдум - деп - 19103-19104) 

- (ар. Лаайлаха иллалаху - Алдадан башка кудай жок) - ислам дининдеги эң башкы 
жана маанилүү жобонун формуласы. Толук айтылышы: «Лаилаха иллалаху ва Мухамма-
дун расулу Аллаху» - Алдадан башка кудай жок, Мукамбет Алданын элчиси. 

Исламдагы бул жобо келме (к. «келме») делет. Келме мусулманчылыктын эң не-
гизги белгилеринин бири. Чын ниети менен келме айткан ар бир адам мусулман делет. 
Башка диндеги адамдар да эгер Алданын бардыгына, бирдигине, улуулугуна ишенип, 
чын ниеттен келме айтса, ошол учурдан тартып мусулман делсе болот, бирок андай адам-
га да бара-бара мусулмандар үчүн милдеттүү болгон башка шарттарды аткаруу милдет. 

ЛААЙ ЛАМА (Лаай ламалуу) -
(Лаай лама жар болсо - 5550) 

- (монг. далай) 1. Океан, деңиз; 2. Өтмө мааниде: дүйнөлүк, ааламдык, эң улуу; тиб -
вла-ма - жогорку) - улуу лама (кененирээк к. 1-китеп). 

ЛААТ МАНАТ (лаанат, лаат) -
- (ар. аль - лат, манат - байыркы араптардын ислам динин кабыл алганга чейинки 
сыйынган сүрөт кудайларынын аталышы). 1. Азгыргыч, тескери күч ээлеринин бири. 
Маңызы боюнча шайтан, ибилис дегенге жакын. Эпосто, адат катары, калмак, кытайлар-
дын сыйынуучу жалган, азгыргыч кудайы айтылат. 

ЛАГЫЛ (лахил) -
(Көзү көөхар, лагыл мурун - 18385) 

- (ар.) 1. Асыл таштын түрү. 2. Бермет. 

ЛАП -
(Акыр заман тушунда 
Аарылар көптү лап уруп - 10427-10428) 

1. Илеп, дем. 2. Өтмө мааниде: күчөө, кыйын чыгуу, өсүп-өнүгүү. Кээде көбүү, мак-
тануу (илеп уруп калыптыр - мактанып, көөп калыптыр). 

- ^ 7 0 2 ^ 
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€ МАНАС » 
ЛАХИ МАКПУЗ (лох макпуз) -

(Лахи макпуз жазууда 
Ажалы менден шекилдүү - 5127-5198) 

- (ар. лоук - тактай, махфуз - сакталып турган) - Алда Тааланын буйругу менен адам-
дардын тагдыры алдын-ала жазылып коюлган такта, атайын жай - китеп. 

ЛЕЙИН -
(Ал сурнайдын ичинде 
Лейин деген жайы бар - 1 1 5 5 5 - 1 1 5 6 ) 

Ысырайыл периште тарта турган сурнайдын ичиндеги адамдардын жанын - рухун 
сактоочу атайын жай - түтүк. 

ЛОМ (лох, лоок ) -
Лох менен калам бар - 1850) 

- (ар. лоук - тактай) - адамдардын тагдыры жазылган атайын тактай. Сөз эпостун 
тексттеринде «лахи», «лох», «лом», «лоок» түрлөрүндө жолуга берет. Сөздү түрдүү фор-
мада чийүү катчыга таандык болуусу мүмкүн (угулушу боюнча жазуу, жазма адабият-
тардан жолуктурган үлгүдө берүү, өзү ошондо түшүнүү ж.б.), балким, манасчы да сөздү 
ар башка үлгүдө аташы да ыктымал. Анткени эл арасында да оозеки сүйлөөдө ар түрдүү 
айтыла бериши адаттагы көрүнүш. 

ЛУТ -
(Жусуптан кийин Лут келди - 11680) 

Куранда аты эскерилген пайгамбарлардын бири. 

МААЛА -
(Маалаңа тийип чатагың - 22684) 

- (ар. махалла) 1. Шаардын кварталы, кээде көчө. 2. Кыштак, айыл. 3. Өтмө мааниде: 
тууган-урук, айлана-чөйрө, айылдаштар. 

МААРАКЕ (маареке) -
(Мааракеңди баспасам) - 13678) 

- (ар. ид ал - Мубараке - майрамың менен куттуктайм (айт майрамында) 1. Майрамың 
(диндик майрамдарда) кут болсун. 2. Даңазалуу, шаңдуу, ыйык. 3. Өтмө мааниде: көп 
эл чогулган майрам, шаңдуу, даңазалуу жыйын. Кээде той маанисинде да айтыла берет 
(Той - маараке үстүндө - 15254). 

МАГРУР -
(Магрур кылып дүйнөгө 
Далайды жуткан бу жалган - 11771-11772) 

- (ар.) 1. Азгырылуу, ракат алуу, кубануу (дүйнөгө, байлыкка, жалган жайга). 

МАГРЫП (магырып) -
(Күн батыш тарап магырып - 7869) 

- (ар. магриб) - батыш жак, күн батыш тарап. 

МАГШАР (макшар) -
(Бар кудай кылба шерменде 
Магшар күндүн кашында - 22367-22858) 

- (ар. махшар - чогулуу оруну) 1. Өлгөн адамдардын тирилип, чоң суракка бара турган 
жай, майдан, аянт. 2. Чогулуш, көп эл жыйылган жай. 3. Өтмө мааниде: тиги дүйнө, 
кээде кыямат кайым маанилеринде да жолуга берет. 
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€ МАНАС » 
МАДЫЛ -

(Мадыл, мышык, түлкүсү - 29320) 
Мышыктын түрү - жапайы мышык. 

МАЖИЛИС -
(Орчун дооран, мажилис 
Мааракеге батышып - 22259-22260) 

- (ар.) 1. Жыйын, чогулуш. 2. Өтмө мааниде: ракат, кубаныч. 

МАЖУС (мажусу) -
(Мажусу дин дини бар - 897) 

- (ар. ал - Мажус - сыйкырчы, аяр) 1. Отко табынган зороастризм дининин аталышы. 
2. Өтмө мааниде: жалган дин, туура эмес дин. Кээде динсиз, динге каршы маанилеринде 
да айтыла берет. («Бу да мажус эл экен» - 12824). Ыр сабындагы маңыз булар да динсиз 
эл экен, же булар да туура эмес диндеги элдер экен дегенди туюнтат. 

МАЗА -
(Түптү кетти мазабыз - 24483) 

- (ир.) 1. Даам, татым. 2. Өтмө мааниде: ал - күч, ден соолук. 3. Маани, маңыз, негиз. 

МАЗААТ -
(Дагы кылар узун сөз 
Жакшылардын мазааты - 3528-3529) 

1. Нуска, акыл-насаат. 2. Үлгү, кылык-жорук, жүрүш-туруш. 3. Окуя, иш, тарых. 

МАЗАҢДАР -
(Мазаңдары Үргөнчтүн 
Шаарына кабар салыптыр - 3283-2284) 

- (ар. мусап) - башчысы, таасирин тийгизип турганы. 

МАЙДАН -
(Майданга чытып калганы - 1394) 

- (ар.) 1. Согуш талаасы. 2. Жайык, түз жай, аянт, талаа. 3. Беттешүүгө даяр кол-
дун арасындагы жер. Адатта, жекеге чыккандар кармашуучу жай. 4. Өтмө мааниде: со-
гуш. 5. Кыямат күнүндө тирилген адамдар чоң суракка чогулуучу жай («Арасат майдан 
күнүндө Сурагына илинер - 11562-11563) . 

МАК Б О Л У У -
(Ызаланып болду мак - 25314) 

Уят болуу, уятка калуу, жеңилүү, жыгылыштуу болуу. 

МАКПУЗ (макбуз) -
(Макпузда жазган жазууну 
Бузуп кантип саласың - 5050-5051) 

- (ар. махпуз - сакталып турган) - адамдардын тагдыры жазылган тактай сакталган 
жай. Алданын буйругу менен ар бир адамдын алдын-ала жазылган тагдыры маанисинде 
да айтыла берет. 

МАКУЛУК (маклукат) -
(Канча болгон маклукат - 1807) 

- (ар.) - жан-жаныбар, айбанат. Кээде бардык жандуулар маанисинде да айтыла берет. 

МАКШАР -
(Макшардын күнү башкача - 21671) 

к. магшар. 

•Щ 704 
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МАНАС _» 
М А Л А Й И К -

(Малайик бар чабарчы - 1823) 
- (ар. малик) - бериште. 

МАЛГУН -
(Малгун шаптан кысталды - 26816) 

- (ар. - мал уун - каргыш тийген) 1. Каргыш тийген, жүзү кара, шерменде - шайтандын 
сыпаттама аталышы. 2. Өтмө мааниде: каргыш тийген, бетпак шерменде. 3. Жапайы, 
орөй, айбан чалыш. 4. Өтмө мааниде: чоң, олдоксон, же дөө маанисинде да жолугат. 

МАМОНУТ-
(Суу мамонут дагы бар - 560) 

Мамонт. Манасчы сууда жашаган мамонт да бар деп эсептейт. 

М А Н А Т -
(Манат экен дорбосу - 1918) 

1. Кымбат баалуу, түктүү кездеменин түрү. Көбүнчө кызыл өңдө болот. Ак манат да 
жолугат. 2. Өтмө мааниде: кызыл, кыпкызыл. 

М А Н Д И Л -
(Алтын айчык мандили 
Оң чекеде кырданып - 3809-3810) 

- (ар.) 1. Аялдардын кооздолгон баш кийими. 2. Кездеменин түрү. 

МАНЖЫНЫК -
(Манжынык менен атканы - 11764) 

Курал, атылуучу курал - салмоор. Эпосто Ыбырайым пайгамбар Намуруддун колуна 
түшүп, отко жагылганда колдонулган курал делет - катуу күйгөн улуу отко жаш баланы 
алыстан туруп, салмоор менен атып ыргыткан. 

МАР -
(Учуп тийип, өлтүргөн 
Учма жылан - мар эле - 7797-7798) 

- (ар.) - жылан. 

МАСААТ -
(Аягы болду тамамы 
Аарылардын масааты - 12412-12413) 

- (ар. - маслахат) 1. Пикир алышуу, аңгемелешүү, кеңешүү, акылдашуу. 2. Өтмө маа-
ниде: кабар, окуя. 

МАСИЛЕТ-
(Масилеттин үстүндө - 29327) 

- (ар.) - кеңешүү, акылдашуу, аңгемелешүү, пикир алышуу (масаат, масилет бир маани-
деги түбү бир сөздөр). 

МАТА -
(Ак чолок мата - бөз менен - 3038) 

- (ар.) 1. Кездеме, жалпы эле пул. 2. Кебезден токулган адыракай кездеме. Ак чолок 
мата ошол кездеменин өңүнө карата ажыратылган өзүнчө түрү. 

МАШАА -
(Машааны кармап ийгени - 26051) 

- (ир.) 1. Милтелүү кара мылтыктын от бергичи. 2. Жалпы эле мылтыктын от бергич 
тетиги. 
4 5 - 1 1 9 8 ^ 7 0 5 ^ 
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€ МАНАС 
МАШАЙЫК -

(Токсон тогуз миң деген - 23544 
Баштагы өткөн машайык - 25547) 

- (ар.) 1. Кадырлуу карыя, урматтуу, өзгөчө кадыр-баркка ээ адам. 2. Уруу башчысы. 
3. Дербиштердин башчысы. 4. Мусулмандардын дин башчысынын ардактуу наамы. 
5. Өтмө мааниде: ыйык, олуя. 

МАШКУР (машур, машхур) -
(Машкур келген ушу сөз - 25917) 

- (ар. машхур) - белгилүү, маалыматы чыккан, даңктуу. 

МАШЫРЫК -
(Машырык тарап - күн чыгыш - 8001) 

- (ар.) - чыгыш тарап, күн чыгыш. 

МЕГЕЖИН -
(Мегежин тилин бергени - 4280) 

Ургаачы доңуз. 

МЕКЕЙИЛ -
(Мекейил - деп, бири бар, 
Ырыскыңды бу салат - 11550-11551) 

Алдага эң жакын төрт периштенин бири. Адамдарга ырыскы чачат. 

МЕКЕР (мекээр) -
(Кай мекээрин билдиң? - деп - 6869) 

- (ар.) - куу, амалдуу, айлалуу (терс мааниде). 

МЕҢКЭЭРҮҮ -
(Меңкээрип калган чалдарды - 13576) 

Алсыз, кубатсыз, алдан-күчтөн тайган, начарлаган. 

МЕШ -
(Куйду кымыз мешине - 24530) 

1. Туюк союлган серкенин терисинен жасалган чоң чанач. Кээде чоң чанач, же жал-
пы эле чанач маанисинде да атала берет. 2. От жагууга ылайыкталып жасалган ичи 
көңдөй темир. 

МЕШКЭЭР -
(Туюк сойгон тери экен 
Атагын мешкээр дээр экен - 4346-4347) 

Териден жасалган кап. Чоң кап маанисинде да жолугат. 

МИЛТЕ -
(Милтелерин чоктотуп - 2549) 

- (ар. фетиле - от бергич) - эски мылтыктардын тетиктеринин бири - дарыга от берүүдө 
колдонулуучу кебезден ж.б. эшилген атайын жип. 

МИНИСТР -
(Министр - деп, билимин, 
Билип болжой албадым 
Орусуңдун илимин - 11179-11181) 

Мамлекеттик жогорку мансаптардын бири - өкүмөт мүчөсү, же мамлекеттик түзү-
лүштүн бир багытын башкарган адам. 

^ 7 0 6 ^ -
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€ МАНАС » 
М И Н У Т -

(Минут чыкса кургакка 
Көлдөгүнүн ажалы - 11884-11385) 

Эң кичине убакыт өлчөмүнүн бири - 60 минут бир саат, 60 секунд бир минут. 

МИСАЛДАШ -
(Мисалдаш деген бири бар - 24800) 

Ичимдиктин түрү - жүзүмдөн тартылган вино. 

МИСКИН -
(Мискин барбы, карып? - деп - 2762) 

- (ар. мискин) - жарды, бечара, тентиген, алсыз. 

МИСПИЛДИРИК -
(Миспилдирик, алаткак - 17280) 

1. Кубулуп жүрүүчү мифтик жандык. 2. Өтмө мааниде: жок болуу, дайынсыз болуу, 
көздөн кайым болуу. 

МОЙЛО (мойлоо) -
(Мойлолору калкайып - 1330) 

- (ир. му - түк, леб - эрин - эриндеги түк) - мурут. Көбүнчө калкагай, чоң муруттарга 
карата айтылат. 

МОЛДО -
(Жазган молдо Ыбырай - 3636) 

- (ар. маула - кожоюн, башчы; ир. молла) 1. Кожоюн, башчы. 2. Дин кызматкери, динге 
кызмат кылган адам. 3. Окутуучу, мугалим. 4. Өтмө мааниде: сабаттуу адам. 

МОЛТО -
(Калмак, кытай, маңгулдан 
Алмаңдын ашык молтосу - 7230-7231) 

- (ар.) 1. Амал, айла, куулук, митаам, кыйды. 2. Билим, сыйкыр. Эпосто сөз «молтолуу 
дуба» түрүндө көп жолугат жана бул учурда амал-айла дубасы маанисин туюнтат («Кара 
сууну уюткан Кан Алмаңдын мурунтан Молтолуусу белгилүү - 7235-7237) . 

МОРУН (моорун) -
(Жылкысын айтат морун - деп - 3649) 

- (ир.) жылкы. 

МӨНДҮ -
(Абыгыйым, мөндү - деп) 

- (монг. мөнд. - ден соолук, жакшылык, бакубаттуулук) 1. Саламатсызбы?, Саламатчы-
лыкпы? Жакшысызбы? (Калмак, монголдордун саламдашуусу). 2. Согуштук ураан. 

МӨНДҮ ПАЙНА -
(Мөндү пайна - дейт экен - 80) 

- (монг. мөндү - ден соолук, жакшылык; байна - болуу, бар болуу) - жакшысыңбы, 
амансыңбы, ден соолугуң жакшыбы. 

МЭЭР -
(Бастырып мээр, кат алып - 11791) 

- (ир.) - белги - тамга, жазуу, сүрөт түрүндөгү эн. 

45* 707 Е*. 
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МУАЛЛАК (муглук) -

(Муаллак барып олтурду - 829) 
- (ар. му'алим) 1. Окутуучу, тарбия берүүчү, үйрөтүүчү. 2. Адис, мастер, чыгаан. 3. Ээси 
(билимдин, өнөрдүн). 

МУБАКҮЛДҮҮ -
(Мубакүлдүү найзаны - 2567) 

- (ар. мовекел - колдоочу, коргоочу, сактоочу, көзөмөлдөөчү) - мубакүлдүү найза -
колдоочусу бар, демек, касиеттүү найза маанисин туюнтат. Кээде кереметтүү, жоо үчүн 
коркунучтуу найза маанисинде да учурайт. 

МУЖИСА -
(Байгамбардын мужиса 
Ысмайылга калыптыр - 11650-11651) 

- (ир.) - керемет, сапат, касиет, деңгээл (укмуштуу иштер иштөө касиети), кереметтүүлүк. 

МУЗ ТАМАН (муз таман өтүк) -
(Булгаары өтүк муз таман - 22907) 

Калың, сапаттуу булгаары менен тамандалган өтүк - өтүктүн таманынын калың, 
жалтырак, жылмакай экендиги музга салыштырылып түшүндүрүлгөнү. 

МУКАМБЕТ -
(Мукамбет аттуу байгамбар 
Амырын туткан көп жандар - 11911-11912) 

Пайгамбар, ислам динин негиздеген адам. Пайгамбарлардын эң акыркысы, ошон 
үчүн акыр заман пайгамбары деп, да аталат. Мукамбет Алданын досу (Хабибуллах) на-
амына татыган, ага Алданын сөзү болгон Курандын бүт мазмуну Жебирейил периште 
аркылуу 23 жыл ичинде жеткирилген. 

МУНАРА -
(Мунарадай бойлонуп - 9857) 

- (ар.) 1. Мечиттин жанына, же үстү жагына азан чакыруу үчүн атайын курулган бийик 
жай. 3. Кароол кароо, коңгуроо кагып, же от жандырып кабар, белги берүү максатында 
курулган атайын бийик жай. Кээде мындай жай салкындап уктоо, же туш-тарапты ка-
рап, көңүл ачуу сейилдик максатта да жасалат. 

МУРДАР (мырдар) -
(Бузуктук кылып балдары 
Мурдарлыкта калганы - 5996-5997) 

- (ар.) 1. Тарп, өлүмтүк. 2. Арам, булганыч, ыпылас. 8. Өтмө мааниде: бузук. 

МУРСАЛ -
(Байгамбар-мурсал-набилик - 5996-5997) 
(Жыйырма төрткө бүт толду - 11611-11612) 

- (ар.) - пайгамбар. 

МУРУТ (мурид) -
(Күткөн сенин мурутуң - 21308) 

- (ар.) 1. Издөөчү, окуучу, үйрөнчүк. 2. Эшендин, же шайыктын жолун жолдоочусу, 
окуучусу, айтканын аткарып, тилин алып, кызматын кылган жардамчысы, жолун жол-
доочусу. 
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МУСА -

(Байгамбардын бири - деп, 
Баргын, билгин Мусаны - 11716-11717) 

Куранда аты эскерилген пайгамбарлардын бири. 

МУСТАПА -
(Ак байгамбар мустапа - 16195) 

- (ар. мустафа) - тандалган, жогору бааланган, чыгаан. Мукамбет пайгамбардын сыпат-
тама аталыштарынын ичиндеги эң негизгиси. Алда тарабынан тандалган, жогору баалан-
ган маанисин туюнтат. 

МУСУЛМАН -
(Мусулман болуп алганы - 1908) 

- (ар. муслим) - исламды туткан, исламды кабыл алган. Ислам дининдеги адамдардын 
жалпы аталышы. Сөз көптүкту туюнтуп турат - араптын «муслим» деген сөзүнө, фар-
сынын көптүктү туюнтуучу «ан» мүчөсү кошулуп түзүлгөн, так мааниси - муслимдер 
- исламды кубаттагандар, исламды кабыл алгандар дегенди туюнтат. 

МҮЙҮЗ МААЛЫ -
(Бу күндө мүйүз маалы - деп - 24681) 

Бугунун мүйүзүнүн ичине дарылык касиети бар суюктуктун - маңыздын толгон 
учуру, б.а., бугунун мүйүзүнүн бышкан маалы. 

МҮЛҮК -
(Кыйынчылык мүлүктү 
Кыргыздарга салганы - 3590-3591) 

1. Кыйынчылык, дүрбөөн, кайгы. 2. (ар.) - байлык, дүнүйө. 3. Өтмө мааниде: асыл 
буюм. 4. (ир.) - тиштин дүмүрү, тиштин негизи орногон сөөктү каптап турган эт. 

МҮСҮРӨТ-
(Кызыр берип мүсүрөт 
Кыргыздын башын кураган - 14643-14644) 

- (ар.) - өтүнүч, тилек. 2. Кубаныч, шаттык. 3. Өтмө мааниде: сый, бедел. 

МЫРДАР -
(Мырдарчылык бар экен - 16773) 

к. мурдар. 

МЫРЗА ЧАБУУЛ -
(Мырза чабуул кылыптыр - 719) 

Бүт элди кыйратып, кыргын кылбай, акырындап эл арасындагы колунан иш келер, 
аттуу-баштуу мыктыларын бирден кармап алып жок кылуу. 

МЫСКАЛ -
(Мыскалын салса оозго - 27621) 

- (ар. мэсгал) - оордук өлчөмүнүн бирдиги - 5 граммга жакын (4,68 грамм) салмак. 

МЫШАНЫЧ -
(Баабединдер баш болуп, 
Колдой көргүн мышаныч - 25552-25553) 

Эпос боюнча олуя, касиеттүү. 

НААМА -
(Алтымыш сегиз наамачы - 2461) 
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- (ар.) 1. Жөнөкөй, түркөй адам. 1. Өтмө мааниде: өтө жоош адам. 2. Кат тааныбаган, са-
батсыз киши. 3. Музыкалык курал. Кээде чоорчу-кыякчы, жалпы эле музыкалык аспап-
тарда ойноочу, өнөрчү маанисинде. 4. (ир.) - кат жазуу, же китеп, чыгарма маанисинде 
да айтыла берет. 

НААМАЧЫ -
(Аптымыш сегиз наамачы - 2461) 

Музыкалык аспапта ойноочу өнөрпоз. 

НАБИ (набий) -
(Олуябы, набиби 
Ой жиберип боло албайм - 11864-11866) 

- (ар. наби) - пайгамбар. Алда айткан, тапшырган киши. Алдадан ачылыш-кабар алган 
адам - өзүнчө жаңы дин үгүттөбөй, мурдагы эле динди үгүттөгөн пайгамбар. Анда пай-
гамбарлар «наби» - кабарчы делет. Өзүнчө жаңы дин негиздеп, ошону үгүттөгөн пайгам-
барлар - «расул» - элчи - Алданын элчиси аталышат. 

НАЗ -
(Назаланып каласың - 28198) 

- (ир.) 1. Эркелөө, эркелик. 2. Таарыныч, нааразы болуу. 3. Өтмө мааниде: кылыктануу, 
кылык. 

НАЙ -
(Най үмүт болуп кайтабы - 2526) 

- (ар., ир.) 1. Жоктукту билдирүүчү жардамчы сөз, өзүнчө туруп мааниге ээ эмес. 
Көбүнчө «үмүт» менен бирге айтылып, үмүтсүздүк, күдөрүн үзүү, жакшылыктан үмүт 
кылбоо маанилерин туюнтат. 2. Музыкалык үйлөмө аспап - чоор. 3. Түтүк. 

НАЙЗА -
(Найза, күрсү бар жарак - 10065) 

- (ир. нэйзе - каскак) - жоо куралынын бир түрү - саюуга, ыргытып урууга арналып 
жасалган учу учтуу, же учтуу учталган болот, узун таяк түрүндөгү курал. 

НАКЕР -
(Накери бутта чойкоюп - 28813) 

1. Кооздолуп ултарылган аземге кийүүчү өтүк. 2. Баатырлар кийүүчү согуштук 
атайын өтүк. 

НАКЫЛ -
(Мен айтайын накылды - 22906) 

Үлгү сөз, таалым берүүчү, мисал болуучу сөз. 

НАМАЗ -
(Намазга кирди кеңешип - 1699) 

- (ир. намез - тизе бүгүү, жүгүнүү) - Алдага ибадат кылуу учурунун мусулмандар ка-
был алган атайын жосуну - Алданын бардыгын, бирдигин, улуулугун ырастоочу атайын 
сөздөр менен коштолуучу кыймыл-аракеттердин өзүнчө тизмеги. 

НАМАЗ ОКУУ -
(Окуп намаз алганы - 2700) 

Атайын эреже, жосундарга ылайыктап намаз парзын аткаруу. 

НАМУРУД -
(Бадыша болуу Намуруд - 11618) 
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Аты легендага айланган белгилүү өкүмдарлардын бири. Ыбырайым пайгамбар бала 

кезинде аны өтко жагууга өкүм кылганы эпосто көп эскерилет. 

НАНҮШТӨ -
(Нанүштө маал кезинде - 24534) 

- (ир.) 1. Эртең мененки чай - жеңил тамактануу. Кээде түшкү жеңил тамак маанисинде 
да айтыла берет. 2. Убакыт мезгили - нанүштө учуру, нанүштө ичер маал. 

НАПСИ -
(Напсиси өлүп кесилип - 6390) 

- (ар.) 1. Алк, кулкун. 2. Өтмө мааниде: алдым-жуттумдукка умтулуу, ач көздүк. 

НАПСИСИ ӨЛҮҮ -
(Айкожого кезигип, 
Напсиси өлүп кесилип - 6389-6390) 

1. Эч нерсеге муктаж эместик андай сапат Алдада, периштелерде гана болот. 2. Бол-
гонго каниет кылуу. 

НАР -
(Ары менен нар бергин - 610) 

- (ир.) 1. Бир өркөчтүү төө. 2. Өтмө мааниде: беделдүү, мыкты, элдин милдетин, жүгүн 
көтөрөрү. Кээде балбан. 

НАРИСТЕ -
(Наристе жашын кан кылган - 1124) 

- (ар.) 1. Жетиле элек, жаш, толо элек, быша элек. 2. Балакатка жете элек, бойго жете 
элек. 2. Өтмө мааниде: күнөөсүз, иш-аракетине, сүйлөгөн сөзүнө жооп бербей турган. 

НАРЧА -
(Айры менен нарчадан - 3337) 

Нардын талагы, кээде жаш нар маанисинде да айтыла берет. 

НАС -
(Балаа баскан нас куну - 2708) 

- (ар.) - кара жолтой, ыпылас. 

НАСЫБАЙ (наспай) -
(Насыбайын алышып, 
Алаканга салышып - 12423-12424) 

Тамекиден өзүнчө атайын ык менен даярдалган кумардык касиетке ээ дары, тилдин 
алдына, же эринге салып, даамын соруу аркылуу ага көнгөн адамдар өзүнчө кумардык 
рахат алышат. 

НАШТАР -
(Октун тушун наштарлап 
Тилип жатыр кай бири - 1635-1636) 

- (ар. наштэр) - табыптык курал - учтуу, ичке, курч бычак. 

НЕСААНА -
(Несаана саадак атышып - 3492) 

Несаана - көгөөн, же чагуучу чымын-чиркейлердин жалпы аталышы. Несаана саа-
дак - чагуучу, денеге кирүүчү, сайылуучу саадак маанисин туюнткан сөз. Балким, саа-
дактын өзүнчө түрү ушундай аталышы да мүмкүн. 

НИКЕ -
(Нике байлап бер - деди - 3474) 
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- (ар. никах - үйлөнүү) - эркек менен ургаачынын баш кошуп зрди-катын катары үй-
бүлө түзүүгө киришүүсүнүн белгиси катары эсептелген мусулмандарда кабыл адынган 
атайын салт-жосун. Айтылуучу-окулуучу сөздөр, аяттар (никах кутбе) жана ырымдык 
аракет-иштер (суу ууртоо, макулдук суроо, күбө өтүү ж.б . ) менен коштолот. 

НООТУ -
(Ак ноотудай кийизи - 12235) 

- (ир.) - жүндөн токулган кездеме. 

НӨКӨР -
(Өңкөй баатыр кырк нөкөр - 2) 

- (монг. нөкүр) 1. Жолдош, дос. 2. Үзөңгүлөш жолдош, чоро, кандын, төрөнүн, баш-
чынын кызматкери, жан жигити. Ханышалардын, мансаптуу ургаачылардын коштоп 
жүрүүчү, же кызматындагы кыз-келиндери. 3. Өтмө мааниде: күйөө, жубай, жар-эри, 
аялы. 

НУК -
(Үчүнчүсү Нук болгон 
Нук байгамбар тушунда 
Дүнүйө жүзү суу толгон - 1 1 6 0 7 - 1 1 6 0 9 ) 

Куранда аты эскерилген пайгамбарлардын бири. 

НУРЖЕМИЛ (Оржемил) -
(Нуржемил улук дары экен - 26563) 

Эпос боюнча жаратка сыйпай турган, кээде иче да турган дарынын аталышы. Бул 
дарыны манасчы кээде күмия - деп да атайт (к. 26649-сап ыр). 

НУРК -
(Угуз кандын нуркунан - 168) 

Уруу, урук, тукум. 

ОБО -
(Обого көзүн салыптыр - 26652) 

1. Асман, көк. 2. Бийиктик, бийик. 3. Өтмө мааниде: бийик зоо, бийик аска. 4. Алк, 
каалоо, напси («Напси обо бербеген» - 11529). 

ОЁН -
(Оён Манас бу күндө - 6) 

- (монг. ноён) 1. Улук, төрө, башчы. 2. Баатыр жалтанбас, эр. 

ОЙДУК -
(Ошондо кулак саларсың 
Ойдугуңдун сөзүнө - 5 1 4 7 - 5 1 4 8 ) 

1. Жамаачы жамоонун, курак куроонун өзүнчө ыгы. 2. Өтмө мааниде: акылсыз, обу 
жок, жаман (көбүнчө эркелетүү, тамаша кылуу маанисинде айтылат). 

О Й Р О Т -
(Ойрот журттун баарынын 
Орою учуп ушундан - 9 9 6 9 - 9 9 7 0 ) 

- (монг. ойра - жакын, союздаш) 1. Биримдешкендер, жакындагандар, союздаш - Ойрот 
мамлекети. 2. Ойрот эли. 3. Жалпы жер жүзү , бүткүл эл, бардык элдер, өтө көп элдер. 
4. Өтмө мааниде: көпчүлүк. 

ОК ЖУТКУРУУ -
(Ок жуткуруп, окшутуп - 1628) 
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Табыптык атанын ык - коргошун окту жуткуруу аркылуу жаралууну, же ооруган 

адамды окшутуп куздуруу. 

ОК ЖЫЛАН -
(Ок жыландай толгонуп - 5000) 

Уча турган, учуп адамга тийип, зыян кыла турган жылан. Эпосто жыландын андай 
ТҮРҮ узун жана ичке болот, ошондой жылан толгонуу аркылуу уча алат делет. 

ОЛЖО -
(Аты кирген олжо алып, 
Мактанышып калышты - 5887-5888) 

Үлүш, пайда. Олжонун түрү көп - согушта душманын жеңип олжо алуу, же 
жеңилген тарап төлөй турган айыптан үлүш алуу, чабылган аттын байгеси, мелдеш-
кармашта жеңишке ээ болгон үчүн алынган байге ж.б. 

ОЛТУРГУЗУУ (отургузуу) -
(Олтургузган баладан - 5921) 

1. Сүннөткө олтургузуу - колун адалдоо - мусулманчылыктын кеңири белгилүү 
жосундарынын бири - эркек баланын жыныстык белгисинин баш жагындагы терисинин 
учунан азыраак кесип, же тилип ырымдоо. 

ОЛУЯ -
(Нак олуя болуптур - 135) 

- (ар. аулия - катарында туруучулар, жакындар, достор) - 1. Алданын жакыны, ыйык, 
касиеттүү. 2. Өтмө мааниде: көзү ачык, болорду, баарын билген, айтканы-дегени төп 
келген адам. 2. Кээде акылман маанисинде да айтыла берет. 

ОҢКО -
(Оңой дебе кыргызды 
Оңколоп өлүк тургузуу - 2274-2275) 

Элдик эски ишенимдердин бири - мергенчи аткан кийигинин саны жүзгө жеткенде 
жүзүнчү кийик ок тийгенде жыгылбай, тике турган бойдон өлүп калат делет. Ошондой 
эле жоокерлер жоо сайганда жүзүнчү өлүк жыгылбай өлөт имиш. 

ООЗДУК -
(Ооздугун алдырып, 
Булагынан сугарып - 16111-16112) 

Жылкыга катылуучу жүгөндүн маанилүү тетиктеринин бири - металлдан жасалып, 
аттын оозуна кийгизилип коюучу бөлүгү. 

ООЗУ ЖҮЙРҮК -
(Оозу жүйрүк шуттуудан - 13815) 

1. Чечен, сөз тапкыч. 2. Шар, бетке айткан. 

ООЛАТ-
(Акырет үчүн жеп жүргөн 
Сам оолаты кам - деди - 1745-1746) 
Бабыр кандын оолаты - 13057) 

- (ар. аовлад) - тукум, уруу, урук-жураат. 

ООРУК -
(Талмоор дайра боюна 
Ооругун таштап салыптыр - 7341-7342) 
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- (ар. ворак - ) 1. Алдыңкы катар эмес, арт жак. 2. Уруш, жортуул учурунда колдун арт 
жагы, колдун тыныгып, эс алчу жайы. 3. Колдун кош-колоң, эмерек, жардамчы керек 
буюмдары орун алган коопсуз, тынч жайы, арт жагы. 

ОПА (опаа, опо) -
(Итче да опа кыла албайт - 27472) 

- (ар. вафа) - берилгендик, ишенимдүүлүк, жакшылык, пайда. 

ОРДО -
(Ак ордого жеткирбей - 4740) 

1. Бийлик ээсинин расмий жайы - бийлик үй - сөолөт үй. 2. Борбор. 3. Топ, топтол-
гон жер, уюк («Ак келте менен бир атып, Ордосун чайкап ийиптир - 7998-7999) . 

ОРДО ШАЙЫ -
(Ордо шайы Кашкардын 
Ортосуна бар - деди - 23870-23871) 

1. Шайысы көп, же мыкты шайы чыгарган чоң шаар. 2. Кээде ушул эле ыр сабы 
«ордо шайык» түрүндө да айтылат. Анда шайык башкарган касиеттүү шаар маанисин 
туюнтат. Эпитет, адатта, Букарга, Кашкарга, кээде Коконго карата колдонулат. 

ОРМОН -
(Ормон - жаңгел токойго - 28080) 

Токой - түрдүү жыгачтар калың жана көп болуп өскөн жай. 

ОСМО -
(Кара кашы осмолуу - 17564) 

Кыздар, жаш аялдар сулуулук үчүн пайдалануучу чөптөн алынуучу көк, же кара 
боёк, көбүнчө каш боёлот. 

ОТОГО -
(Отоголуу башы бар - 2814) 

- (монг. отто - куштун канаты) 1. Мансаптуу адамдардын бийик даражасын белгилөө 
үчүн баш кийимге тагылган куш канаты. 2. Кыздардын кооздолгон куш канаты, үкү 
тагылган баш кийими. 

ОТОР -
(Чыгамын - деп, оторго - 6357) 

1. Айылдан (түрдүү мал көп жайгашкан жерден) алыс жайгашкан жайыт. Сөздүн 
түпкү мааниси - чөптүү жер - оттуу (от - чөп) жайыт. Көбүнчө, негизги турактан алы-
стагы кышкы жайытта мал (субай кой, көбүнчө ирик, жылкы) багуу оторго баруу делет. 
2. Кышкы жайытта топтоштурулуп багылып жаткан мал - отор жылкы, отор ирик ж.б. 

отоо -
(Казатка кылган отоо экен - 12212) 

1. Чакар өргөө, жеңилдетилген кичинекей боз үй. Алыскы жайытка чыккан мал-
чылар, же жортуул учурунда жоокерлер пайдаланышат. 2. Жаңы үйлөнгөн жубайларга 
арнап, атайын өзүнчө тигип берген чакан боз үй. 3. Жортуулга пайдаланылуучу чатырды 
да отоо - деп атай берүү учурлары кездешет. 4. Эски, начар, кичине үй («Кемирейген 
отооңдон Кең сарай үйгө киргизди» - 6135-6136) . 

ОЮМ -
(Күн батыш тарап оюму - 13788) 

Чөлкөм, аймак, жердин бөлүгү. 
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ӨКҮМӨТ (өкүмат) -

(Ороздуга өтүп өкүмөт - 5991) 
- (ар. хукумат) 1. Бийлик, мансап («Өкүмөттүү адам бар» - 1852). 2. Мамлекет, мамле-
кеттик башкаруу. 

ӨКҮМӨТ ээси -
(Өкүмөт ээси болобуз - 5736) 

1. Бийлик ээсинин даражасына жетүү, ордун ээлөө, бийлик башында туруу. 2. Өтмө 
мааниде: күч-кубат, бийлик укугу («Өкүмөттүү Алдам бар» - 1852). 

ӨЛӨҢ -
(Кайлоо, бейт, өлөңдөн - 16780) 

1. Ыр, ырдоо. 2. Өтмө мааниде: жалган дымак, мактануу. 

ӨРҮЛҮК -
(Тууганын өрүлүктөбөй 
Туйгунуң Манас турарбы - 4631-4632) 

Жаңы көчүп келгендерди куттуктоонун өзүнчө салты - мурдагы көчүп келгендер, 
же туруктуу эл өкүлдөрү жаңы көчүп келгендерди конокко чакырып сыйлоо, же тамак-
аш, белек алып, анын үйүнө барып урмат көрсөтүү. 

ӨТҮРҮК -
(Өтүрүк сөз бекер - деп - 4211) 

Жалган, калп. 

ПААНА (баана, маана) -
(Өзүңдү сактаар паанаң бар - 1854) 

- (ир.) - коргончу, калканчы, сыйынт. 

ПАЙГАМБАР (байгамбар) -
(Ак байгамбар тушунда - 127) 

к. байгамбар. 

ПАЙНА -
(Аликти билбей пайна - дейт - 83) 

- (монг. байна - болуу, бар болуу) 1. Монгол, калмактардын учурашуу, саламдашуу сал-
тына байланышкан сөз - саламдашуусу. Саламдашуунун толук формасы - мөндү лама 
байна. Мөндү - ден соолук, жакшылык, Лама - жогорку (кудай маанисинде, байна - бо-
луу, бар болуу - ден соолугуң эң жогорубу (лама колдоп турабы), саламатсыңбы? дегенди 
туюнтат. 2. Согуштук ураан катары да айтыла берет. 

ПАК -
(Арамдан туулуп пак болгон - 52300) 

- (ир.) 1. Таза, ыпылас эмес. 2. Өтмө мааниде: күнөөсү жок, күнөөсүз. 

ПАЛЕК (балек) -
(Тогуз кабат палек бар - 1847) 

- (ар. фэлек) - асман, көк, аалам мейкиндиги. 

ПАН -
(Пан илимдин өнөрү - 9218) 

- (ар. фан) - илим. 
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ПАР -

(Баашайы жууркан, пар жаздык - 23260) 
- (ир.) 1. Куштун жүнү, канаты. 2. Куш жүнүнөн жасалган - куш жүнү салынган жаз-
дык, мамык. 

ПАРЫЗ (парс, барыз) -
(Мусулманга бир парыз 
Айтмак үчүн салам - деп - 103-104) 

- (ар. парз - милдет) 1. Аткарууга милдеттүү болгон иш, жорук-жосун, аракет ж.б. (ис-
ламды туткан мусулмандар үчүн негизги беш парз бар: келме келтирүү - исламдын чын-
дыгына - Алданын бардыгына, бирдигине ишенүү, намаз окуу, орозо кармоо, колунда 
бар адам зекет берүү, мүмкүнчүлүгү бар адам Мекеге баруу). 2. Өтмө мааниде: милдет, 
моюнга тагылган жүк. 

ПЕРЗЕНТ (парзант, барзант, персет) -
(Карманар перзент калсачы - 26470) 

- (ар.) - бала, тукум, туяк. 

ПЕРИ (бери) -
(Пери уулундай жайланып - 24|376) 

- (ир.- пери - учуучу) 1. Түрдүү түс, кейипке өтүү, кубулуу, учуп жүрүү жөндөмүнө ээ 
мифтик жандыктар. Көбүнчө сулуу кыз, сулуу аял турпатында сыпатталат. 2. Өтмө маа-
ниде: өзгөчө сулуу кыз. 

ПИР (бир) -
(Акыреттик пир - деп жүр - 1 2 9 0 0 ) 

- (ир. пир - карыя, кары адам) 1. Өзгөчө кадыр-баркка ээ адам. 2. Диндик насаатчы. 
3. Өтмө мааниде: касиеттүү, колдоочу. 

ПИЯДА -
(Шашпаган Сыргак пияда - 26369) 

- (ир.) - жөө, жөө жүрүү. 

ПИЯЗЫ -
(Нар жүнү чепкен пиязы - 16965) 

1. Төө жүнүнөн согулган таар. 2. Ошол таардан тигилген кийим. 

ПУЛ (бул) -
(Кара чака пулуна - 23357) 

- (ир.) 1. Акча. 2. Өтмө мааниде: кездеме, кээде сатылуучу мүлк, буюм ж.б. 

РАКЫМ (райым, ырайым) -
(Улук ракым колдо - деп - 27035) 

- (ар. рахим) 1. Алданын сыпаттама ысымдарынын бири - боорукер, ырайымдуу Алда 
маанисин туюнтат. 2. Боорукерлик, ырайымдуулук. 

РУХ (урух) -
(Лейин деген жайы бар, 
Рухуңдун баары бар - 11556-11557) 

- (ар.) - жан, тын - жандууларга күч-кубат берип, жашоого шарт түзүп, жардам берүүчү 
атайын күч. 

СААБА -
(Байгамбар менен саабаны - 4174) 
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- (ар. сахиба - дос, жолдош, кошо жүрүүчү) - Мукамбет мустапа пайгамбардын жолун 
колдоочулары, жардамчылары. 

СААДАК -
(Саадагынын огу бар - 1534) 

1. Жебе - жаанын огу салынуучу кутуча, баштыкча. 2. Жаа, жаанын бардык турма-
ны - жаа, анын огу ж.б. керектүү бөлүктөрү. 

С А А Д А Т -
(Бейсаадат бенде дебеңер, Сыргак - 26646) 

- (ар.) 1. Бакыт, таалай, ырыс. 2. Өтмө мааниде: кубаныч, жыргал. 

СААЛЫ -
(Үддөн кийин Саалыдыр - 11613) 

Куранда аты аталган пайгамбарлардын бири. 

САБАА -
(Сабаа менен чаначты - 5503) 

Кымыз ачытуучу атайын идиш. Жылкынын, же төөнүн терисинен иштелген шири-
ден жасалат (к. 1-китеп). 

САГАСА -
(Сагаса күлүн салдырган - 12413) 

- (ир. загаза) - чекенде - сайда, таштуу жерде өсүүчү куурай сымал, сабагы катуу чөп 
өсүмдүк. Кургатылган чекендени күйгүзүп, күлүн насыбай даярдоодо пайдаланышат. 

САДАГА -
(Садага кылып баарыңа 
Ак теңгесин чачтырды - 6264-6265) 

- (ар. садака) 1. Кол кайыр. 2. Ооруган адамга, же кырсыкка учураганда атап союлган 
мал. 3. Өтмө мааниде: жалынуу (мен сага садага болоюн деген маанини туюнткан сөз). 

САДАГА ЧАБУУ -
(Садага чаап ийчүдөй - 2030) 

1. Курмандыкка мал чалуу. 2. Өтмө мааниде: өлтүрүү, жан кыюу. Садагага көбүнчө 
улак чабылат. Айрыкча сары улак садага чабуу өзгөчө сооптуу, пайдалуу делинет. 

(Сарыдан улак таптырып, 
Садагасын чаптырып - 12398-12399) . 

Садага катары алтын чачуу эпосто көп эскерилет: 
(Сай төрөнүн башына 
Сары алтындан чачтырып - 12173-12174) . 

САА -
(Салды кулак сай төрө 
Дин ыслам сөзүнө - 2226-2257) 

- (монг. сайн - мыкты, жакшы, атактуу) 1. Эң, абдан мыкты, таза, тандалган. 2. Белгилүү, 
атактуу. Кээде жалпы, баары, жалаң маанилеринде да айтыла берет. Сөз өзүнчө айтыл-
бай көбүнчө адамга же айбанга (күлүк ат ж.б.) карата эпитет (сай төрө, сай баатыр, сай 
күлүк, сай тулпарлар ж.б.) болуп колдонулат. 

САЙЫМ -
(Бербердигер бир өзү 
Белгиси жок сайымдыр - 4716-4717) 

717 ^ 
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- (ар. сахип - ээ) - баарынын ээси. Ыр сабындагы маани Алда баарын билип, көрүп тур-
ган, бирок өзү көрүнбөгөн, билинбеген ээ дегенди туюнтат. 

САЙЫП КУРУШ -
(Сайып куруш кырк баатыр - 26732) 

- (ар., ир. сахин - ээ, хуруш - атак - атакка ээ) - өтө чыгаан, ааламга атагы чыккан. 

САКАРА -
(Адыры, чөлү, сакарасы - 905) 

- (ар.) 1. Мейкин талаа, кеңири талаа. 2. Чөл, суусуз, кургак жер. 

САЛ -
(Карагайы, тал агып -
Кайың менен сал агып - 679 -680) 

- (ир.) 1. Кирген чоң суу агызган жыгач, дөңгөч, топтошуп калган жыгачтардын бутак-
тары, тамырлары ж.б. (Короо ордундай сал агып - 7202). 2. Чоң сууга салып атайылап 
агызган (белгилүү жерге оңой жеткирүү максатында) кесилген карагай. 3. Чоң суудан 
өтүү үчүн карагай, тал ж.б. жыгачтардан атайылап жасалган калкыма («Сал байлап суу-
дан кечишип» - 8558). 4. Чоң кайык, кеме. 

САЛАМ -
(Келип айтты саламды - 75) 

- (ар. салима) 1. Учурашуу, амандашуу расмиси жана ага байланыштуу эсендик-соолук, 
бейпилдик, тынчтык каалоо сөзү. 2. Урмат-сый көрсөтүү максатындагы ишара, кыймыл-
аракеттер (кол берүү, жүгүнүү, кол куушуруу, баш ийкөө ж.б.). 

САЛЫК -
(Салыктын кереметинен 
Таштан чыккан төөнүн 
Энесин капыр союптур - 11825-11826) 

Куранда аты эскерилген пайгамбарлардын бири. 

САН -
(Тогуз санча кол менен - 641) 

1. Он миң. 2. Эң көп, эсепсиз көп маанисинде да айтыла берет («Сан жыйындын 
көбү бар» - 6797). Эпосто манасчы бир санды жүз миң деп түшүнөт («Бир» саны бар жүз 
миңден - 7500). «Жүз миңди айтат бир сан - деп» - 7959). 3. Кемүү, бүлүнүү, азаюу 
(«Кетти биздин саныбыз» - 10959). 

САНАА -
(Арбыны чөптүн санаа экен, 
Адыры жок, талаа экен - 19357-19358) 
(Чөбү санаа, жери ысык - 6527). 

Чөптүн түрү - ысык жерге, кургак талаага өсүүчү суюк, катуу чөп. 

САНДЫК -
(Үкөк менен сандыгын - 5497) 

Жыгачтан жасалган, анча чоң эмес, капкактуу, түрдүү буюм салынуучу идиш -
үкөк. 

САНДЫРГА -
(Сандыргалуу Манастын - 2477) 

1. Кооздук, жасалга. 2. Өтмө мааниде: көрк, келбет. 
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САНДЫРГАЛУУ -

(Сандыргалуу Манастын 
Баргөйүнө барганы - 2477-2478) 

- (монг. санжлага - кооздук, жасалга) 1. Келишимдүү, келишкен, кооз, салтанаттуу, 
сүрдүү. 2. Өтмө мааниде: белгилүү, даңктуу, атактуу, даражалуу, кээде баатыр маани-
синде да айтыла берет. 

САНТАЛАК -
(Манас деген санталак - 4433) 

- (ар. зан - катын, талак - ажырашуу, таштап кетүү - катыны менен ажырашкан) 
абийирсиз, уятсыз, бети жок, оңбогур, шерменде маанилериндеги кемсинтип тилдөөнү 
туюнткан сөз. 

САҢЫРОО-
(Саңыроонун заңы бар - 4130) 

Кемсинтип, тилдөө маанисиндеги 1. Билимсиз, наадан, акмак маанилерин туюнткан 
сөз. 2. Өтмө мааниде: сасык, чирик, өлүмтүк. 

САП КЫЛУУ (сап болуу) -
(Анын баарын сап кылсын - 13235) 

- (ар.) 1. Таза, нукура, кошумчасы жок. 2. Катар, тизилген. 3. Тазаруу, арылуу. 4. Тү-
гөтүү, аягына чыгуу, биротоло жок кылуу. 5. Өтмө мааниде: өлүү, өлтүрүү, жоготуу, 
көзүн тазалоо. 

САРА -
(Жер соорусу, сара - дейт - 12789) 

- (ир. сара) - таза, мыкты, тандамал. 

САРАЛА -
(Аркагын жибек салдырган 
Анжыяндын сарала - 5414-6415) 

Анжыяндан чыгуучу баалуу жибек кездеменин түрү. Өңү-түсүнө карата карала, са-
рала - делип атала берет. 

САРАЛОО -
(Саралатып баарыңа 
Сарпайы тондон кийгизди - 6149-6150) 

Тандоо, иргөө, тандап алуу. 

САРАМЖАЛ (сарамжалдуу) -
(Жакшы экен келин Каныкей 
Сарамжалын билгизди - 6151-6152) 

- (ир.) 1. Тыкан, таза. 2. Кам, бүйрө. 3. Өтмө мааниде: акылдуулук, баамчылдык. 

САРПАЙ (сарпайы) -
(Саралатып баарыңа 
Сарпайы тондон кийгизди - 6149-6150) 

- (ир. сар. - баш, пан - аяк-башынан аягына чейин) 1. Сый кийим. Көбүнчө, кымкап же 
баалуу кездемелердин биринен тигилген сырт кийим. 2. Сынга берилген, кийит катары 
кийгизилген (кудалашууда, кыз алып, кыз берүүдө) кийим-кечелерди да жалпы жонунан 
кийит, же сарпай деп атай берүү учурайт. 3. Жабуу. 
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САРПАК -

(Сарпакта кашы чийилип - 29683) 
- (ир. сарпараса) - көркөмдүк үчүн шып менен там үйдүн ички дубалын бириктирип, ду-
балдын үстү жагын бойлото бекитилген, кооздолгон жыгач устун-тактай. Манасчы ошол 
кооздук үчүн иштелген көрүнүштү чийилген кашка салыштырып жатат. 

САРЫНЖЫ (сарынжы тон) -
(Сарынжы тону жаркылдап - 17437) 

Кымбат баалуу кездемеден тигилген сырт кийимдин бир түрү, кээде ичик маанисин-
де да айтыла берет. 

САЯ -
(Күн өткөрбөй аскерге 
Сая болуп турушка - 22952-22953) 

- (ир. сая) 1. Көлөкө, күндүн аптабынан сактап туруучу жайлар бак-дарактар, калканч 
ж.б. 2. Өтмө мааниде: коргоочу, сактоочу, колдоочу (адам, күч), жөлөк, таяныч. 

СЕБИЛ -
(Себилдүүсү сексен төрт - 26938) 

- (ар. себил - өнөр, кесип) 1. Ок өтпөс сырт кийим (себил тон). 2. Курал-жарак. 3. Өтмө 
мааниде: алгыр, кыраан (көбүнчө жырткыч куштарга карата айтылат). 

СЕЖИДЕ (сажиде) -
(Сежидеге коюп башыны - 21302) 

- (ар.) - намаз окуудагы ритуалдык белгилердин бири - атайын эрежелерге ылайык че-
кени жерге тийгизүү абалында Алдага табынуу. 

СЕЙИН -
(Семизинен арытып, 
Сейиндейин жаратып - 17165-17166) 

1. Куураган жыгач. 2. Өтмө мааниде: алы кеткен, арыктаган. 3. Күлүк атты таптоо 
учурундагы тапталып жаткан аттын абалы - ашыкча майынан ажырап, тапка келүүнүн 
учуру - арыктаган, бирок алы-күчү төмөндөбөй, тескерисинче, толуп талаптагыдай чур-
коо абалына келген учур. 

СЕЛ -
(Көз айныган сел болуп - 7198) 

- (ир.) 1. суу ташкыны. 2. Өтмө мааниде: суу ташкынынын ээ-жаа бербей, ылай-таш ж.б. 
кошо агызып каптоосу. 

СЕЛДЕ -
(Биз айтабыз селде - деп - 3818) 

- (ир. салла - чалма, баш оромо) - мусулмандардын көзгө дароо урунуп-көрүнүп тур-
ган сырткы белгилеринин бири - баш кийимдин сыртынан оролуп коюлуучу атайын 
чүпүрөк. 

СЕЛЕБЕ -
(Мурунуна караса 
Селебенин кабындай - 9868-9869) 

- (ар. сойуфе) - жазы кылыч. 

СЕПИЛ -
(Селдей каптап көп аскер 
Сепилди көздөй барсын - деп - 18604-18605) 
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1. Чеп. 2. Шаарды, атайын жайды жоодон коргоо үчүн салынган бекем, калың кор-

гон. 

СИБИНИЯ -
(Сибиния - доңуздан 
Отуз миң, он миң союшуп - 8676-8677) 

- (ор.) - доңуз, чочко. 

СИҢДИ -
(Келиптир мында сиңдиңиз - 3894) 

Сөз кичи аял жөнүндө. Эркектин эки аялы бири-бирине эже-сиңди эсептелет. Кичи 
аял улуусун - мурда келгенин эже - дейт. Кээде андай кичи аялдын мурдакы аялдан 
жаш өзгөчөлүгү көп болсо кичүүсү улуусун - апа, апаке - деш да учурай берет. Мисалы, 
эпосто Каныкей Манастын биринчи аялы Карабөрктү апа, апаке - деп атайт. 

СООГАТ -
(Жан соогат! - деп, жалбарып - 9805) 

- (ир.) 1. Олжодон, пайдадан берилүүчү үлүш. 2. Амандык сурануу - жанын, амандыгын 
үлүш катары берүүнү өтүнүү. 

СОПУ -
(Зорсунуп жаткан Панусту 
Сопу кылып жиберип - 3033-3034) 

- (ар. суф - жүн, түк) 1. Суфий багытынын жактоочусу, дербиш - бул дүйнөнүн кызык-
чылыгынан, жыргалынан кечип, акыреттин гана камын кылган адам. 2. Такыба, дин 
эрежелерин так аткарган адам. 3. Өтмө мааниде: момун, жоош, кээде энөө маанилеринде 
да учурайт. 

СООТ (зоот) -
(Калкан, соот, кыягы - 1317) 

Чынжырдан согулган жоо кийим. Жалаң металлдан, же айрым талуу жерлерди кал-
калаган деталдары темир болушу да мүмкүн. 

союш -
(Тогуз жүз кой дайындап, 
Союшуна койдуруп - 4634-4635) 

1. Согушта жеңилген тарап жеңгендерге айыбы катары берүүчү милдеттүү тамак-аш 
(көбүнчө союла турган мал берилет). 2. Аш, той өткөрүп жаткан адам, же жыйын чакыр-
ган башчы келгендерге берүүчү милдеттүү тамак-аш. 

СУКСУР -
(Суксур моюн сулуудан - 23223) 

1. Өрдөктүн түрү. 2. Өтмө мааниде: сымбаттуу, келишимдүү. 

СУЛАЙМАН -
(Мурун өткөн Сулайман - 11843) 

Куранда аты эскерилген пайгамбарлардын бири. 

СУЛКАРНАЙЫН (Зулкарнайын) -
(Башында мүйүз барыңан 
Искендер Сулкарнайын - дээр - 11873-11874) 

Куранда аты эскерилген адамдардын бири.| Бирок пайгамбардык деңгээлге кирер-
кирбеси күмөн, талаш. 

4 6 - 1 1 9 8 ^ 7 2 1 ^ 
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Искендер байыркы замандын өзгөчө белгилүү, чыгаан адамдарынын бири. Биздин 

заманга чейин 336-323-жылдары Македониянын падышасы болгон. Сулкарнайын -
деген үлөгөр ат ушул адамга берилген. Туулгасынын көрүнүш формасына карата эки 
мүйүздүү делген. 

СУЛТАН -
(Султан Сыргак туруптур - 1409) 

- (бай. арамей - султан) 1. Бийлик, күч-кубат. 2. Башкаруучу - мансаптык даражалар-
дын эң жогорку - кан, падыша менен маанилеш сөз. 3. Өтмө мааниде: асыл, асылдын 
тукуму. 

СУМБУЛ -
(Алты сумбул буудайын - 4352) 

1. Таардан тигилген узун кап. 2. Өтмө мааниде: (ир. сунбул - сабагы узун болуп 
өскөн гүлдүн аты) келишимдүү узун кара чач («Чачы сумбул, бою тал» - 18461). 

СУП (супа) -
(Туугандан көрүп өлүмдү 
Суп көйнөккө түйүлбө - 4384-4986) 

- (ир.) 1. Ак жибектен, же ак төөнүн жүнүнөн токулган баалуу кездеме. 2. Ошол кезде-
меден тигилген кийим («Ак супадан тон кийген» - 2644). 3. Өтмө мааниде: жалпы эле ак 
кездеме жана ак кездемеден тигилген кийимдер суп - деп да атала берет. Ошонун ичинде 
ак кепин да бар («Ак суп көйнөк кийгизип» - 6409). 

СУПА САДЫК (супа саадык) -
(Супа садык таң мекен - 16108) 

- (ар. суфхи - таң, садэк - чыныгы - чыныгы таң) - таң атуу, таң сүрүү. 

СУР -
(Ысырапыл бири бар -
Колуна сурнай сур алат - 11552-1553) 

- (ар.) 1. Исрафил периштенин касиеттүү түтүгү. Ал түтүгүн үйлөп, акыр замандын баш-
талганын билдирет. 2. Өң, бет, жүз, кебете. 3. Өтмө мааниде: кан, рух (сүрү качты - руху 
качуу). 

СУРАК (чоң сурак) -
(Арасат майдан күнүндө 
Сурагына илинер - 11562-11563) 

Кыямат күнүндө ар бир адам тирүүсүндө иштеген иштери боюнча Алда алдында 
берүүчү сурак. 

СУРМАМАПЫЛ -
(Зумуруттан тактада 
Сурмамапыл бактада - 19323-19324) 

Калың мамык. 1. Кытайлардын эки дөңгөлөктүү адам ташыгыч арабасындагы киши 
олтуруучу булгаары тыштуу мамыгы. 2. Жалпы эле бышык, калың мамык (көбүнчө, 
пахта салынган мамык). 

СУРНАЙ -
(Сурнай үнү такылдап - 944) 

- (ар. зурна) - үйлөп үн чыгаруучу музыкалык аспап. Согуш учурунда белги берүү, кабар 
кылуу максаттарында колдонулган. 
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СУУЛУК -

(Күлүктөрдүн баарына 
Күмүштөн суулук чайнатып - 7051-7052) 

Аттын жүгөнүнүн бөлүктөрүнүн бири - аттын оозуна кемээчтелип туруучу металл-
ооздук. 

СУУСАМЫР -
(Күн чыгышы Суусамыр - 6715) 

- (калм. самыр, тунук, суусамыр - тунук суу, 
ниси тунук суулуу жер дегенди туюнтат. 

тунук суулуу жер) - жер аталышы. Маа-

СУУТУУ (ат суутуу) -
(Суутпастан чаап кийиптир - 5883) 

Ат багып минүүдө, айрыкча, күлүк атты таптоодо колдонулуучу ыктардын бири -
узак жол басып, же катуу чуркап тердеп, чаалыккан атты белгилүү мүнөткө жем, чөп 
бербей, сугарбай кармап эс алдыруу. 

СҮКҮТ -
(Айта берсе сүкүттү 
Адамдар айран калгандай - 17307-1708) 

- (ар.) 1. Унчукпоо, жымжырттык. 2. Берилгендик менен Алдага ибадат кылуунун ыкта-
рынын бири - ичтен дуба окуп, же Алда аттарын кайталап, келме келтирип, тобо кылуу. 

СҮННӨТ-
(Кесмек сүннөт экен - деп - 22684) 

- (ар. сунна) 1. Мукамбет пайгамбардын айткандары менен иштеген үлгүлүү иштери - ха-
диске кирген маалыматтардын жалпы жыйындысы. 2. Эркек баланы олтургузуу - колун 
адалдоо. 

с ү р -
(Ысырапил бири бар 
Колуна сурнай сур алат - 11682-11683) 

- (ар.) Алданын эң жакын периштелеринин бири Ысырапилдин касиеттүү сурнайынын 
аталышы. Бул сурнайды тартуу менен кыямат кайымдын башталышы маалымдалат. 

СҮРӨӨ (ат сүрөө) -
(Туугандарын эр Манас 
Байге атындай сүрөп жүр - 5789-5790) 

1. Чабылган атты көтөрмөлөп, жардам берүү. 2. Өтмө мааниде: жардам берүү, кара-
лашуу, көтөрмөлөө, жөлөк-таяк болуу. 

СЫБЫЗГЫ -
(Сыбызгы, тасма, жезнайы, 
Кулак тунат сурнайы - 18340-18341) 

Үйлөмө музыкалык аспап. 

СЫЙЫР -
(Жүк арткан сыйыр-ую бар - 55) 

Уй, инек. 

с ы р г а к - .;/..'. 
(Сыны сыргак эрликтен 
Сыргак болуп атанган - 10346-10347) 

4 6 * 
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1. Кыраан бүркүттүн түрү. 2. Жеңил, салкын кел («Сыргакты сүйгөн жылкы мал» 

- 12371). 

СЫР НАЙЗА -
(Камыштан кылган сыр найза - 1 4 1 3 ) 

Сырдуу, касиеттүү найза (кененирээк кара - II китеп). 

СЫРЫНДОО -
(Аярлык кылып аттанып, 
Сырындып кеткен эр Кошой -
Жаңыдан келип калыптыр - 2599-2601) 

Сыр аңдуу, сыр издөө, байкоо, чалгын чалуу, сыртынан байкоо. 

ТААЖЫ -
(Таажылуу, тактуу кан болуп - 2482) 

- (ир. тож) - эң жогорку мансапты (кан, падыша) билдирүүчү атайын белги - баш кий-
им. 

ТААЗИМ -
Таазиминде туралы - 4275) 

- (ар. таазим) 1. Урмат-сый көрсөтүү. 2. Мактоо, даңктоо. 3. Жүгүнүү, кулдук уруу. 

Т А А Л А -
(Алда таала бар - деди - 1752) 

- (ар. таала - бийик, жогорку, өөдө турган) - Алданын сыпаттама ысымдарынын бири 
- баарынан жогору турган Алда маанисин туюнтат. Кыргыздарда бул сөз Алда ысымда-
рынын бирине кошо айтылат (Алда Таала, Эгем Таала, Кудай Таала). 

ТААРЫП -
(Баарыга таарып кылчуу - деп - 29398) 
(Айтса чыгат таарыптан - 30107) 

- (ар. тарика) 1. Ыкма, жосун, жол. 2. Кабар, салт. 

ТААТ -
(Таат кылып табынса - 1714) 

- (ар. таат - моюн сунуу, баш ийүү) - Алдага ибадат кылуу, табынуу-сыйынуу, тобо 
келтирип жалынуу. 

ТАБАК ТАРТУУ -
(Табак тартуу тыйылбай - 15815) 

Салттык жөрөлгө - конокко негизги тамак - эт берүү. Табак тартууда коноктордун 
кимдигине, жаш өзгөчөлүгүнө карата малдын кайсы мүчөсүн берүүнүн өзүнчө кабыл 
алынган расмий эрежелери бар. 

ТАБГИР -
(Түш көрсөңүз табгир кыл - 27346) 

- (ир. тавгир) - амал, ык, жөн. 

Т А Б Ы Н У У -
(Дүнүйөгө табындым - 22966) 

- (ар.) багынуу, сыйынуу, урмат көрсөтүү, баш ийүү, көзүн кароо. 

ТАГ -
(Сарандиптин тагында - 8127) 

- (ир.) - ылдый жак, түбү, этеги (тоонун), жаны. 
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ТАГДЫР -

(Ак тагдыры акыр - деп - 2613) 
- (ар.) - Ар бир адамдын бешенесине (Алда) буюрганы - көрөр күн, ичер суу, башынан 
өткөрөрү. 

ТАГДЫРДАГЫ ЖАЗУУ -
(Ар кандай кылсак көрөбүз 
Ак тагдырга жазганды - 11333-11334) 

Алданын алдын-ала жазылып коюлган буйругу. 

ТАЙПА -
(Алты тайпа Ооганды 
Бийлеп турган неме экен - 931 -932) 

- (ар.) 1. Уруу, эл, топ, бөлүк. 2. Өтмө мааниде: ар түрдүү, ар кыл, бөлүк-бөлүк. 

ТАЙТУЯК -
(Тайтуяктан Бокмурун 
Отузун берип салганы - 3411-3412) 

Ири өлчөмдөгү акча бирдиги - тамдын туягы түспөлүндөгү формада уютулган күмүш 
- жамбынын түрлөрүнүн бири. 

ТАК (такты) -
(Таажылуу, тактуу кан болуп - 2482) 

- (ир.) эң жогорку мансап ээсинин негизги белгилеринин бири - кан, падыша олтура тур-
ган атайын орун - орундук. Таажы менен так кандык мансаптын сөзсүз талап кылынган 
символдук негизги белгилери. 

ТАКЧА (такчы) -
(Алты такча буудайын 
Түйүп барган белине - 4287-4288) 

Анча чоң эмес жыгач аяк - чөйчөк. 

ТАКЫЯ -
(Башында кара такыя - 3831) 

1. Аялдардын баш кийими. 2. Топу. 

ТАЛАК -
(Кытайга жакын талактыр - 1713) 

- (ар. талэг - коё берүү, ажырашуу) 1. Аялы менен ажырашуу. 2. Өтмө мааниде: кечүү, 
таштап кетүү. 3. Булардан башка да тескери, жаман маанилерин туюнткан, тилдегенди, 
кордоп кемсинтүүнү билдирген сөз катары колдонула берет, жогоруда келтирилген ыр 
сабы мунун далили. 

ТАМАМ -
(Калаадан тышка чыккандар 
Жарадар болгон тамам - деп - 2078-2079) 

- (ар. тамам) 1. Аягы, бүткөнү. 2. Бардыгы, бүткүл. 3. Өтмө мааниде: бүтүрүү, өлтүрүү, 
жок кылуу, жок болуу. 

ТАҢ АШЫРУУ -
(Таң ашырып кондуруп - 15189) 

Узак жол жүргөн, чарчап тердеген атты сугарбай, оттотпой байлап коюп эс алдыруу 
_ суутуу, түн бою, таң атканча байлоодо кармоо. 
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ТАҢДА КҮНҮ -

(Таңда күнү кыямат - 24253) 
1. Акыркы таң - бул дүйнөдөгү жашоо бүтүп, тиги дүйнөнүн - жаңы дүйнөнүн би-

ринчи күнү. Көбүнчө, бул түшүнүк таңда макшар күнү түрүндө айтылат да, чоң сурактан 
өтүүгө чогулган күн маанисин туюнтат. 2. Өтмө мааниде: эртең, да бир күнү («Таңда 
күнү бир душман Такашкан жерде айтпайбы - 6107-6108) . 

ТАРБЫГЫН -
(Тарбыгынга - борсукка - 3998) 

- (калм.) - суур. 

ТАРКИ -
(Тарки сүннөт болгон соң - 22559) 

- (ар. тарк) - Бул дүйнөнүн жыргалынан баш тартуу, дүнүйөдөн кечүү, таштап кетүү, 
кечүү. 

ТАСМА БЕЛ -
(Талдай бойлуу, тасма бел - 25257) 

Тасма - сызма, тасма бел - келишимдүү ичке бел. Келишимдүү, бели ичке көрүнүү 
үчүн кыз-келиндер белин тасма менен бек байлап алган, ошондон келип тасма бел деген 
түшүнүк чыккан - деп да айтышат. 

ТАСМА ЧИЙ -
(Тасма чийден тарттырып - 24752) 

Узун болуп өскөн жоон чий. Ал чий согууда пайдаланылат. 

ТАСМА ЧИЙ ТАРТУУ (чий тартуу) -
Чий согуу үчүн жоон, узун чийди ал бышып жетилгенде сындырбас үчүн белге 

салып бирден түбү менен жулуп алат. Ушул процесс чий тартуу, же тасма чий тартуу 
делет. 

ТАШ -
(Жарым таш жерге барышты - 8954) 

Аралык өлчөмү 8 - 9 километрге барабар аралык. 

ТЕБИН -
(Төөсүн айтат тебин - деп - 3653) 

- (калм.) - төө. 

ТЕЗ (тез жыгач) -
(Эски жыгач тез болуп, 
Тарбайып калыр калганы - 18222-18223) 

1. Жыгач усталардын атайын куралдарынын бири - ийри жыгачты түзөтүү, же түз 
жыгачты керектүүлүгүнө ылайык ийүү үчүн катуу, кургак жыгачтан жасалган атайын 
калып-станок. Бул ык тезге салуу делет. 2. Өтмө мааниде: тарбия берүү, оң жолго салуу. 

ТЕЙТЕЙ -
(Тейтей, дообай шишейди 
Дегдарларын шыкады - 18706-18707) 

- (кыт.) - Тектүү аялзаты - жасалма жол менен бутун ичке, кичине кылып өстүрүлгөн 
ургаачы. 

ТЕКЕ ЖООМАРТ -
(Баарысынын мингени 
Теке жоомарт арымдап - 953 -954) 
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Түркмөн элиндеги теке жана эмүд уруулары өстүргөн жылкынын түрү - күчтүүлүгү, 

чыдамдуулугу, сымбаты менен өзгөчөлөнгөн жылкы. 

ТЕМГЕК -
(Эл билген эрлер темгектүү - 21063) 

1. Белги, тамга. 2. Өтмө мааниде: мансаптуу адам - белгилүү адам, белгиси бар 
адам. 

ТЕҢГЕ -
(Ак теңгесин чачтырды - 6157) 

1. Күмүш тыйын, тыйын. 2. Акча. 

ТЕҢИР -
(Көк теңир бизди уруптур - 1013) 

1. Асман, көк. 2. Асман ээси, асман кудайы. 3. Кээде Алда, Кудай деген түшүнүктөр 
менен маанилеш сөз катары да айтылат. Эпосто Теңир, негизинен, калмак, кытайлардын 
сыйынган башкы кудайы катары түшүнүлөт. 

ТЕҢ ТУУГАН -
(Тең туугансып, оңой - деп, 
Окус болуп каласың - 13646-13647) 

1. Бир атанын, бир уруунун тукумдары. 2. Өтмө мааниде: укугу, коомдук орду бир-
дей адамдар. 

ТЕШЕ -
(Теше менен кесет - деп - 5652) 

- (ир.) - жыгач усталардын аспаптарынын бири - казы, чоң чот - керки. 

ТИК КӨМҮҮ -
(Абийириңди кетирип, 
Тик көмүлүп жатпагын - 14637-14636) 

Жазалап, кордоонун бир түрү - өлгөн адамды тикесинен тургузуп, же башын ылдый 
каратып көмүү. 

Т И Н Т Ү Ү Р -
(Тинтүүр салып огуна - 1632) 

Табыптык атайын аспап - ичке, учтуу бычак. 

ТИПТИ -
(Типти болбос турушу - 1583) 

1. Такыр. 2. Бүткүл, бардык. 

ТИР -
(Ак көгүчкөн тир байлап - 6398) 

Кыраан куштарды торго кармоодо, же жырткыч жаныбарларды кармоо, же атып 
алуу үчүн пайдаланылуучу тирүү майда канаттуулар (көгүчкөн, чил ж.б.), же майда 
жандыктар (улак, эчки, козу ж.б.). Жайылган үстү ачык тордун ичине көгүчкөндү бай-
лап коюп куштун, бүркүттүн ж.б. өтөр, келер жолун тосуп, аңдып жатат да, байланган 
тирүү көгүчкөндү алып жемек болуп, торго чалынган кыраан куштарды кармайт, же 
ошондой эле атайын даярдалган жайга, көрүнөө жерге улакты, эчкини мааратып байлап 
коюп, аны жемекчи болуп келген жырткыч айбандарды кармап алат, же атып өлтүрөт. 
Ушул максаттар үчүн пайдаланылган тирүү жандык - тир аталат. 

ТОБО -
(Тобо, ыстыкпар айтсын - деп - 21348) 

- (ар.) 1. Өкүнүү, кечирим суроо. 2. Каниет кылуу, барга ыраазы болуу. 
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ТОБОКЕЛ -

(Бар жүрүшү тобокел - 2179) 
1. Алдага таянып, ишенип иштөө. 2. Мейлиге салуу. 

ТОБУРЧАК -
(Жал-куйругу бир кучак 
Жалпы баары тобурчак - 8988-8989) 

Жылкынын түрү - келишимдүү, чоң, күчтүү, чыдамдуу жылкы. 

ТОГУЗ (тогуз мал) -
(Түтүн сайын бир тогуз 
Малыңдан алым алам - деп - 12543-12544) 

Сыйлыкка, айыпка, калыңга, байгеге ж.б. берилүүчү малдын салт боюнча кабыл 
алынган бирдик эсеби - тогуз мал (к. 1-китеп). 

ТОГУЗ КАБАТ ПАЛЕК -
(Тогуз кабат палек бар - 1847) 

Тогуз кабат асман. 

Т 0 3 0 К -
(Бейиш, тозок болорун 
А да билер зилини - 5355-5356) 

- (ир. дузах; ар - жаханнам) 1. Дүйнөлүк негизги бир кудайды тааныган диндер боюнча 
күнөөлүү адамдар күнөөлөрүнө жараша жазалана турган жай. 2. Өтмө мааниде: кыйна-
луу, кыйынчылык, азап тартуу. Кээде кыйратуу, астын-үстүн кылуу, зор азапка салуу 
(«Тоюңду тозок кылбасам -13676) . 

Т 0 3 0 Т -
(Тозоттон кийик атышып - 17184) 

1. Кийик уулоо - мергенчилик өнөрдөгү атайын ык - көп адам кийик уулаганда 
жаткан кийиктерди туш-туш жагынан мерчемдүү жерлерден тосуп алып, бир нече киши 
кайберендерди үркүтүп, аларды көздөй айдап атып алуу. 2. Жылкы тийүү, же көп жоо-
дон качууга туура келгенде мерчемдүү жерлерден жашырынып тосуп, алдыга келген жоо 
адамдарын мерт таптыруу да тозоттон тосуу делип аталат. 

ТОЗ-ТОЗ (тоз-тоз кылуу) -
(Тоз-тоз кылып журтуңду - 4824) 

Кыйратуу, бөлүктөргө бөлүү, аздыруу. 

ТОЙ -
(Той тарады, эл кетти - 5889) 

Көп эл чогулган салтанат - келин алуу, кыз узатуу, балалуу болуу ж.б. сыяктуу 
жакшылык иштерге байланыштуу эл чогултуп, салттык жосундарга ылайык оюн-зоок 
өткөрүп, сый тамак берүү. 

ТООР (тавур) -
(Өз кымызы өзүнө 
Шарабан тоор окшоду - 28870-28871) 

- (ар.) Бейиш суусу - таттуу шарап, шарабак тавур түрүндө айтылат. 

ТООРАК -
(Бир тоорактан бөлүнгөн 
Миң бутагы дагы бар - 17282-17283) 

Топ-топ болуп өскөн бадал өсүмдүк. 
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ТООРУЛ -

(Казактардан Жоорунчу 
Кайгыл, бөгөл, тоорулчу - 11278-11279) 

Чалгын, душманды алыстан байкап, сыноо, баа берүү. 

ТООС -
(Тоос болуп сылаңдык - 2385) 

- (ар.) Кооз канаттуу - бейиш кушу - павлин. 

ТОП -
(Топ замбирек күркүрөп - 1 5 9 7 ) 

- (ар. туп) 1. Замбирек. 2. Замбиректин огу («Замбирек менен тобуна» - 10155). 3. Кээде 
чоң мылтык да топ деле берет («Замбирек бар, мылтык топ» - 10407). 4. Кыргыздардын 
түшүнүгүндө топ - бөлүк маанисин да туюнтат. Сандык бирдик катары да колдонулат 
- он түмөн - топ («Он түмөнү топ экен» - 7506). Эпос боюнча сандык бирдиктердин кыр-
гыздардын түшүнүгүндөгү эң жеткен чеги топ («Он түмөнү топ болду, Шол жерде санат 
токтолду» - 7863-7854) , андан нары саноону кыргыздар билбейт. 5. Чогулуш, чогулган 
эл, эң көп эл чогулган жыйын («Орчун жыйын - улуу топ» - 12510). Кээде эл, көпчүлүк 
маанисинде да айтыла берет - «топ башы». 

ТОПОР -
(Тозгондон топор тоюнду - 13759) 

1. Өтө жарды, томаяк. 2. Басыксыз, чуркай да албаган, начар жылкы. 3. Өтмө маа-
ниде: ийкемсиз, эби-сыны жок, жүүнү бош адам. 

ТОРГУН -
(Торгун менен тубарды - 22540) 

Баалуу жибек кездеменин түрү. 

ТОР ЖАЮУ -
(Ар жерге жалып торуну - 6399) 

1. Саятчылардын - алгыр куштарды таптоочу адамдардын керектүү кушту кармоодо-
гу атайын ыгы - тор жайып, ичине тир байлап коюп аңдып атып, торго чалынган кушту 
кармап алуунун ыгы. 2. Өтмө мааниде: амал-айла менен өз оюна көндүрүүгө аракеттенүү. 

ТӨЛГӨ -
(Төлөк баатыр, сен - деди, 
Төлгө тартып бер - деди - 9229-9230) 

Кырк бир тоголок ташты атайын ык боюнча жайгаштырып, ошого карап тагдырды 
билүүгө, айтып берүүгө аракеттенүү. 

ТӨЛГӨЧҮ -
(Төлгөчү кара Төлөгү - 9233) 

Төлгө тартууну - кырк бир ташты топторго бөлүп туруп, ошого карап болгонду, бо-
лорду ж.б. айтып берүүнү атайын кесип кылган адам. 

ТӨРӨ -
(Сапарга келген сай төрө - 22464) 

Жогорку мансап даражаларынын бири. Эпос боюнча кыргыздардын кандан кийин-
ки мансабы. Бирок баатырдык мансаптан төмөнүрөөк, ошого жакын даража. 

ТӨРТ ЖАР -
(Төрт жар өттүң бузурук - 25554) 
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- (кырг. төрт, ир. - жар-жолдөш, дос) - төрт жолдош, төрт дос. Адатта, пайгамбар 
Мукамбеттин төрт жакын жардамчыларына (Абубакир, Омор, Осмон, Аалы) карата ай-
тылат. 

төтөгө -
(Төтөгөнүн баарысы 
Төрт эли жибек жээктүү - 4654-5655) 

Үзүктүн төмөн, туурдуктун өйдө жагына кыдырата бастырылган, түр салынып, 
чачы тагылган, көбүнчө, ак түскө кызыл өң аралаштырылып иштелген кооздук максат-
тагы бастыргыч. 

ТӨШҮ (дөшү) -
(Көрдүңүз балка, төшүнү - 23096) 

Темир устанын узануудагы куралдарынын бири - чоюндан, кээде чулу таштан жа-
салган жаздык - үстүнө темир коюп чаба турган атайын жай. 

ТУБАР -
(Торгун менен тубарды - 22540) 

- (байыр. түрк - табар - мүлк) 1. Кездеме, кез мал, пул (сатылуучу түрдүү буюм-терим, 
кездеме, мүлк). 2. Жибек кездеменин бир түрү, 

ТУЛ -
(Жетим уул, тул катын - 10939) 

1. Өлгөн адамдын колдон жасалгак сөлөкөтү. 2. Эри өлгөн аял. 

ТУЛАҢ -
(Кара кыяк, тулаңы - 16107) 

Чөптүн түрү - адырдын тескей тарабында топ-топ болуп өсүүчү чөп. 

ТУЛГА -
(Казан, тулга баарысын 
Жаңы кылып келтирип - 5492-5493) 

Казанга тамак бышырууда пайдаланылуучу атайын жасалга - үч бурчтуу, темир аш-
тооч. Кээде казан алдына от жагылууда пайдаланылган, аны асып коюуга ылайыкталган 
үч таш да таш тулга делип атала берет. 

Т У Л П А Р -
(Болгон тулпар көй күлүк - 7065) 

Улаан күлүк - алыс чуркап турган чыдамкай күчтүү күлүк ат. Кээде чыгаан, мыкты 
күлүк маанисинде да айтыла берет. 

ТУРУТ (тура) -
(Бүтүрдүм эле турутун - 21311) 

Негизи, нугу, түбү. 2. Өтмө мааниде: амал-айла, күч-кубат. 

ТУТУУ -
(Тутуу-туурдук, үзүгү - 12214) 

1. Боз үйдүн жалпы кийиз жабуусу, негизинен, туурдук, үзүк. 2. Туурдукту өзүнчө 
да атай берет. 

ТУУ -
(Алтын айчык туу болгон - 29) 

- (монг. туг) - атайын белги - символ. Элдин, мамлекеттин, уруунун, аскердин, аскер 
бөлүктөрүнүн, кандын, белгилүү башкаруучулардын, баатырлардын, кээ бир жеке адам-
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дын өз туулары болушу мүмкүн. Негизги формасы, эн - тамга белгиси ар башка боло 
берет (кененирээк кара - 1-китеп). 

ТУУ КӨТӨРҮҮ -
(Туу көтөрүп, кан жайып - 11031) 

Атайын салттык жосун - салтанаттуу, маанилүү учурду, орчундуу окуянын иш-
аракеттин башталышын белгилөөнүн өзүнчө ырымдык, салттык белгиси. Туу көтөрүүнүн 
учурлары көп - кан шайланганда кандын өздүк белгиси, же кандыктын белгиси катары 
туу көтөрүлүшү мүмкүн. Же казатка жүрүш-жортуулга аттанганда, белгилүү адамдын 
көзү өткөндө, чоң-чоң аш-тойлордо ж.б. туу көтөрүү асеми аткарылышы учурайт. Кан-
дын салтанаттык белгилерин атайылап көрсөтүү зарылчылыгын да туу көтөрүү деп атай 
берүү кездешет («Туу көтөрүп, кан жайып» - 11031). 

ТУУЛГА -
(Туулгага чабылган 
Айбалта башка чака-чак - 1602-1608) 

Согуштук баш кийим - болоттон чулу согулган түрдө, же кадимки эле калпак, те-
бетей, тумак сыяктуу баш кийимдердин мерчемдүү жерлерине калканч темирлер - ка-
лакчалар коюлуп, зым тор менен жабылып-чулганып бекитилген түрдө иштелиши да 
мүмкүн (к. 1-китеп). 

ТУУРДУК -
(Тутуу - туурдук, үзүгү - 12214) 

Боз үйдүн кийизден жасалган негизги жабууларынын бири - үйдүн негизин - кере-
гени жаап турган жабуу - жайылган керегенин сыртынан тартылат. 

ТУУЧА -
(Баары семиз туучаны - 1093) 

1. Кызыр калган бышты байтал. 2. Кээде семиз жаш ургаачы жылкы маанисинде 
да айтыла берет. 

ТҮККАП-
(Түккап көрүп калба - деп, 
Дүнүйөнүн карлыгын - 1898-1899) 

Кокустан, байкоостон, күтүүсүз, кабарсыз, ойдо жоктон. 

ТҮМӨН -
(Түмөндү жыйып алыптыр - 880) 

1. Өн миң. 2. Өтмө мааниде: көп, эң көп, санатсыз. Эпосто миллион деген сан бирди-
гине тууралоо үчүн манасчы он сан бир түмөн («Он сан болсо бир түмөн» - 7860) - деп, 
түшүндүрөт, демек, анын ою боюнча түмөн - бир миллион, б.а., он жолу жүз миң. Чы-
нында, андай эмес, бир түмөн он миң. 

ТҮНДҮК -
(Түндүгүнүн баарыны 
Учуга менен тыштаган - 4646-4647) 

Боз үйдүн бүткүл тутумун бириктирип турган маанилүү деталы - үстү жагы. Түн-
дүккө ууктар сайылып бекитилип, натыйжада үйдүн керегеси менен ууктан турган анын 
тутуму биригишип, бир бүтүндүккө айланат. Мындан башка түндүк - боз үйдүн жогору 
жагы үй ичине жарык өткөрүүчү терезенин, жагылган оттун түтүнү чыгуучу морунун да 
милдеттерин аткарат. 
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Боз үйдө түндүккө өзгөчө маани берилгендиктен ал термин-сөз өтмө мааниде жалпы 

боз үй дегенди туюнтуу учурлары да арбын. Мисалы, түндүк булатуу, же түндүк көтөрүү 
үй-жайлуу болууну, өзүнчө жашоону билдирсе, түндүгү түшүү, чоң кырсыкка учуроону, 
үйү кыйроону, турмушу астын-үстүн болууну туюнтат. 

ТҮН ЖАК (түн тарап) -
(Түн тарабы эскимуз - 7491) 

Түндүк тарап, түндүк жак. 

ТҮПӨК -
(Кыйгактуу найза көк түпөк - 9086) 

Найзанын учуна жакын бекитилген топ кыл - чачы. 

ТҮПТҮ -
(Дүт жутмак түптү жаман - деп - 12539) 

Такыр, бүт, кээде - деги, эң. 

ТҮТҮН -
(Түтүн сайын бир тогуз 
Малыңдан алым алам - деп - 12543-12544) 

Өзүнчө жашаган ар бир үй-бүлө. 

ТҮШКҮН -
(Бурама түшкүн булдурсун - 15085) 

Камчынын учундагы өрүмдү бекиткен түйүн. Кээде ошол түйүндүн ичине - ортосуна 
тоголок коргошун кошуп бекитет. 

ТҮШ КЫЯМЫ -
(Түш кыямы кечинде - 10974) 

Убакыт өлчөмү - күкдүн түш абалы менен батар абалынын кыйгач абалы - ортосу, 
б.а., түш ооп, кечке тарткан мезгил. 

ТҮШТҮК ЖОЛ -
(Арасы бар түштүк жол - 9179) 

Аралык өлчөм - атчан жүргөн адам эртең менентен түшкө чейин өткөн аралык, 
болжол менен 2 0 - 2 5 км. жол. 

ТЫЙТАЙ -
(Аскерди бил - деп, тыйтайды - 2966) 

- (кыт. титай) - аскердик наам - мансап-генерал. 

ТЫК САЛУУ (тик тартуу) -
(Тык тартпасак биз дагы 
Тыйпыл баары кырылмак - 28264-28265) 

Тык. - 1. Учтуу шиш. 2. Найзанын курч темирден асалган учу - учтуу, же бөрү 
тил түрүндө болушу мүмкүн. 3. Өтмө мааниде: тык тартуу - сабыр кылуу, токтоолук 
көрсөтүү. 4. Өтмө мааниде: тык салуу - кара саноо, жаман ой, кээде ыйык көрсөтүү, 
жамандык кылуу. 

УБАЗИР -
(Убазир, желдет, удайчы - 1979) 

- (ар. вазир - жардамчы) 1. Жардамчы, кеңешчи, акылчы. 2. Кандын, падышанын акыл-
чысы, кеңешчиси. 3. Кандын иш башкаруучусу - министр. 
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УГУТ -

(Чапчакка шагын салдырып, 
Угутун ура чалдырып - 23340-23341) 

- (ир.) ачыткы, көбүнчө бозонун ачыткысына карата айтылат, өндүрүлгөн буудайдан 
даярдалат. 

УДАЙЧЫ -
(Убазир, желдет, удайчы - 1979) 

Канды, бекти коштоп жүрүп, кызматын кылып, тапшырмасын аткаруучу жоокер-
аскер кызматындагы адам. 

УЛАК ТАРТУУ -
(Алты күн улак тарттырып - 3479) 

Кыргыздардын улуттук оюндарынын бири. Экиге бөлүнгөн топтон экиден, үчтөн, 
төрттөн адам чыгып (кээде андан көп да болот), атчан жүрүп, башы кесилип салынган 
улакты тартышып, белгиленген жерге кайсыл топтун өкүлү алып барып ташташа ошол 
тарап мөрөй алат. Кээде улак эле эмес, серке, же торпок тартылуу да учурайт. Улак 
тартуу көк бөрү делип да атала берет. Ар ким өз-өзүнчө болуп, каалагандар бүт чыгы-
шып улак тартылса «жайма» делет. Бирок кырсык, кокустук болбос үчүн жайма улакка 
көбүнчө уруксат берилбейт. 

УЛАМА -
(Угуп көрүп улама - 1 5 1 ) 

- (ар. улама) 1. Окумуштуу, аалым. 2. Дин илимин, шарият жолун терең билген адам -
окумуштуу. 

УЛУКМАН -
(Улукман деген эр өттү - 11860) 

Дарыкер, акылман катары кеңири белгилүү болгон легендардык адам. Куранда аты 
эскерилет. Бирок анын пайгамбарлардын катарына кириши күмөн туудуруп талаш. 

УР (ур кыз, нур кыз) -
(Узун чачтуу ур кыздын - 13988) 

- (ар. гурин, хурин - көздүн агы) 1. Бейиш кыздары. 2. Өзгөчө сулуу, сулуу кыз. 

УРУХ (рух) -
Боюң чирип жок болор, 
Урухуң учуп киргенде 
Денең өсүп токтолор - 11585-11586) 

- (ар.) 1. Жан. 2. Өтмө мааниде: көңүл. 

УРУШ БАСАР БАРАБАН -
(Уруш басар барабан 
Каңгырата кагыптыр - 10596-10597) 

Бул жерде сөз барабандын өзүнчө түрү жөнүндө эмес, чоң барабан менен берилүүчү 
атайын белги - үн жөнүндө бара жатат - урушка кагылуучу шашылууну түшүндүргөн 
бат-бат урулган дабыштан айырмаланып катуу, бирок жай, салмактуу чыккан үн. 

УУК -
(Уук менен кереге - 12202) 

Боз үйдүн жыгаччы, негизинин, жогорку бөлүгү - кереге менен түндүктү бирик-
тирип турган узун, бышык, ичке жыгачтар - уч жагы түндүктүн тегерек алкагындагы 

- ^ 7 3 3 ^ 

www.bizdin.kg



€ МАНАС » 
атайын уя-тешиктерге сайылат, баш жагы керегенин башындагы атайын ачаларга бы-
шык жиптер - ууктун боосу менен бекитилип байланат. 

УЧУГА -
(Учуга менен тыштаган - 4647) 

Баалуу, калың бети түктүү кездеменин түрү. 

Ү Д -
(Нук артынан Үд болду - 11610) 

Куранда аты эскерилген пайгамбарлардын бири. 

ҮДӨТ -
(Үдөтүм бүтсүн тием - деп - 27830) 

- (ар. адад) - мөөнөт, убакыт, сан, эсеп. 

ҮЗӨЛӨК -
(Арак ичип алдырап, 
Үзөлөктүн түбүндө 
Жатат эле жалдырап - 18513-18514) 

Шарапкана - арак-шарап сатылуучу атайын жай. Эпосто мындай сүрөттөлөт: 
«Үзөлөк деген бийик там, 
Үзөлөктүн астында 
Үшү кеткен канча жан (18532-18534) . 

ҮЗҮК -
(Алты бөлөк үзүгү - 12209) 

Кийизден жасалган боз үйдүн өйдө жаккы жабуусу, негизинен, ууктун үстүнөн жа-
былуучу жабуу. Боз үйдүн көлөмүнө жараша үзүк бир нече бөлүктөн турушу мүмкүн. 
Көтөрүп жабууга, чечүүгө ыңгайлуу болуу үчүн үзүктүн бөлүктөрү өз-өзүнчө даярдалат. 
Анча чоң эмес, орто боз үйгө эки чоң үзүк, же эки чоң, бир кичирээк үзүк жабылат. Ку-
ранды түрүндөгү кичине үзүк кыпчык үзүк деп да аталат. 

ҮЙӨР -
(Үйөр жүргөн немедей 
Тойго кирди капташып - 15045-15046) 

Катуу жаандан, кар эрүүдөн пайда болгон суу ташкынын - чоң суу ташкынынын 
натыйжасында пайда болгон суу үстүндөгү аккан жыгач, муз-кар, жыгачтын тамырлары 
ж . б . 

ҮКӨК -
(Үкөк менен сандыгын - 5497) 

Анча чоң эмес, жыгачтан жасалган сандыкча. Адатта, тамак-аш, кээде буюм-терим, 
усталык, же турмушта керектүү аспаптар сакталуу үчүн пайдаланылат. 

ҮКҮР -
(Уюн айтат үкүр - деп - 3648) 

- (калм.) - үй. 

ҮЛКӨН -
(Үлкөн узун сөз экен - 7729) 

1. Чоң, килейген. 2. Өтмө мааниде: чоң бийликтеги, жогору даражадагы, бийлөөчү, 
кадырлуу: «Ушу күндө биз айттык Үлкөндөр кылган жумушту (9334-9335) . 
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ҮМӨТ -

(Алсырап калдың үмөтүң - 27008) 
- (ар. уммат) 1. Мукамбет пайгамбардын жолун жолдогондор. 2. Динди, диндик багытты 
туткандар, колдогондор, ээрчигендер. 3. Улут, эл, топ, коом. Мукамбеттин тобу - ислам-
ды туткан мусулмандар. 4. Айкөлдүк, мыктылык. Кээде туруктуулук, бекемдик маани-
синде да айтылат. 

ҮПЧҮН (үпчүндөө) -
(Урматы артык бул атты 
Үпчүндөгөн мунуң ким? - 17821-17822) 

1. Кийме соот - коо кийими. 2. Баалуу, кооз ат жабуу, кээде согуштук ат жабуу -
аттын бүт турпатын жаап турган ат жабуу. 

ҮРКӨНЧӨК -
(Жүдөгөн үркөнчөгүңөн 
Жүрүңөр - деп, чыгарып 
Жүз баштуу үйгө киргизди - 6144—6145) 

Кара, жыртык боз үй - алачык. Кейпи жаман, ат үркүтөр маанисинде. 

ҮРТҮК -
(Үртүктү кабат жаптырган - 15214) 

1. Кооздолгон ат жабуу. 2. Кеп катары, башына чейин бүт туласын жабуу үчүн даяр-
далган ат жабуу. 3. Жылуулаган ат жабуу. 4. Кээде баатырлардын аттарынын ок өтпөс 
жабуусу катары да айтыла берет. 

ҮШ -
(Үшүнө келип олтуруу - 2068) 

- (ар.) - эс, аң, сезим, акыл. 

ҮШКҮ -
(Темир үшкү киргендей - 26544) 

Учтуу шиш - тешкич. Кээде шибегени да үшкү - деп, атай берет. 

ХАМ -
(Анал ак да, мен хам ак - 1 4 6 ) , 

- (ир.) - жана, дагы, да. Кээде кошо, бирге маанилеринде да айтылат. 

Ч А Б А Н Д Е С -
(Атка үйрөнгөн чабандес - 2185) 

- (ир.) 1. Атка мыкты жүрө билген адам. 2. Көк бөрү оюнун чебер ойной алган адам. 
3. Өтмө мааниде: чыйрак, бышык. 

ЧАБУУ (чаап алуу) -
Калаасы болсо чабайын - 8596) 

1. Басып алуу, жеңүү. 2. Өтмө мааниде: кыйратып талкалоо, талап алуу. 
ЧАГА -

(Чагалалап калышты - 5459) 
1. Калмактардын чочуганда, корккондо чыгаруучу, өзүнчө атайын мааниге ээ бол-

богон кыйкырыгы - сырдык сөз. 2. Калмактардын согуштук урааны катары да айтыла 
берет. 

ЧАГААН (чаган) -
(Чагаан күнү туулган - 25628) 

1. Монголдордун календарындагы биринчи ай. 2. Жаздын башталышы. 3. Монгол, 
кытай, калмактардын жаңы жылы - жаз майрамы. 
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ЧАКА -

(Кара чака пулуна - 23231) 
1. Эң кичине акча бирдиги - жез тыйын. 2. Өтмө мааниде: эң төмөнкү баа. 

ЧАК-ЧАК -
(Чак-чак болуп баарысы 
Каткырып күлүп калганы - 4048-4049) 

Көңүлү куунак, кубанычтуу, жыргоо, жыргал, ыраазы болуу. 

ЧАКЫРЫМ -
(Ырас кыйын булагын 
Үч чакырым агызган - 7086-7087) 

Адамдын үнү жеткен жер - болжол менен жарым километрден көбүрөөк аралык. 

ЧАЛБАР -
(Көтүнө катып чалбары - 1341) 

Кооздоп, оюу салышып тигилген тери шым. Кээде ийленбеген тери шым да чалбар 
делине берет. 

ЧАЛМА -
(Татар айтат чалма - деп - 3824) 

1. Селде (к. селде). 2. Узун, ичке, бышык жип түрүндөгү ыргытып уруп, сыйыр-
тмак салып байлап алуучу согуштук курал. «Аяк менен колуну Чалма менен байлады» 
- 10263-10264) . 

ЧАЛЫЯР -
(Чалыяр чаркы келбеген - 2990) 

- (ир. чехар - төрт, йар - жолдош - төрт жолдош) 1. Мукамбет пайгамбардын эң жакын 
төрт жолдошу (Абубакир, Осмон, Омор, Аалы). 2. Өтмө мааниде: касиеттүү күчтүү, баа-
ры колунан келген, колдой ала турган. 

ЧАМГАРАК -
(Чамгарагын купалап 
Күмүш менен кадаган - 4649-4650) 

1. Боз үйдүн түндүгүнүн деталдары - түндүктүн негизин түзгөн тегерек жыгачка 
кайчылаштырылып бекитилген жыгач чабактар - жалпак чыбык түрүндөгү купол ка-
тары ийилген жыгачтар. 2. Жалпы эле түндүк маанисинде да колдонула берет. 3. Өтмө 
мааниде: үй. 

Ч А М П А -
(Сүйрөлмө чампа кытайча 
Кийише келсе тону бар - 17424-17425) 

Кытайча сырт кийим - жука кездемеден узун, кеңири кылып тигилген чапан. 

ЧАНАЧ -
(Ирик-чирик чаначы - 3760) 

Туюк союлган эчки терисинен жүнүн алып салып, ийлеп, ыштап жасалган көбүнчө 
суюктук куюлуучу, кээде ун, талкан ж.б. куюлма заттарды сактоодо да пайдаланылуучу 
идиш. 

ЧАНТУУ -
(Чаалыкпай, чантуу, кайдан? - деп - 13311) 

- (кыт. чань - ороо, чулгоо; тоу - баш, башы оролгон) - селдечендер, селде оронгондор. 
Кытайлардын мусулмандарды мазактап, шылдың кылуу максатында аташканы. 
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ЧАНЧ (санч) -

(Чанчышып найза турушуп - 1187) 
Сай, сайышуу, саюу, тешүү, теше саюу. 

ЧАПЧАК -
(Чапчакка шагын салдырып - 23340) 

Жыгач челек - идиш. 

ЧАР -
(Чарын тандап коюнун - 12905) 

1. Эгиндин майдасы - начары, калдыгы. 2. Малдын арык-торук, оорулуу начарлары. 

ЧАРАНДА -
(Баранды менен чаранды - 2 1 3 9 1 ) 

Баранды менен бирге айтылуучу кош сөз. Курт-кумурска маанисин туюнтат. 

ЧАРАЧЫК -
(Чарачыктан бозо ичип - 26592) 

- (ир.) 1. Тегерете тосулуп, гүл тигилүүчү чоң короо. 2. Чарбак, үй-жай. 3. Бастырма, 
үстү калканч кылынган жай. 4. Короо, сарай. Кээде ашкана, аш үй. 

ЧАРК -
(Чарк толгондо дөөлөтү - 4791) 

- (ар.) 1. Дөңгөлөк, тегерек. 2. Айлануу, тегеренүү. 3. Күч-кубат. 4. Өтмө мааниде: то-
луу, күч-кубатка катуу, абыдан семирүү. 

ЧАРКАНА (чардана) -
(Чарканадан бозо ичип - 28438) 

1. Сере түрүндөгү атайын олтуруучу - эс алуучу, тамак ичүүчү жай. 2. Короо-жай, 
чарбак. 3. Бак. 

ЧАРШЕМБИ -
(Чаршемби күнү кетсин - деп - 24014) 

- (ир. чар - төрт, шамбе - күн) - төртүнчү күн - мусулмандар кабыл алган бир жума-
лыктын төртүнчү күнү. 

ЧАРЫК -
(Чалбарынан чаң чыгып, 
Чарыгынан үн чыгып - 13412-13413) 

Чылгый териден (көбүнө жылкынын, төөнүн) жүнүн сыртына каратып, жип менен 
ар кайсы жеринен илип-чалып, бутка жүн байпактын сыртынан кийип-байлап ала тур-
ган бут кийим. 

ЧАЧАМА ДАРЫ -
(Чачама дары алайын - 22626) 

Эпос боюнча күчтүү уунун түрү. 
(Чачама деген дарысы 
Коркок кылчу неме экен - 24893-24894) 

Буга караганда чачама дары наркотикалык сапаты бар зат өңдөнөт. 

ЧЕГЕ -
(Кырдагы угуз уулуна 
Кызыл алтын чеге эле - 23173-23174) 

1. Мык - бир нерсени бекитип, кармап турган нерсе. 2. Өтмө мааниде: таяныч, өбөк, 
бел. Кээде күч, кубат. 

4 7 - 1 1 9 8 
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ЧЕПКЕН -

(Нар жүнү чепкен пиязы - 16089) 
Жакасыз тигилген, эркектердин жеңил сырт кийими. 

ЧЕРҮҮ -
(Арбын черүү алгандыр - 9218) 

- (санск. цериг) - аскер, кол, кошуун. Кээде жортуул, согуш маанилеринде да айтыла 
берет. 

ЧЕЧ -
(Азыркы аты Чеч-Дөбө - 22643) 

1. Үймөк. 2. Эгиндин үйүлгөн кызылы - даны 3. Өтмө мааниде: толтура, үйүлгөн. 
4. Өтмө мааниде: кубаныч. 

ЧИГИН (чикин) -
(Эчкисин айтат чикин - деп - 3657) 

- (калм.) - эчки. Кыргыздарда да эчкиге карата - чик, чике деген сөз колдонулат (эчки-
ни айдаганда). 

ЧИЙ -
(Чийин жибек чырмаган - 4658) 

1. Топ-топ болуп, бийик чыгып өскөн сабагы катуу чөптүн түрү. 2. Ошол катуу са-
бакты кургатып туруп жоон шоона жип менен тизип атайын даярдалган тосмо да чий 
делет. Андай тосмо керегенин сыртынан каланып тосулат да, андан кийин туурдук жа-
былат (боз үйдү даярдоодо). 3. Боз үйдүн эпчи жагындагы казан-аяк, тамак-аш турган 
жер да чий менен тосулат. Ал ашкана делет. 

ЧИЙ ЧЫРМОО -
(Кырмызы менен чырматкан - 24754) 

Атайын даярдалган чий тосмонун чийлери жүн, жибек менен чырмалып, түрдүү 
түр, оюу-чийүүлөр менен кооздолуп, ал эле эмес сүрөт түшүрүлүп да даярдалуусу. 

ЧИЙЧИ МАНАД УКША -
(Чийчи манад укша - деп, 
Ындыларча тилдеди - 18075-18076) 

Эпос боюнча хинди тилинде тилдөө - сөгүнүү. 
(Кыш чилдеде зиркиреп - 770). 

Толук убагы маанисин туюнткан кылдын мезгили. Адатта, эки чилде эскерилет -
жай чилде - жайдын толук убагы - эң ысык 40 күн, кыш чилде - кыштын толук убагы 
- эң суук 40 күн. 

ЧИЛМАРДАН -
(Дап, чилмардан кактырып - 18332) 

Кол манчалары, алакан менен урма музыкалык аспап. 

ЧИЛГЕН -
(Керемет менен чилтендин - 26225) 

- (ир. чил - кырк, тан - жан, киши) 1. Кырк касиеттүү, адамдарга жакшылык алып 
келүүчү, сүйгөн адамдарына колдоо көрсөтүп, жардам бере алган, кубулуу, башка түр-
түскө өтүү, көрүнбөй жүрүү жөндөмдөрүнө ээ кырк жан - киши. 2. Өтмө мааниде: 
билимдүү, баарын билген, окумал. 
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ЧИРКӨӨ -

(Чиркөөсүндө бар экен 
Салтанаттын далайы - 7393-7394) 

Христиан дининдеги элдердин сыйынуучу атайын жайы церковь. 

ЧОКУНУУ -
(Жөө сүрөткө чокунуп -14510) 

Мусулмандардан башка диндеги адамдардын, негизинен, христиан дининдегилер-
дин өздөрүнүн дининин эрежесине ылайык сыйынуусу, табынуусу. 

ЧОМ -
(Төөнүн салып чомуну - 4341) 

1. Төөнүн, эшектин токулгасы - атка салынуучу тердик ордуна колдонулуучу ку-
румшу - кийизден кабаттап жасалган калың тердик - анча чоң эмес шырылган кийиз. 
2. Өтмө мааниде: эски жыртык кийим. 

ЧООР -
(Чоор, комуз - кыягы - 3355) 

Үйлөмө музыкалык аспап. 

ЧОР -
(Жарыяңмын, чоруңмун - 1 9 5 7 5 ) 

1. Туткун аял - күң. 2. Аялы катары эсептелген күңү. 

ЧОПКУТ -
(Чопкут кийген чоңдору - 2141) 

1. Жүн салынып тигилген сырт кийим. 2. Өтмө мааниде: жоо кийими - найза, ок 
өткүс, ичине жүн, же пахта салынган, атайын калың сырт кийим (калың, жумшак нер-
седен ок, кылыч, найза өтпөйт). 

ЧОРО -
(Мурунку кеткен кырк чоро - 8640) 

- (ир. чохра) - Нөкөр, жолдош, жигит - баатырдык, кандын кол алдындагы, анын 
кызматын кылган жакын жардамчылары,- жигиттери, жолдоштору (кененирээк к. 
II китеп). 

ЧӨӨЛҮГҮҮ -
- (Чөлгө жакын жетиптир 
Чөөлүгүп кирип кетиптир - 16086-16087) . 

Чарчоо, чаалыгуу, шайы кетүү, алдан-күчтөн таюу, илээлеп калуу. 

ЧҮЧТӨ (чүшта) -
(Чүчтө көйнөк, суп дамбал - 5410) 

- (уйг. чута) - ак кездеменин түрү. 

ЧИЙТАЙ -
(Чийтай, дорго, баңбаңды - 18708) 

- (кыт.) - аскердик кенже мансаптардын бири. 

ЧЫЛБЫР -
(Үзүп алып чылбырын - 8765) 

1. Атка катылуучу жүгөндүн деталдарынын бири - атты жетелөөдө, байлап коюуда 
пайдаланылуучу жүгөнгө тагылган анча узун эмес, бышык өрүлгөн жип. Бышык жана 

4 6 * 
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жумшак болуу үчүн жүн менен кыл аралаштырылып өрүлөт. Кээде ичкерээк кылып 
жалаң кылдан эшилүү да учурайт. 2. Жалпы эле бир нерсени байлоодо пайдаланылган 
ичкерээк, анча узун эмес бышык жип. 

ЧЫЛМАРДАН -
(Чылмардан, дутар чалышып - 17546) 

Урма музыкалык аспап. 

ЧЫМАЙЫЛ -
(Чымайыл болуп көрүндү - 27266) 

Чымын-чиркейлердин эң майда түрлөрүнүн жалпы аталышы. 

ЧЫМЫЛДЫК -
(Чымылдык, жезнай тызылдап - 17453) 

Ичи көңдөй куурайдан, жыгачтан жасалган ичке үндүү үйлөмө музыкалык аспап. 

чыңоол -
(Чыңоолду чындап коюшуп - 8673) 

1. Согуш учурунда өргүп, же убактылуу эс алып, токтоп жаткан колдун - ко-
шуундун айланасын күзөтүү үчүн атайың бөлүнгөн өзүнчө аскердик топ - жоокерлер. 
2. Кароолчу, кезекчи. 

ЧЫҢЫРОО -
(Чыңыроо тартып жезнайдан - 17250) 

Кабар, белги берүүдө колдонулуучу атайын жез түтүк - үйлөмө согуштук курал. 

ШАА -
(Мерки шаа, Тулусту - 6621) 

- (ир. шах) 1. Мамлекеттик бийликтин эң жогорку баскычы өкүм ээси - кан, падыша, 
төрө. 2. Өтмө мааниде: чоң, күчтүү. 3. Кээде шаар башкаруучусу - каны, же аскердик 
жогорку наам - генерал маанилеринде да айтыла берет. 

ШААБАЗ -
(Баары баатыр шаабазды - 11186) 

- (ир. шаа - төрө, баш - куш, куш төрөсү, куштун мыктысы, куштун кырааны) 1. Кы-
раан куш. 2. Өтмө мааниде: баатыр, эр, азамат, кыраан. 

Ш А А Д А Т -
(Келме шаадат сөздөрү - 1 9 1 7 5 ) 

- (ар.) - күбөлүк, күбө өтүү, күбө болуу. 

ШАДАНА (Шадана бото) -
(Шадана бото курлардан - 18726) 

Баалуу жибек кездеменин түрү. 

ШАЙМЕРДЕН -
(Шаймерден! - деп чуркурап - 10339) 

- (ир. шахи мардан - баатырлардын падышасы) 1. Жигит пири - баатырлардын колдоо-
чусу. 2. Азирети Аалынын сыпаттама аты. 

ШАЙТАН -
(Адам дилин ар качан 
Азезил шайтан бургандыр - 1758-1759) 
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- (ар. шайтан) 1. Алдага жат, адамдарга кастык кылуучу зыяндуу, кесепеттүү жандык-
тар. Кубулуу, көрүнбөй жүрүү жөндөмүнө ээ. 2. Өтмө мааниде: алдоо, азгыруу, туура 
жолдон адаштыруу түшүнүктөрүнүн жыйынды аталышы. 

ШАЙЫК -
(Шайык бурку дубана - 27061) 

- (ар. шейх) 1. Кары адам, карыя, кадырман адам. 2. Уруу башчысы. 3. Диндик насаат-
чы. 4. Өтмө мааниде: касиеттүү адам, пир. 

ШАЙЫК БУРКУ -
- (Шайык бурку дубана -

Чындыкты ажыратып айтып, түшүндүрүп бере алган касиеттүү насаатчы маани-
синде (к. «бурку», «шайык»). Бул жерде термин Айкожко - Абу-насирдин сыпаттама 
аталышы катары колдонулган. 

ШАК -
(Элүү кап таруу алдырып, 
Шакты майда салдырып - 23335-23336) 

Бозо даярдоодо колдонулуучу жаргылчакка, же тегирменге тартылган таруу - таруу 
уну (кээде шак катары таруудан башка дандардын бири, кошулмасы да пайдаланылат. 

ШАКШАК -
(Кол-аягы сынганды 
Шакшак жонуп даярдап, 
Аста кармап аяңдап, 
Таңып жаткан дагы бар - 10650—10654) 

Кол, бут ж.б. сыныктарды эбине келтирип, кыймылдатпас үчүн таңып коюуда пай-
даланылган атайын даярдалган жыгач. 

ШАМ -
(Намаз дигер, намаз шам - 18193) 

1. Убакыт өлчөмү - көз байланган учур, күүгүм. 2. Шам намазы окула турган уба-
кыт. 

ШАҢШУУР -
(Бешти берсең шаңшуурдан - 2311) 

- (кыт.) - эң ири акча бирдиги - жамбынын түрү, эң чоң жамбы, кээде алтын жамбы -
уютулган алтын. 

ШАП -
(Алтын кылыч, болот шап - 1319) 

- (ир. шаб) - кылыч, узун, ичке канжар. 

Ш А П А А Т -
- (Байгамбар шапаат курганда - 24255) -

- (ар.- шаба - ( - 1. Жардам берүү, болушуу, коргоо, аёо, ырайым кылуу. 2. Кеңешүү, 
сүйлөшүү, акылдашуу. 

ШАПАГАТ (шапакат) -
- (Карыпка айтар шапагат - 11671) -

- (ар. шафакат) - боор ооруу, аёо, ырайымдуулук. 

Ш А П К А Р У У -
(Шапкаарыта тердетип - 16064) 
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- (ир. шаб гор - түн) 1. Түн ичинде жол жүрүү, түн катуу. 2. Өтмө мааниде: кыйынчы-
лык тартуу, кыйналуу, катуу кыйноого түшүү (шапкаарыта тердетип - атты абдан кый-
налганча минип тердетүү. 3. Шаптай тизилген, катар-катар болуп тизилген маанисинде 
да айтылат (шапкар тартып кол келди). 

ШАРАБАН (тоор, шарабан табур) -
(Өз кымызы өзүнө 
Шарабан тоор окшоду - 28870-28871) 

- (ар.) - бейиште агып турган арашан суунун аталышы. 

ШАРАП -
(Кырк чилтендик шарабын 
Мансур ичип тоюптур - 142-143) 

- (ар. шараба) - Ичимдик, суусун. 2. Таттуу суусундук. 3. Вино. 

ШАРИЯТ -
(Шарияты боюнча 
Жаза буйруп буларга - 152-153) 

- (ар. шарпа - туура жол) - Куран менен хадистердин негизинде иштелип чыккан ислам 
дининин мийзам эрежелери. 

ШАТМАН -
(Шатман болуп шаттанып - 3637) 

- (ир.) - кубанычтуулук, көңүлдүүлүк, куунак. 

ШАТЫРА -
(Шатыра деген бир өнөр 
Он бир кишээ чаптырып - 18333-18334) 

1. Көңүлдүү күү. 2. Жалпы кубанычтуулук, көңүл ачуу. Көбүнчө, шатыра-шатман 
түрүндө айтылып, жалпы көңүл ачууну түшүндүрөт. 

ШАШКЕ -
(Эртеңки шашке маалда - 9562) 

Убакыт өлчөмү - эртең менёнки чыккан күн азыраак көтөрүлгөн маал. Эрте шашке, 
кеч шашке делип да айтылат. 

ШАШКЕ ТАРАП -
(Шашкелиги Ымалай - 7484) 

Күндүн жүрүшүнө карата негизделген географиялык багыт - күндүн жаңыдан обого 
көтөрүлгөндөгү орду тарап — чыгыш түштүк жак. 

ШАШКЕЛИК -
(Арасы алыс шашкелик - 6446) 

Аралык өлчөм - эртең менентен күн көтөрүлгөнчө - шашке болгонго чейин атчан 
адам жүрө турган жол. 

Ш Е Й И Т -
(Аала шейит болду - деп - 10711) 

- (ар. шахид - азап чеккен) 1. Ислам дини үчүн согушта курман болгон адам - жоокер. 
Азап тартып, кыйноо менен өлтүрүлгөн адам. 3. Өтмө мааниде: адилеттик үчүн, адилет 
иш үчүн өлгөн адам. 4. Кээде өз ажалынан өлбөй бирөө колдуу болуп өлгөн адам да шей-
ит делет. 
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ШЕЙШЕМБИ -

(Шейшемби менен шаршемби - 24017) 
- (ир. се - үч, шенбе - күн) - мусулмандарда кабыл алынган календар боюнча жумалык 
тын үчүнчү күнү - дем алуудан кийинки үчүнчү күн. 

ШЕРБЕТ -
(Таттылыкка бергени 
Шекер, шербет зире бал - 12395-12396) 

- (ир.) - таттуу суусундук, шире кошулган суу, кээде жалпы эле ичкилик. 

ШЕРМОЛТО -
(Катыс дуба калкынын 
Шермолтосун кесе окуп - 781-782) 

Эпос боюнча амал-айла (молто - амал-айла, молтолуу дуба - амал-айла дубасы) дуба-
сынын эң мыктысы, күчтүүсү, күчтүү дуба, амал-айла дубасынын шери - арстаны. 

шиш -
(Энеси жок жаралып, 
Шиш байгамбар атагы - 11601-11602) 

Адам атанын уулу, экинчи пайгамбар Ыдырыстын лакап аты. 

ШИШЕЙ -
(Тейтей, доотай, шишейди - 18706) 

Кытайлардын төмөнкү мансаптык наамдарынын бири. 

ШООДАЙ -
(Шоодайды кесет экен - деп - 5635) 

- (калм.) - эркектердин жыныстык белгиси. 

ШООШАК -
(Шоошактын башын үзбөгөн - 25067) 

1. Чөптүн түрү - саздак жерде өсүүчү катуу чөп. 2. Колдун салаасы манжа («Оң ко-
лунун шоошагы Зымга тарткан күмүштөй» - 18926-18927) . 

ШОТ - шотор (шуудур) -
(Шот деген жана бири бар - 2819) 

- (ир.) - төө, нар. 

ШУГАЙЫП -
(Артынан келген Шугайып - 11686) 

Куранда аты эскерилген пайгамбарлардын бири. 

ШУМКАР -
(Ак шумкар куштай баптаган - 4765) 

Алгыр куштардын түрү. 

ШУТТУУ -
(Оозу жүйрүк шуттуудан - 13815) 

Чечен, куудул, курч сөзгө жөндөмдүү, шыгы бар адам. 

ШУУДУР -
(Шуудур, аспи малы бар - 2317) 

- (ир. шотор) - төө, нар. 
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ШҮГҮР (шүкүр) -

(Калганы шүгүр кылышты - 1644) 
- (ар. шокр - алкыш) 1. Ыраазы болуу, тобо келтирүү, ыракмат айтуу (Алдага). 2. Өтмө 
мааниде: макул болуу, кошулуу, кубаттоо. 

ШЫМАЛ -
(Алтайдын шымал тоосуну - 14) 

- (ар. шимал) - түндүк тарап, түндүк. 

ШЫПАА (шыбаа) -
(Шыпаа Кешмир келтирди - 783) 

- (ар. шифа) 1. Айыгуу, эм болуу. 2. Өтмө мааниде: пайдасы тийүү. Келтирилген ыр са-
бындагы маани айыктыруучу Кешмир дубасын окуду дегенди туюнтат. 

шыпты -
(Шыпты кашка Дөрбөнү - 458) 

Анык, даана, кээде такыр, бүткүл, аягына чейин. Шыпты кашка - анык баатыр, 
даана мыкты. 

ЫБЫРАЙ (Ыбырайым) -
(Саалыдан кийин Ыбырай - 11616) 

Куранда аты эскерилген пайгамбарлардын бири. 

ЫДЫРЫС -
(Андан кийин байгамбар 
Аты болгон Ыдырыс - 11603-11604) 

Куранда аты эскерилген пайгамбарлардын бири. 

Ы Й М А Н -
(Айтып ыйман, динге кир - 1904) 

- (ар. имон - ишенүү) 1. Алдага ишенүү - Алданын бардыгына, бирдигине, улуулугу-
на ишенүү. Алданын периштелерине, пайгамбарларына, айткан сөздөрүнө - адамдарга 
жиберген китептерине, кыямат кайым - чоң сурактан өтө турган күнгө, бардыгы - жак-
шылык да, жамандык да Алдадан экендигине ишенүү. 2. Өтмө мааниде: абийирдүүлүк, 
адамгерчиликтүүлүк - адамдарга таандык бардык жакшы сапаттардын жыйындысы. 

ЫЙМАН АЙТУУ -
(Айтып ыйман динге кир - 1904) 

1. Келме келтирүү - Алдадан башка сыйына турган касиеттүү күч жок экендигин 
жана Мукамбет Алданын элчиси экендигине ишенип, жарыя айтуу. 2. Адам өлөр алдын-
да ага угуза келмени айтып, ага эскертүү да ыйман айтуу делет. 

ЫЙСА (Иса) -
(Аягында ал Ыйса 
Асманга тирүү чыкканы - 11892-11893) 

Куранда аты эскерилген пайгамбарлардын бири. 

ЫКЫБАЛ -
(Ал кезекте эрлерге 
Ыкыбал деген бир кудаа - 2651-2652) 

- (ар.) - Бакыт, таалай. 2. Бедел, сый, урмат. 3. Кээде ынтымак. 

ЫЛААНАТ (лаат манат) - лаатмат (наалат) -
(Ылаанатка калтырбай 
Ырас мени сой - дегин - 23271-23272) 
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- (ар. аль-лат, манат - байыркы арабдардын исламды кабыл алганга чейинки колдон 
жасалган кудайларынын аттары) 1. Жалган кудай. 2. Каргыш тийген, бети кара, бетпак 
- Алданын каарына калып, жүзү кара болгон Ибилистин сыпаттама ысмы, анын дагы 
бир негизги сыпаттама ысмы - азезил - азгыргыч, алдамчы. 3. Өтмө мааниде: жүзү кара 
болуу, уятка калуу, жаманатты болуу, элден-журттан наалат сөз угуу. 

ЫЛАГУУ -
(Ылагып балта жетиптир - 10569) 

Ыргуу, учуу. Сөздүн түбү лактыруу, ыргытуу. 

ылоо -
(Атынан ылоо байлатып - 17199) 

Мингич - убактылуу миниле турган ат - убактылуу пайдалануу үчүн күчүн берген ат. 

ЫРАБАТ -
(Өрдөшүнө коктунун 
Ырабат кылып салса - деп - 24154-24155) 

1. Чоң жолдун эл турагынан алыс мерчемдүү жерине салынган кербен сарай. 
2. Жалпы эле турак жай, кээде үй, кыштак. 

ЫРАХЫМАН (ыракман) -
(Бала болгон акыры, 
Ырахыман деген атыны - 11851-11852) 

Сулайман пайгамбардын чел капталып, тулуп түрүндө туулган уулу, пайгамбар 
эсептелет. 

ЫРГАЙ -
(Кара ыргай чыгып, ташка өскөн - 22970) 

Катуу жыгачтын түрү. 

ЫРЫС (ырыскы) -
(Мекейил - деп, бири бар 
Ырыскыңды бу салат - 11680-11681) 

- (ар.) - насип, кешик. 

ЫСКАК -
(Арасынан байгамбар 
Ыскак чыгып калыптыр - 11668-11659) 

Куранда аты эскерилген пайгамбарлардын бири. 

ЫСЛАМ (ислам) -
(Ыслам билген журтунда - 1766) 

- (ар. ал - ислам - өзүн Алдага тапшыруу, Алдага баш ийүү) - дүйнө жүзүндөгү эң ири, 
негизги диндердин бири - VII кылымда Арабияда Мукамбет пайгамбар негиздеген. 

ЫСМАЙЫЛ -
(Байгамбардык мужиса 
Ысмайылга калыптыр - 11650-11651) 

Куранда аты эскерилген пайгамбарлардын бири. 

ЫСТЫКПАР -
(Тобо, ыстыкпар айтсын - деп - 21348) 

- (ар.) - кылмышы үчүн Алдадан кечирим сурап тобо кылуу. 
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ЫСЫРАПИЛ -

(Ысырапил бири бар 
Колуна сурнай сур алат - 11552-11553) 

Алдага эң жакын төрт периштенин бири. Сүр деген касиеттүү сурнайын тартып, 
акыр кыяматтын башталганын кабарлайт. 

ЭБЕЙ-СЕБЕЙ -
(Эбей-себей чөптөрдөн - 16191) 

Сейрек, суюк, анда-мында бир, аз, анча-мынча. 

ЭГЕ -
(Эгем Таала буюрса - 6962) 

1. Ээ, кожоюн. Алданын кыргыздарда колдонулган сыпаттама аталыштарынын бири 
- бардыгынын ээси, жаратканы, башкарып турганы маанилерин туюнтат. 

ЭГЕЙ-ШЫГАЙ -
(Эр Манастын жөкөрү 
Эгей-шыгай кырк бөрү - 44796-14797) 

Жалпы, бардык, бүткүл, орой көз-чарай - бүт баары. 

ЭГИЗ -
(Эгизди көздөй бет алып - 24644) 

Бийик,бийиктик. 

ЭГИЙНЕ -
(Эгийне саайт сүтү жок - 29113) 

ЭГИНЕ КОЮР -
(Эгине коюр сөздөрү - 5302) 

Өөдүк-сөөдүк, башаламан, түшүнүксүз, булдур-сулдур. 

ЭЖЕ -
(Эжекең жетер түбүңө - 4511) 

Бир адамдын бир нече аялы болсо анын кичи аялы улуусун - мурда алган аялын 
кийинкиси «эже» деп атайт. 

ЭЛЕЧЕК -
(Ак элечек зайыптар - 15746) 

Аялдардын сыйга кийүүчү сөөлөттүк баш кийими - ак кездемеден кат-кат кылып 
оролуп, атайын даярдалган баш кийим (кыздар элечек кийбейт). Элечек түр салынып, 
саймаланып кооздолушу жана ошондой эле түрдүү кооздуктар (мончок-бермет, алтын-
күмүш жасалгалары, асыл таштар) тагылышы мүмкүн. 

ЭН -
(Эки каптал эн темир 
Эңкер баштуу ак каңкы ээр - 15217-15213) 

Жалаң, жазы - кыргыз ээрдин эки капталы жазы, калың темир тактадан куралат. 

Э Ң К Е Р -
(Эңкер баштуу ак каңкы ээр - 15218) 

Ээрдин алдыңкы кашы жагы жазы болуп, тегерек түрдө жасалышы. 

ЭСЕР -
(Эс-мас - эсер мас болуп - 28650) 
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1. Жеңил ойлуу, шайма. 2. Эс-акылы ордунда эмес, жинди чалыш, акылы кем. 

3. Эси жок, акылга толо элек. 

ЭСЕР МАС -
(Эс-мас - эсер мас болуп - 28660) 

Чала мас, анча-мынча мас, кызуу. 

ЭСЕР-МУСАР -
(Эсер-мусар тил берип - 22366) 

1. Чала-була, тантык. 2. Анча-мынча, арзыбаган («Эсер-мусар жара - деп» -26545) . 

ЭСИРИК -
(Эсирик эмес, эстүүдөн - 13818) 

1. Акылсыз, макоо, келжирек. 2. Мас, мас абал («Эсирик алган эсиңди» - 18972). 

ЭСКЕРҮҮ -
(Эскерип аны карасаң - 23505) 

Байкап, баамдап, акыл токтотуп, абайлап. 

ЭТ ТАРТУУ -
(Эртесинде этин тарттырып - 5819) 

Кыргыздардын сыйлап, конок күтүү расмисиндеги коноктоонун эң аяккы ритуал-
дык белгиси - эт тартуу салты коноктоонун бүтүшүн билдирген белги. 

ЭШЕН -
(Сары эшен, Кыркан болуптур - 131) 

- (ир. ишан - тиги, тигилер, ал, алар) - сопучулук (суфий) агымынын - такыбалардын 
көрүнүктүү өкүлү - ислам динин таратууда чоң эмгеги бар адам. Анын жолун жолдоочу-
лары, жардамчылары, окуучулары, муриддери (мурид - издөөчү) болгон. Ошол муриддер 
өз жетекчисин - пирин атынан атабай тергеп, тиги, ал деп атаган. Ошондон «эшен» деген 
сөз чыккан. 

ягни -
(1-беттеги кара сөздө) , 

- (ар.) - башкача айтканда. 
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КИТЕПТЕГИ ОКУЯЛАРДА УЧУРАГАН АДАМ ЫСЫМДАРЫ 

(Ыр саптарынын катар тизмеги керсөтүлүү аркылуу белгиленди) 

ААЛЫ - Мукамбет пайгамбардын күйөө баласы - 2993, 16720, 17386, 17431, 28069. 
АБАЗБАЙ - Кашкардын улугу - 17156. 
АБАЙ - аяр, Көкөтөй кандын тобунан - 18618, 18640, 18650, 19113, 19480, 20682. 
АБДЫЛДА - Мукамбет пайгамбардын атасы - 11899. 
АБДЫЛДА - (к. Ажыбай). 
АБДЫЛДА - эпосту кагаз бетине түшүрүү учурунда манасчы менен катчыны үйүнө 

жаткызып, багып турган адам - 3537, 12301. 
АБДЫРАМАН - катчы Ыбырай молдонун атасы - 30071. 
АБИРЕЙ - Үсөн менен калмактардан кошо келген адамдардын бири - 6083. 
АБУНАСИР САМАНИ - кадырлуу адам, кожо (к. Айкожо). 
АБЫКЕ - Жакыптын уулу, Манастын аталаш иниси - 5105, 5740, 19878 28753, 

29904, 29915. 
АБЫЛАНАС - аарылардын баатыры - 9850, 9854, 9918, 9921. 
АБЫШ - кырк чоронун бири - 1138, 2090, 
АГАЛДАЙ - Үсөндүн - Көзкамандын балдарынын бири - 1-кара сөздө, 3964, 4031, 

4463, 4668, 4787, 5943, 2029, 17129, 22650, 23377, 23588, 23629, 23689, 23832, 24369, 
24477, 24671, 24688, 24735, 25145, 25230, 25603, 25641, 25864, 25914, 26153, 26177, 
27816, 27828, 27838, 27859, 27871, 27896 , 27913, 28025, 28173, 28835, 28913, 29033, 
29101, 29216, 29254, 29259. 

АГУЛУК - бий, Артыштын башкаруучусу - 23867, 23923. 
АГЫДАЙ - кырк чоронун бири, далычы - 9253, 9268, 9279, 9294, 11123, 24083, 

25377. 
АГЫШ - уруу башчыларынын бири, баатыр - 7597, 7872, 8060, 8609, 11070, 14826, 

15711, 16314, 15876. 
АДАМ - пайгамбар, адамдардын түпкү атасы - 1761, 11597. 
АДИЛ - Манастын түпкү аталарынын бири - 5805. 
АЖЫБАЙ - (Абдылда) белгилүү каармандардын бири, чечен - 342, 2710, 3154, 

3251, 3281, 3296, 3367, 6862, 7753, 9199, 9515, 9699, 9700, 9745, 11103, 14225, 15576, 
16991, 16997, 17006, 17022, 17028, 18272, 19200, 21149, 24067, 25054, 25058, 25079, 
25320, 25763, 29948, 29965, 29966, 29981. 

АЖЫМАТ - Түмөндүн уулу (Түмөн Түлкү кандын агасы) - 903, 907. 
АЗАР - датка, кадырлуу адамдардын бири - 6733, 6736, 6794. 
АЗИРЕТААЛЫ - Мукамбет пайгамбардын күйөө баласы (Азирети Аалы - делген 

түшүнүк кыргыздар арасында көбүнчө бирге айтылып, бир ысым катары кабылданат) -
17386, (к. Аалы). 

АЙГАНЫМ - Диларам кыздын жакын жеңеси - 18887. 
АЙГАН - белгилүү кан - 16579, 16618; 16623, 16719, 16732, 16736, 16771, 16788, 

16798, 17460, 17462, 17536, 17544, 17558, 17647, 18323, 18347, 18944, 19049, 19055, 
19233, 19302, 19505, 19540, 19610, 19619, 19655, 19737, 19776, 19960, 19973, 20190, 
20329, 22011, 22014, 22074, 22080, 26873, 26874 , 26887, 27527, 28516, 28977. 

АЙДАРКАН - казактардын каны, Көкчөнүн атасы - 21, 7469, 8599, 9187, 9882, 
10035, 10567, 10575, 13800, 15166, 15706, 15808, 15830, 15883, 16180, 19031, 20134, 
22501, 22505, 24395. 

АЙКОЖО - кадырлуу адамдардын бири, Манасты мусулман кылган адам - 6389, 
6393, 8016, 11707, 11917, 12572, 13153, 13157, 16197, 21268, 21270, 21281, 21293, 
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21301, 21352, 21353, 21360, 21364, 21440, 21456, 21462, 21496, 21506, 21508, 21519, 
22408, 22899, 22901, 25994, 26069, 26080, 26104, 27096, 27168. 

АЙНАКУЛ - кырк чоронун бири - Кыргыл (к. Кыргыл). 
АЙЧАК - Байжигиттин атасы, аты гана эскерилет - 12727, 13099, 15836. 
АЙЧАКЫ - Агалдайдын айылдашы, калмак аял - 28912, 28916, 28952. 
АЙЧҮРӨК - Акун кандын кызы - 2772, 13092, 15735. 
АЙЫП - пайгамбар - 11693. 
АЙЫШКОЖО - Жапактын уулу, Чынкожонун иниси - 15667. 
АКБАЙ - тейиттердин уруу башчыларынан - 7467, 7698, 7871, 7918, 8061, 8081, 

8086, 8090, 8096, 8284, 8607, 9748, 11078, 15712, 16338, 16874. 
АКБАЛТА - Чубактын атасы, нойгуттардын каны - 5884, 10001, 10017, 20049. 
АКЕШЕ - Мукамбет пайгамбардын тушунда жашаган адам, кыргыздардын түпкү 

аталарынын бири - 128, 169, 6318. 
АКУН - кан, Түлкү кандын иниси - 892, 926, 931, 1084, 1101, 1266, 1271, 1284, 

1285, 1287, 1295, 1300, 1311, 1343, 1348, 1352, 1369, 1385, 1696, 1718, 1722, 1723, 
1740, 1749, 1902, 1907, 1919, 1926, 1928, 1930, 1937, 1948, 1954, 1964, 1974, 1985, 
2002, 2008, 2060, 2069, 2091, 2099, 2222, 2228, 2230, 2249, 2254, 2258, 2281, 2293, 
2425, 2427, 2436, 2473, 2476, 2488, 2530, 2654, 2663, 2669, 2673, 2682, 2722, 2726, 
2737, 2752, 2756, 2767, 2770, 2798, 2799, 2844, 3158, 3274, 3306, 3553, 12978, 14857, 
1 4 8 6 8 , 1 4 9 3 5 , 1 5 1 3 2 , 1 5 1 4 9 , 1 5 6 8 7 , 1 5 7 0 8 , 1 5 8 0 5 , 1 5 8 2 1 , 1 5 8 8 2 , 1 6 1 9 1 , 1 6 3 1 8 . 

АКУНБЕШИМ - шаа, белгилүү баатырлардын бири - 6613, 12661. 
АКЫБЕК - кадырлуу, кары адам, Мунар кандын элинен - 15162. 
АКЫЛАЙ - Манастын аялы - 563, 3932, 3944, 3947, 3948, 3957, 3983, 4071, 4492, 

4504, 4532, 4589, 4610, 4020, 4919, 6944, 23551, 23599, 23691, 25238, 25432, 27818, 
27831, 27870, 29136, 29702, 29703, 29850. 

АКЫЛСУР - бария элинин баатыры, аяр - 7358. 
АКЫМБЕК - Меңдибайдын атасы, анда-санда гана эсерилет - 17087, 17094. 
АЛАКЕН - кээде кырк чоронун бири катары эскерилет - 19708. 
АЛАМҮДҮН - калмак башкаруучуларынын бири - 6616. 
АЛАНЧА - кыргыздардын түпкү бабасы - 20321, 23112. 
АЛАШ - кан, кыргыз-казактардын түпкү аталарынын бири - 12064, 12442. 
АЛБАН - казак баатырларынын бири - 10389. 
АЛИКЕ - Кошой баатырдын уулу - 2603. 
АЛМАМБЕТ - чыгармадагы негизги каармандардын бири, түбү кытай, Манастын эң 

жакын ишеничтүү баатыры - 6, 11, 30, 32, 737, 743, 753, 787, 793, 824, 837, 853, 1059, 
1062, 1566, 2469, 2521, 2531, 2707, 3150, 6562, 6596, 7055, 7119, 7124, 7191, 7208, 
7217, 7223, 7228, 7230, 7236, 7817, 8150, 8152, 8578, 9166, 9175, 9197, 9339, 9425, 
9516, 9700, 9760, 9917, 9934, 9936, 9937, 9940, 9942, 9953, 9984, 9997, 10006, 10016, 
10033, 10052, 10123, 10271, 10279, 10285, 10296, 10299, 10308, 10353, 11163, 12666, 
12686, 14224, 14238, 14259, 1 4 4 4 4 8 , 1 4 7 7 1 , 15575, 16270, 16682, 16698, 16701, 16716, 
16760, 16762, 16777, 16780, 16783, 16786, 16789, 16792, 16795, 16799, 16807, 16826, 
16845, 16970, 16975, 16990, 17029, 17034, 17038, 17040, 17126, 17176, 17180, 17202, 
17232, 17254, 17319, 17335, 17348, 17355, 17396, 17438, 17454, 17457, 18145, 18156, 
18158, 18160, 18162, 18164, 18166, 13211, 18247, 18301, 18304, 18317, 18342, 18350, 
18356, 18376, 18390, 18418, 18438, 18442, 18445, 18448, 18467, 18483, 18486, 18490, 
18491, 18525, 18531, 18542, 18564, 18571, 18579, 18588, 18592, 18633, 18635, 18643, 
18649, 18659, 18680, 18682, 18738, 18744, 18766, 18768, 18785, 18838, 18849, 18850, 
18870, 18873, 18893, 18909, 18936, 18937, 18950, 19064, 19070, 19092, 19096, 19099, 
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19111, 19151, 19155, 19162, 19167, 19210, 19679, 19698, 19703, 19707, 19710, 19713, 
19718, 19733, 19744, 19778, 19754, 19777, 19779, 19801, 19813, 19953, 19976, 19981, 
20023, 20039, 20048, 20055, 20062, 20074, 201925, 20196, 20200, 20206, 20238, 20241, 
20243, 20245, 20253, 20275, 20503, 20505, 20664, 20700, 20908, 20958, 20960, 20985, 
20987, 20989, 20994, 21007, 21012, 21032, 21080, 21110, 21106, 21108, 21110, 21118, 
21123, 21129, 21415, 21509, 21511, 21514, 21545, 21553, 21570, 21590, 21603, 21733, 
21740, 21746, 21751, 21754, 21760, 21782, 21786, 21793, 21802, 21804, 21808, 21819, 
21821, 21822, 21825, 21829, 21862, 21879, 21884, 21889, 21892, 21897, 21900, 21902, 
21920, 21925, 21936, 21938, 21941, 21946, 21950, 21955, 21971, 21998, 22018, 22098, 
22111, 22121, 22224, 22228, 22230, 22249, 22306, 22599, 226062, 23476, 23510, 24063, 
24370, 24547, 24551, 24602, 24603, 24603, 24609, 24613, 24617, 24806, 24612, 25041, 
25052, 25080, 25304, 25730, 25763, 25785, 25793, 25803, 26254, 28578, 28715, 28752, 
29148. 

АЛООКЕ - кытайлардын белгилүү каны, Коңурбайдын атасы - 275, 3044, 4218, 
4420, 6637, 11135, 12145, 12538, 13241, 13255, 13269, 13273, 13297, 13301, 13309, 
13478, 13479, 13588, 13622, 13657, 13689, 13827, 13836, 13839, 13842, 13919, 13928, 
14153, 14303, 14306, 14309, 14352, 14358, 14393, 14430, 14433, 14436, 14463, 11470, 
14486, 14495, 14-509, 14519, 14528, 14534, 14978, 15058, 15060, 150 66, 15175, 16543, 
16650, 17149, 22783, 22789, 

АЛТАЙ - кырк чоронун бири - 11112, 24079, 25371. 
АЛТАН - баатыр, балбан, Түлкү кандын туу көтөргөн адамы - 2244. 
АЛТЫНАЙ - Айгандын кызы - 17643, 17558, 17560, 17581, 18395, 18402, 18842, 

18935, 18944, 18957, 18959, 18963, 19109, 19116, 19150, 19153, 19504, 19506, 19515, 
19585, 19596, 19603, 19о06, 19610, 19622, 19630, 19633, 19648, 19659, 19678, 19681, 
19687, 19700, 19701, 19964, 19967, 19970, 19971, 19977, 21013, 21033, 22014, 22017, 
22020, 22024, 22032, 22038, 22075, 22081, 22085, 22217, 22219, 22222, 22227, 22240, 
22245, 22246, 23553, 23594, 23818, 25261, 25430, 27851, 28977, 29131, 29134 , 29354, 
29638, 29698. 

АЛТЫНКӨКҮЛ - белгилүү баатырлардын бири, түбү калмактардан, тексттерде 
Керкөкүл делип да айтыла берет (к.Керкөкүл). 

АЛЫМ - кырк чоронун бири, жүз уруусунан - 11160. 
АЛЫМБӨКӨ - Жапактын жакын адамы, жигити - 13832, 13840, 13916, 13932, 

14064, 14155, 14305, 14488, 14493, 14531, 14677. 
АЛЫМСЕЙИТ - казак уруу башчыларынын бири - 13802, 15167. 
АМИЛИЯ - бараңдардын баатырларынын бири - 9962, 10003, 10012, 100 31, 10046, 

10049, 10059, 10087, 10092, 10100. 
АНАЛ - олуя кыз - 134, 138, 146. 
АНАПИЯ - байыркы, легендарлык башкаруучулардын бири - 2418. 
АНБАЯН - Догошун кан өлгөндөн кийин анын ордун баскан анын увазири - 10747, 

10811, 10982, 11014, 11952. 
АНАМ - Догошундун баатырларынын бири, балбан - 8831. 
АНДЫЖАН - Сулети аярдын атасы - 20597. 
АРБАКСЕПИЛ - иңгилистердин баатырларынын бири - 10277, 10283, 10286, 10298, 

10305. 
АРБАЛДАЙ - Үсөндүн - Көзкамандын балдарынын бири. 1-кара сөздө, 4466, 4676, 

4793, 5947, 6243, 6261, 22665, 23378, 23604, 23618, 23622, 23626, 23686, 23687, 23694, 
23733, 23768, 23770, 23771, 24340, 24346, 24673, 26148, 25515, 25609, 25640, 25643, 
27843, 27921, 28153, 29279, 29281, 29288, 29 294 , 29299 , 29302. 

АРУН - пайгамбар - 11822. 
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АРУУКЕ - Алмамбеттин аялы, кайберендердин канынын кызы - 8140, 23630, 

23635, 23630, 23639, 23641, 23644, 23668, 23674, 23722, 29514. 
АТАЙ - кырк чоронун бири, айкым уруусунун башчысы - 8608, 11109, 11160, 

25353. 
АТЕМИР - Кыйба шаарынын каны, Манастын кайнатасы - 12602, 14883, 14896, 

14898, 14900, 14924, 14928, 15115, 15709, 15807, 15825, 16316, 21873, 27875. 
АТИЛА - аяр аял, Панускандын элинен, аяр Матуштуктун энеси - 19478, 20596. 
АТЫЛА - кан, түрк тукумундагы элдердин түпкү аталарынын бири - 7621, 8174, 

10496, 11288, 23122, 23124, 23129. 
АШАРБЕК - Шыгайдын он бир уулунун бири - 15473, 15536, 15537, 15540. 
АШАРСУУ - калмак башкаруучуларынын бири - 6708. 
БАБЫР - кан, кыргыздардын түпкү аталарынын бири - 204, 5961, 5974, 12317, 

12990, 12992, 12995, 13057, 13074, 13391, 13573, 16272, 22683, 28478. 
БАГЫШ - уруу башчыларынын бири - 7468, 12085, 12094, 14816, 14824, 16239. 
БАДАҢБАЙ - калмак, катардагы адамдардын бири, эпизоддук кейипкер - 1912. 
БАДАМЧЫ - Манастын жигити - 4734. 
БАЙ - Бакайдын атасы: 1-беттеги кара сөздө, 308, 3598, 13032, 13036, 13433, 13440, 

28416. 
БАЙ - Баймырзанын атасы, аты гана эскерилет - 15095. 
БАЙГУР - кыргыздардын түпкү аталарынын бири - 3541. 
БАЙЖИГИТ - ардай уруусунун башчысы - 110 85, 12116, 127 25, 12766, 12769, 

12902, 12931, 12935, 12942, 12947, 12986, 13099, 13103, 13105, 13107, 13125, 13215, 
13216, 13226, 13312, 13346, 13368, 13458, 13621, 13529, 13656, 13664, 13674, 13710, 
13713753, 13783, 13811, 13875, 13897, 14157, 14219, 14230, 14253, 14258, 14264, 14308, 
14310, 14828, 15138, 15155, 15158, 15738, 15784, 15835, 16845, 16370, 16382, 16389, 
16396 ,16603 . 

БАЙМЫРЗА - Көкөтөй кандын жакын адамдарынан - 2998, 3052, 3068, 3155, 5381, 
5871, 6564, 7472, 7602, 7912, 8602, 15024, 15095, 15111, 16342, 16861, 18617. 

БАЙСУЛТАН -Көкчөкөздүн айылдашы, бай адам - 24005. 
БАЙЫМКЕРИМ - молдо, Манастын кызматындагы адам - 5698. 
БАЙЫН - кайыптардын каны, Алмам@еттин кайнатасы - 8146, 8153, 8219, 8242, 

8281, 8321, 8324, 8325, 8354, 8365, 9169. 
БАЙЫНГҮҮ - Көкчөкөз менен кошо келген, анын жакын адамдарынын бири -

27391, 27413, 27418. 
БАКАЙ - негизги каармандардын бири, Манастын тууганы жана акылчысы - 95, 

111, 299, 313, 538, 1059, 1568, 2469 , 2521, 2531, 2705, 2739, 2751, 3150, 3328, 3343, 
3386, 3387, 3418, 3426, 3427, 3438, 3448, 5375, 5445, 6432, 6435, 6438, 6561, 6989, 
7004, 7010, 7034, 7040, 7466, 7191, 7817, 8384, 8452, 8678, 8735, 8888, 9074, 9166, 
9175, 9197, 9240, 9252, 9260, 9278, 9324, 9341, 9425, 9513, 9744, 9749, 9764, 9804, 
9809, 9818, 10384, 11054, 12249, 13432, 13441, 13493, 13498, 13500, 14222, 14237, 
14771, 15379, 15382, 15388, 15401, 154 20, 15423, 15439, 15446, 15447, 154 60, 154 81, 
15554, 15565, 15567, 15640, 16271, 16287, 16874, 17101, 19488, 19511, 19586, 19651, 
20037, 20051, 20053, 20063 , 20072, 20254, 20278, 20417, 20446, 20502, 20550, 20554, 
20570, 20681, 20900, 20913, 20936, 21039, 21090, 21104, 21113, 21116, 21118, 21962, 
21966, 22000, 22076, 22089, 22107, 22115, 22251, 22264, 22291, 22293, 23511, 23520, 
24021, 20198, 25272, 26989, 27587, 27589, 27594, 27599, 27604, 27615, 27625, 27628, 
27631, 27639, 27680, 27755, 27756, 27759, 28421, 28423, 28430, 28449, 28475, 29129, 
29146, 29150. 
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€ МАНАС » 
БАКАТЫЛ - Көкөтөйдүн түпкү аталарынын бири - 2997. 
БАКДӨӨЛӨТ - Жакыптын кичи аялы - 1-кара сөздө - 305. 
БАЛКЫБАЙ - Чагалдайдын айылындагы жай адамдардын бири - 29489, 29491, 

29600, 29503. 
БАЛКЫЗ - Сулайман пайгамбардын аялы - 11846. 
БАРГОН - Муса пайгамбардын тушундагы падыша - 11720, 11760, 11764, 11768, 

11778 11765, 11789, 11794, 11797, 11803. 
БАСУРУН - Бекия шаарынын каны - 9661. 
БАТКУЛДА - жүз уруунун баатыры - 1649. 
БАЯН - Манастын түпкү аталарынын бири (кээде жалпы түрк тукумундагы элдер-

дин түпкү атасы, легендарлуу башкаруучу катары да айтыла берет) - 111288, 23131. 
БАЯНАС - Догошун кандын баатыры - 8666, 9019, 9104, 9114. 
БАЯНКАН - кан, согандык Түлкү кандын түп аталарынын бири - 921. 
БЕГАЙЫМ - Түлкү кандын аялы, Канышайдын энеси - 1183, 1187. 
БЕГАЛДАЙ - Үсөндүн - Көзкамандын балдарынын бири - 3994, 4472, 4681, 4811, 

5211, 5948, 22664, 23380, 23598, 23691, 23698, 23736, 24675, 25149, 25609, 25648, 
26154, 27850, 27854, 27872, 27916, 28839, 29139, 29157, 29163, 29178. 

БЕГҮШ - кыргыз аярларынын бири - 8692, 8748, 8751, 8864, 8876, 8908, 10372, 
25473. 

БЕЙЧУБАН - Үсөндүн калмак аялынын энеси - 4384. 
БЕКЕБАЙ - Үсөндүн - Көзкамандын балдарынын бири - 3994, 4031, 4618. 
БЕКЕБАЙ - Ороздунун балдарынын бири (Үсөндүн уулу Бекебай да бар) - 6372. 
БЕРДИКЕ - Жакыптын айылдашы, кадырлуу кары адамдардын бири - 501, 1693, 

1741, 1893, 2715. 
БЕТЕГЕ - мерген, кыргыз жоокерлеринин бири - 20065, 20066. 
БИЛЕРИК - Жаангер кожонун уулу - 21256, 21284, 21467, 21499, 21522, 21534, 

21755, 22462, 22490, 23911, 23913, 27171. 
БОЖОКОЙ - кырк чоронун бири катары аталат - 28721. 
БОЗГОЙ - Үсөндү ээрчип келген адам, уруусу дөң делет - 368, 482. 
БОЗКЕРТИК - кытайлардын белгилүү баатырларынын бири - 12577. 
БОЗУУЛ - кырк чоронун бири - 460, 15924, 17707, 17730, 17735, 17737 17739, 

17742, 17744, 17760, 17902, 17919, 17927, 17933, 17936, 18108, 18111, 18121, 18128, 
18177, 18201, 18206, 18220, 18229, 18240, 18285, 21565, 21597, 21739, 24097, 24651, 
24656, 24934, 24938, 24994, 25009, 25015, 25093, 25097, 25099, 20264, 25275, 26415, 
25529, 25668, 25690, 25721, 25723, 25792, 2 5 8 1 3 , 2 5 8 2 9 , 28718. 

БОКМУРУН - Көкөтөй кандын уулу - 546, 555, 1006, 1074, 1130, 1141, 1168, 1171, 
1193, 1212, 1221, 1299, 1987, 2017, 2035, 2047, 2056, 2808, 2831, 3136, 3147, 3164, 
3273, 3279, 3280, 3293, 3298, 3310, 3392, 3397, 3404, 3410, 3411, 3416, 3498, 3552, 7 
909, 150 64, 15073, 15077, 15080, 15089, 15090. 

БОЛОТ - Чубактын өз аты (к. Чубак) 
БООБЕК - кырк чоронун бири - 11110, 24078, 25369. 
БООБЕК - Чагалдайдын калмак аялы Какабанын тууганы - 29588, 29585, 29589. 
БОШУУБАЙ - кырк чоронун бири катары аталат - 28719. 
БӨГӨЛ - кырк чоронун бири - 456, 459, 11151, 11154, 21564, 24093, 24096, 25402, 

25408. 
БӨГӨӨЛ - Султандын атасы, Султан Түлкү кандын кадырлуу адамдарынын бири -

2243. 
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€ МАНАС 
БӨГҮШ - кыргыз аярларынын бири (ушул адам аты тексттерде кээде «Көйүш» де-

лип да эки ысым аралаш айтыла берет) - 1282, 1284, 19132, 19476, 20269, 20583, 20590, 
20598, 20600, 20601, 20606, 20610, 20624, 20628, 20635. 

БӨЙӨН - Чаяндын атасы, аты гана эскерилген кейипкер - 1-кара сөздө. 
БӨКӨЛ - Түлкү кандын желдети - 1656, 1660. 
БӨЛӨКБАЙ - уруу башчыларынын бири - 14554. 
БӨРҮ - Түлкү кандын желдети - 2241. 
БУДАҢЧАН - калмак-кытайлардын белгилүү баатырларынын бири - 4427, 12577, 

19431. 
БУДАШ - (Будашын, Будашан) - Көшөңгөрдүн элиндеги баатырлардын бири -

20409, 20734, 20742, 20750, 20754, 20760, 20849. 
БУУДАЙЫК - Музбурчактын атасы - 8616, 15713, 15886. 
ДАКИ ЖУНУС - байыркы легендарлык адамдардын бири (Даки Жунус - Дааки 

Жунус аталыштагы, ушул инсандын ысмы менен байланышкан шаар да бар) - 18982. 
ДАЛБА - казактардын балбаны - 10573. 
ДАМБЫЛДА - Жакыптын айылдашы, кадырлуу кары адамдардын бири - 1693, 

1741, 1893. 
ДАНАЙ - казак баатырларынын бири - 10389. 
ДАҢГИБИР - Түлкү кандын баатырларынын бири - 1372, 1424, 1440, 1454, 1458. 
ДАҢСОО (Даңсору) - Алтынайды алам деген Кенжуттук бай - 17554, 18324, 18745, 

18956, 18962, 19148. 
ДЕГИРШИН - аарылардын билермандарынын бири - 10812, 10985, 11012, 11242. 
ДИЛАРАМ — Айган кандын кызы Алтынайдын жакын курбусу - 18848, 13852, 

18866, 18892, 18895, 18899, 18907, 19692, 19712, 19908, 19978, 22216, 22248, 28718. 
ДОГОШУН - Бараңыз аралында жашаган элдин каны - 7291, 7327, 7423, 8664, 

9117, 9130, 9620, 9632, 9666, 97 56, 9830, 10311, 10554, 10557, 10563, 10808, 12607. 
ДӨБӨЧҮ - Манастын төөчүсү - 3338. 
ДӨРБӨЛДӨЙ - Үсөндүн - Көзкамандын балдарынын бири - 1-кара сөздө, 4470, 

4673, 4804, 5947, 6243, 22659, 44659, 23378, 23627, 23631, 23633, 23641, 23653, 23658, 
23666, 23719, 24673, 25147, 25681, 256р1, 25606, 25611, 25643, 26174, 27843, 27921, 
28156, 29270, 29291, 29294, 29300, 29301. 

ДӨРБӨН - кырк чоронун бири - 458, 11153, 24095, 25407. 
ДУБАНА - Түлкү баатырдын баатырларынын бири - 1527. 
ДҮБҮРӨ - кытай-калмактардын белгилүү баатырларынын бири - 5072, 12580, 

19430. 
ДҮРБӨНӨЙ - Түлкү кандын кичи кызы - 1111, 1115, 1119, 1217. 
ЖААНБАЙ - манасчы менен катчыны баккан Абдылда деген адамдын атасы -

12301. 
ЖААНГЕР - жер кыдырып жүргөн, касиеттүү адам - 21234, 21235, 21246, 21254, 

21466, 22478, 23906, 23911, 27170, 27172, 27173. 
ЖАБА - Ороздунун балдарынын бири - 6174. 
ЖАБУУ - Шыгайдын уулу, Жапактын иниси - 15453, 15456, 15466, 15468 15470, 

15681. 
ЖАБЫКЕ - кырк чоронун бири - 463, 24102. 
ЖАЙНАК - кырк чоронун бири - 25409. 
ЖАЙСАҢ - кырк чоронун бири - 24074, 25358. 
ЖАКЫП - пайгамбар - 11666, 116673. 

4 8 - 1 1 9 8 7 5 3 
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ЖАКЫП - Манастын атасы - 1-китептеги кара сөздө, 265, 288, 310, 501, 3596, 

4204, 4222, 4483, 5093, 5738, 5744, 6052, 6070, 6505, 8470, 11292, 11711, 13031, 13036, 
18087, 13373, 13582, 13611, 13617, 13630, 14465, 14720, 15623, 15635, 15637, 16369, 
16464, 19890, 20319, 20326, 22398, 22801, 22357, 22363, 23061, 24260, 25523, 28256, 
28327, 29026, 29234, 29235, 29911, 30033, 30047. 

ЖАНАДИЛ - Көкөтөй кандын бабаларынан - 2989, 6269, 12559. 
ЖАМГЫРЧЫ - уруу башчыларынын бири - 7599, 7911, 8601, 10499, 11056, 15170, 

15885, 15909, 15911, 16182, 19033. 
ЖАНАЙ - Көкөтөйдүн жакын адамдарынан - 2998, 3052, 3068, 3155, 5381, 5867, 

6564, 7471, 7602, 7912, 8604, 10378, 15024, 16336, 16861. 
ЖАНЫГУЛ - Сыргактын өз аты (к. Сыргак) - 10217. 
ЖАПАК - Шыгайдын уулу, Манастын туугандарынан - 5981, 5983, 13085 13089, 

13090, 13106, 13108, 13110, 13120, 13217, 13219, 13236, 13257, 13295, 13298, 13299, 
1330.2, 13307, 13308, 13317, 13320, 13366, 13370, 13397, 13401, 13474, 13319, 13520, 
13536, 13554, 13587, 13613, 13629, 13650, 13698, 13707, 13714, 13727, 13754, 13776, 
13779, 13782, 13822, 13901, 13907, 13913, 13969, 13991, 13995, 14033, 14043, 14065, 
14093, 14125, 14136, 14262, 14318, 14367, 14450, 14489, 14491, 14576, 14634, 14 680, 
14706, 14712, 14722, 14746, 14754, 14768* 14832, 14839, 14842, 14849, 1489-, 14927, 
14933, 14944, 15052, 15063, 15074, 15093, 15098, 15106, 15114, 15116, 15142, 15159, 
15165, 15168, 15174, 15201, 15370, 15373, 15383, 15428, 154435, 15443, 15448, 15454, 
15455, 15462, 15501, 15506, 15517, 16525, 15534, 16538, 15540, 15558, 15643, 15737, 
1 6 3 8 4 , 1 6 6 0 2 . 

ЖАПАС - кыргыздардын түпкү аталарынын бири - 7330, 10952, 24038. 
ЖАРМАНАС - Кардыгачтын күйөөсү, Жакыптын күйөө баласы - 19880, 19892, 

27697. 
ЖАЯН - оогандык Түлкү кандын чоң аталарынын бири - 923. 
ЖЕДИГЕР - кан, Багыштын атасы - 12085, 14816. 
ЖЕТИМ - Түлкү кандын желдети - 1666. 
ЖЕТҮШТҮК - Айган кандын аярларынын бири - 17468, 17603, 18412, 18508, 

18540, 18551, 18620, 18639, 18601, 19066, 19074, 19088, 19119. 
ЖООРУНЧУ - кырк чоронун бири - 455, 11150, 12981, 21563, 21593, 21696, 21738, 

24092, 25401. 
ЖУСУП - пайгамбар - 11672, 11675, 11680. 
ИЛИЯС - пайгамбар - 11869. 
ИСКЕНДЕР - легендарлуу башкаруучулардын бири - 11872, 11874. 
КАБЫКЕ - кырк чоронун бири - 462, 24101. 
КАБЫЛ - Нук пайгамбардын балдарынын бири, эпос боюнча кытайлардын түпкү 

атасы - 2968, 12530, 13637. 
КАБЫЛА - итаалылардын баатыры - 10394. 
КАДЫР - Көкчөкөздүн айылдашы, бай адам - 24005. 
КАДЫРБАЙ - оогандык, баатыр бала - 891. 
КАЙГЫЛ - кырк чоронун бири - 456, 11151, 21564, 21597, 21732, 24093, 25402. 
КАЙЫП - Манастын кайнатасы, Карабөрктүн атасы, белгилүү кандардын бири -

3853, 3995, 6734, 10371, 15587, 14020, 141302, 15153, 15688, 15707, 15806, 15831, 
16309, 27841. 

КАЛДАР (Калдарбек) - кыпчак уруусунун беги - 1651, 14 270, 14490, 14681, 14750, 
14838. 
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КАЛКАМАН - кырк чоронун бири (кыпчактардын Калкаманы да бар, ал башка) -

5879, 11132, 24087, 25389. 
КАЛКАМАН - кадырлуу адамдардын бири, кыпчактардан - 11105. 
КАЛПА - Оогандын каны Түлкүнүн баатырларынын бири - 690. 
КАЛЧА - Түлкү кандын элиндеги билермандардын бири - 2248. 
КАЛЧА - кыпчак Калдардын атасы катары гана аты эскерилген адам - 14270, 

14490, 14681. 
КАЛЫЯ - Айган кандын аярларынын бири - 17467, 17601, 18413, 19294, 19300, 

19304, 19397, 19416, 19436, 19443, 19448, 19468, 20283, 20288, 20364, 20375, 20392, 
20667, 20669, 20673, 20763, 20875, 20891, 20941. 

КАМ - адамдардын түпкү аталарынын бири - 10921, 11248. 
КАМАС - кенжуттуктардын байыркы кандарынын бири - 17389. 
КАМБАР - Чаликтин атасы - 11107, 24070, 25349. 
КАНАС - азезил шайтандын уулу - 347. 
КАНЫКЕЙ - Манастын аялы, негизги каармандардын бири - 565, 570, 576, 623, 

638, 3665, 3701, 3730, 3791, 3798, 3861, 3872, 3912, 3913, 3942, 3956 3983, 4071, 4491, 
4508, 4528, 4532, 4590, 4612, 4620, 4643, 4732, 4744, 4747, 4920, 4990, 4996, 5006, 
5063, 5123, 5126, 5151, 5154, 5160, 6151, 6406, 6461, 6851, 6856, 6866, 6868, 6872, 
6905, 6907, 6923, 6940, 12166, 12184, 12254, 15223, 15365, 21421, 21436, 21873, 23652, 
23671, 23672, 23676, 23780, 23790, 23793, 23812, 23814, 24263, 24264, 24745, 24759, 
25253, 25430, 25691, 27259, 27263, 27294, 27300, 27305, 27330, 27337, 27340, 27370, 
27375, 27415, 27419, 27484 , 27489, 27502, 27625, 27580, 27590, 27600, 27602, 27614, 
27632, 27657, 277 96, 27875, 28184, 28568, 28844, 28850, 28856, 28857, 28868, 28873, 
28876, 28880, 28883, 28901, 28908, 28918, 28954, 28970, 29641, 29644, 29650, 29652, 
29672, 29678, 29685, 29723, 29732, 29783, 29793. 

КАНЫШАЙ - Түлкү кандын кызы - 1107, 1114, 1131, 1152, 1161, 1178, 2020, 
2032, 3041, 2042, 2053, 2807, 3434, 3453, 3455. 

КАРАБӨРК - Манастын аялы - 563, 3853, 3869, 3873, 3909, 3935, 3946, 3951, 
3991, 3995, 4009, 4030, 4489, 4495, 4529, 4531, 4581, 4592, 4613, 4621, 4919, 5431, 
5751, 5755, 6851, 6855, 6860, 6865, 6906, 6918, 23551, 23589, 25212, 25432, 27841, 
27853, 27860, 27873, 27879, 28065, 28839, 29699, 29739, 29850. 

КАРАДӨҢ - Жарманастын атасы, ысмы гана эскерилет - 19880, 23702, 23739, 
27696. 

КАРАЖОЙ - Камбардын атасы, Камбар Түлкү кандын зардалдарынын бири - 2246. 
КАРА КАН - кан, Манастын түпкү аталарынын бири - 5116, 12523, 14337, 14371. 
КАРАКАН - Каныкейдин атасы, кан - 12166. 
КАРАКОЖО - кырк чоронун бири, аргын уруусунун башчысы - 11082, 24075, 

25362. 
КАРАТОКО - Түлкү кандын мергени - 888. 
КАРГА - Көкчокөздүн айылдашы, бий - 24008. 
КАРДЫГАЧ - Манастын карындашы - 19881, 19882, 23703, 23738, 23740, 23757, 

23758, 23764, 27693 , 27695, 27701, 
КАТЫЛА - оогандык Түлкү кандын атасы - 922, 925, 938, 963, 1666, 1670. 
КАШАЙБА - Көкчөкөздүн аялы - 28848, 28857, 28863, 28867, 28879, 28882, 28905, 

28910, 28916, 28953, 29544, 29561, 29565, 29571, 29572, 29575, 29585, 29590, 29680. 
КЕЙИП - бараңдардын баатырларынын бири - 10118. 
КЕРБЕН - кырк чоронун бири - 457, 11152, 24094, 25406. 

45* 755 Е*. 

www.bizdin.kg



€ МАНАС » 
КЕРКӨКҮЛ - белгилүү баатырлардын бири, түбү Алтай калмактарынан - 14789, 

14790, 14795. 
КЕСЕНДИ - жай адамдардын бири, кырк чорону издегенде Манаска жардам берет 

- 28544. 
КЕСИМЕР - Басурун кандын жакын адамы - 9663, 9680, 9730, 9771, 9779, 9788, 

9796, 9797, 9806. 
КЕТЕСҮП - Чыланырдын башкаруучусу - 10816, 10982, 11012, 11242. 
КОЖОШ - дөөлөстөрдүн уруу башчыларынын бири - 7466, 7597, 7872, 8560, 8609, 

11070, 15711, 16328, 16875. 
КОҢ (Коңурбай) - кытайлардын негизги баатыры - 13255, 13266, 13268, 13279, 

13286, 13296, 13323, 13326, 13340, 13480, 13486, 13640, 13696, 13829, 13834, 13887, 
13894, 19899, 13902, 13907, 13911, 13917, 13933, 13961, 13991, 13997, 14031, 14035, 
1 4 0 1 9 , 1 4 4 8 2 , 1 4 4 9 7 . 

КОҢГУРООЛУ - Абыштын атасы, Алооке кандын агасы, бай - 11137, 24090. 
КОШАБЫШ - кырк чоронун бири - 11137. 
КОШОЙ - негизги каармандардын бири, кан, баатыр - 531, 2600, 2603, 2610, 2618, 

2627, 2781, 2792, 2796, 2797, 3541, 3549, 10532, 12946, 12982, 13916, 14858, 14867, 
14 869, 14935, 14937, 14947, 14960, 14966, ,14986, 15115, 15686, 15705, 15766, 15767, 
15773, 15805, 15833, 15846, 15867, 15882, 15892, 15957, 15974, 16033, 16179, 16192, 
16307, 16649, 16842, 17194, 19032, 29010. 

КӨБӨШ - Жакыптын уулу, Манастын аталаш тууганы - 5105, 5740, 19878, 27362, 
28754, 29904, 29915, 29937, 29947, 29949, 29951, 29974. 

КӨГӨЙ - кан, Манастын чоң аталарынын бири - 211, 214. 
КӨЗКАМАН (Үсөн) - к. Үсөн. Экөө бир ат, бирок экөө тең кеңири жолуккандыктан 

экөө эки башка берилди - 3605, 3606, 3709, 3741, 3771, 3904, 4018, 4027, 4196, 4216, 
4226, 4258, 4265, 4271, 4367, 4378, 4445, 4476, 4480, 4783, 5029, 5219, 5461, 5605, 
5617, 5690, 5778, 5931, 5953, 5955, 6265, 6264, 6293, 6417, 6418, 6743, 6893, 7001, 
8610, 9890, 12771, 13049, 13409, 15646, 17086, 22339, 22502, 22686, 22699, 22702, 
22725, 23206, 23333, 23826, 23919, 24169, 24318, 24320, 24500, 24504, 24511, 25137 , 
25520 , 25916, 25960, 26301, 27877, 27883, 27906, 27925, 27929, 27945, 27966, 27967, 
28064, 28140, 28377, 28410, 28942, 28986, 29199, 29230, 29234, 29396, 29675, 29776, 
29939, 29960. 

КӨЗКАМАНДАР - Үсөндүн - Көзкамандын балдарынын лакап аталышы - 2-беттеги 
кара сөздө - 22491, 29626, 29905, 29921, 29924, 29936, 30045. 

КӨЙҮШ - кыргыздардын аяры - 1065, 1069, 1249, 19477, 20592, 20653, 25473. 
КӨКБӨРҮ - кан, Көккоёндун атасы - 7474, 3613, 11089, 15715. 
КӨККОЁН - белгилүү баатырлардын бири, кан - 5875, 7474, 7600, 7897, 7960, 

7968, 8029, 8613, 9753, 9709, 9772, 9775, 9777, 9780, 9782, 9788, 13715, 16323, 16875. 
КӨКӨТӨЙ - кан, бай, кадырлуу кары адамдардын бири - 414, 539, 541, 554, 1055, 

1066, 1224, 2825, 2838, 3052, 3064, 3068, 3074, 3204, 3244, 3550, 5379, 6563, 6646, 
6834, 7470, 7931, 8351, 11089, 14593, 15022, 15033, 15053, 15056, 1 5 0 6 9 , 1 5 1 0 5 , 16222, 
16864, 16939, 16962, 17050, 17062, 17098, 18515, 18674, 19030, 22102. 

КӨКЧӨ - баатыр, казактардын каны - 1-кара сөздө - 6, 8, 21, 31, 260, 263, 7469, 
7591, 7596, 7896, 7926, 7959, 7968, 8023, 8029, 8599, 9187, 9194, 9195, 9196, 9882, 
9886, 9901, 9913, 9988, 10014, 10019, 10027, 10035, 10036, 10037, 10039, 10041, 10053, 
10054, 10123, 10378, 10390, 10555, 10560, 10567, 10576, 11058, 12024, 12033, 12038, 
12041, 12743, 15166, 15706, 15830, 16243, 16768, 16781, 19031, 20134, 20146, 20152, 
20156, 22605, 24395. 
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€ МАНАС » 
КӨКЧӨКӨЗ - Үсөндүн улуу уулу, Манастын аталаш туугандарынын бири - 1-кара 

сөздө, 345, 350, 373, 379, 405, 481, 3691, 3728, 3748, 4018, 4406, 4551, 4554, 4563, 4567, 
4572, 4660, 4784, 5203, 6207, 5530, 5553, 5619, 6676, 5940, 6080, 6240, 6263, 6291, 
6299, 6843, 6346, 6380, 6395, 6403, 6411, 6427, 6441, 6455, 6481, 6545, 6556, 6648, 
6744, 6837, 6895, 7013, 7027, 7870, 7873, 7918, 8062, 8084, 8089, 8093, 8097, 8286, 
8306, 8312, 8610, 9890, 9902, 9905, 9913, 9988, 10014, 10019, 10024, 10037, 10050, 
10056, 10078, 10085, 10089, 10103, 10106, 10113, 10115, 10321, 10332, 10342, 10347, 
10348, 10368, 10375, 11055, 15489, 15493, 15505, 15513, 15542, 15554, 16568, 15672, 
15646, 16410, 16436, 17130, 19802, 19803, 19866, 19945, 20435, 22165, 22295, 22441, 
22462, 22482, 22609, 22613, 22624, 22672, 22854, 22896, 22919, 23204, 23216, 23299, 
23313, 23324, 23356, 23362, 23375, 23379, 23391, 23585, 23597, 23607, 23656 , 23679, 
23682, 23746, 23751, 23781, 23791, 23794, 23813, 23814, 23830, 23888, 23917, 23945, 
23958, 23965, 23980, 24009, 24012, 24015, 24161, 24172, 24 296, 24307, 24310, 24313, 
24319, 24322, 24341, 24350, 24353, 24359, 24477, 24497, 24509, 24545, 24548, 24559, 
24567, 24570, 24573, 24578, 24668, 25682, 24686, 24731, 24972, 24979, 24985, 25000, 
25135, 25140, 25142, 25165, 25224, 25278, 25545, 25604, 25755, 25766, 25771, 25841, 
25647, 25869, 25879, 25889, 25912, 25928, 25933, 25937, 26016, 26022, 26033, 26038, 
26043, 26049, 26063, 26119, 26138, 26161, 26184, 26188, 26217, 26301, 26334, 26357, 
26359, 26443, 26457, 26766, 26770, 27224, 27301, 27366, 27381, 27388, 27402, 27662, 
27746, 27751, 27766, 27771, 27810, 27878, 27898, 27914, 27943, 27947, 28150, 28174, 
28178, 28293, 28375, 28384, 28393, 28413, 28446, 28467, 28412, 28662, 28670, 28680, 
28799, 28847, 28989, 29028, 29031, 29154, 29162, 29193, 29276, 29536, 29541, 29543, 
29549, 29605, 29667, 29676, 29706, 29899, 29901, 29939, 29943, 29961, 29987, 29991, 
30064, 30095. 

КӨКЧӨР - Үсөндүн уулу, калмакча коюлган ат, Үсөн өзү аны өзгөртүп «Көкчөкөз» 
коюп алган - 4400 (к. Көкчөкөз). 

КӨЧӨЛҮК - Даңсоонун күйөө жолдошу - 18751. 
КӨШӨКӨР (Көшөңгөр) - балбан башкаруучу (Айган элинен) - 19471, 20286, 20296, 

20350, 20356, 20372, 20383, 20388, 20395, 20451, 20507, 20576, 20594, 20399, 20612, 
20630, 20633, 20631, 20640, 20652, 20695, 20703, 20709, 20713, 20831. 

КӨШӨКӨР - Бөлөкбайдын агасы 14554. 
КУЛАБАЙ - Бозуулдун атасы - 25519, 25522. 
КУЛ КОЖО АКМАТ ЖАСАБИЙ - белгилүү ойчул - 15915. 
КУР - кытай баатырларынан, Коңурбайдын досу, жардамчысы - 14497. 
КУТУНАЙ (Кутубий), (Чеге) - кырк чоронун бири - 2712, 3154, 5167, 9198, 11104, 

24068, 25747, 25786, 25803, 28762. 
КҮБӨКБАЙ - Манастын төөчүсү - 3338. 
КҮЛДҮР - калмак баатырларынан, Чалыбайдын атасы - 11102, 24066. 
КҮТӨШҮК - Догошун кандын аяры - 7328, 7403, 8679, 8686, 8717, 8829, 8840, 

8875, 9026, 9027. 
КҮТСКЕЙ - Догошун кандын баатырларынын бири - 7371, 7388. 
КҮШӨК - аяр, оогандык - 969, 981, 983, 1018, 1027, 1082, 1223, 2840, 2859, 3219, 

3234, 3240. 
КЫДЫРШАА - кадырлуу адам, Акбайдын атасы - 8607. 
КЫДЫРШАА - Ороздунун балдарынын бири - 5177, 5179. 
КЫЗЫР - олуя - 11855. 
КЫЙКАМ - Мадыроондун баатырларынан - 20440. 
КЫЙЫКБАЙ - кыргыз, айылдык жай адам - 27736, 7744. 
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€ МАНАС » 
КЫРГЫЗ - кан, кыргыздардын түпкү атасы - 5992, 6109, 6165, 12561. 
КЫРГЫЛ - кырк чоронун башчысы - 306, 638, 568, 2711, 3341, 5377, 6561, 6391, 

8387, 8580, 8888, 9074, 9198, 9341, 9425, 10388, 10579, 11129, 12249, 14225, 14237, 
14402, 15576, 15956, 16287, 16871, 17101,19149, 19488, 19693, 19715, 19907, 19910, 
19919, 19949, 19950, 19958, 19980, 20 259, 20562, 20569, 20573, 20927, 20936, 21000, 
21001, 21020, 21093, 21156, 21163, 21193, 21217, 21264, 21277 , 21413, 21438, 21446, 
21455, 21510, 21757, 21930, 21935, 21957, 22099, 22121, 22251, 22264, 22305, 22466, 
22471, 22603, 23526, 24065, 24114, 24538, 24788, 24814, 25035, 25076, 25290, 25294, 
25622, 26326, 26709, 27386, 27 678, 277 55, 28146, 28581, 26604, 28711, 28821, 29123. 

КЫРКАН (сары эшен) - кыргыздарга ислам динин жайылткан адам - 1 3 1 . 
КЫРМУС - шаа, кытай-калмак баатырларынын бири - 12581. 
ЛУТ - пайгамбар - 11680. 
МАДЫРООН - кан, Кенжут шаарынын башчысы - 19288, 19289, 19295, 19305, 

19311, 19319, 19330, 19379, 19396, 19414, 19451, 19466, 20339, 20342, 20416, 20430, 
20819, 20 820, 20822, 20856, 20924. 

МАЖИК - кырк чоронун бири - 11106, 14456, 18265, 24069, 25333. 
МАЖЫБЕК - манжулук калмактардын башчысы, өз аты Шакум, Мажик, Мажы-

бек, Манжыбек түрлөрүндө айтыла берет (к.Мажик). 
МАЗАКЕ - Көкчөкөздүн жакыны, Манас 'өлдү - деп, элге угузган адам - 27713, 

27718, 27721, 27722, 27726, 27753, 27764, 27809, 27826, 27829, 27835, 27861, 27882, 
27886, 27909, 27937, 28066, 29984, 29990, 30007, 30015, 30024, 30025. 

МАМБЕТ - басыздардын уруу башчыларынан - 7467, 7598, 7871, 8061, 8608, 11080, 
15712, 16349, 16874. 

МАМИЛИЯ - Кызыл-Кумдагы уруулардын биринин башчысы - 7725, 7737, 7782, 
8626, 12047. 

МАНАС - баатыр, чыгармадагы баш каарман - 1-беттеги кара сөздө, 2, 4, 23, 25, 27, 
53, 79, 297, 307, 310, 313, 340, 352, 432, 446, 451, 477, 493, 496, 502, 519, 535, 557, 561, 
653, 725, 727, 1009, 1012, 1034, 1041, 1043, 1057, 1296, 1639, 1691, 2434, 2438, 2477, 
2484, 2535, 2607, 2612, 2620, 2653, 2663, 2670, 2674, 2681, 2728, 2744, 2768, 2769, 
2775, 2827, 2830, 2833, 2856, 2985, 3008, 3024, 3101, 3135, 3203, 3245, 3269, 3276, 
3292, 3293, 3306, 3333, 3341, 3655, 3687, 3688, 3729, 3732, 3802, 3945, 4201, 4214, 
4218, 4221, 4416, 4433, 4446, 4455, 4482, 4553, 4626, 4632, 4678, 4682, 4698, 4700, 
4703, 4710, 4714, 4716, 4731, 4733, 4737, 4742, 5004, 5011, 5016, 5055, 5062, 5093, 
5122, 5125, 5184, 5194, 5206, 5232, 5241, 5242, 5247, 5254, 5287, 5349, 5384, 5475, 
5520, 5545, 5548, 5576, 5580, 5593, 5697, 5728, 5732, 5758, 5763, 5777, 5783, 5785, 
5789, 5793, 5819, 5835, 5838, 5911, 6029, 6035, 6071, 6085, 6101, 6122, 6175, 6198, 
6205, 6229, 6233, 6267, 6273, 6285, 6304, 6307, 6359, 6367, 6374, 6381, 6397, 6404, 
6412, 6420, 6421, 6424, 6429, 6431, 6433, 6436, 6440, 6459, 6464, 6568, 6677, 6683, 
6691, 6699, 6832, 6848, 6857, 6871, 6953, 6975, 6977, 6988, 7227, 7338, 7342, 7431, 
7453, 7462, 7514, 7628, 7549, 7590, 7605, 7723, 7731, 7867, 7935, 7991, 8001, 8012, 
8013, 8014, 8026, 8133, 8140, 8241, 8323, 8326, 8385, 8389, 8394, 8411, 8470, 8575, 
8566, 8597, 8614, 8697, 9071, 9144, 9147, 9168, 9180, 9184, 9214, 9265, 9274, 9277, 
9288, 9361, 9415, 9452, 9487, 9494, 9500, 9558, 9765, 9888, 10128, 10166, 10188, 10385, 
10398, 10433, 10461, 10480, 10487, 10504, 10531, 10535,10587, 10688, 10693, 10902, 
10957, 10997, 11022, 11049, 11053, 11098, 11166, 11182, 11190, 11236, 11286, 11711, 
11947, 12020, 12039, 12084, 12144, 12148, 12156, 12183, 12238, 12243, 12251, 12316, 
12319, 12367, 12373, 12398, 12447, 12462, 12503, 12506, 12753, 12774, 12830, 12881, 
12885, 12896, 12944, 12987, 13071, 13073, 13075, 13078, 13083, 13098, 13115, 13117, 
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€ МАНАС » 
13139, 13147 13152, 13175 13197, 13214-13233, 13269, 13283, 13284, 13287, 13303, 
13313, 13324, 13327, 13339, 13361, 13368, 13378, 13380, 13390, 13393, 13434, 13436, 
13448, 13464, 13472, 13485, 13529, 13557, 13569, 13579, 13597, 13616, 13618, 13621, 
13627, 13630, 13636, 13641, 13645, 13670, 13702, 13726, 13738, 13741, 13746, 13749, 
13830, 13857, 13859, 13878, 13897, 13919, 13924, 13926, 13930, 13938, 13941, 13942, 
13953, 13957, 13965, 13967, 13992, 14004, 14008, 14011, 14022, 14025, 14067, 14072, 
14084, 14091, 14121, 14131, 14139, 14221, 14261, 14275, 14280, 14285, 14294, 14310, 
14327, 14332, 14355, 14363, 14384, 14386, 14435, 14439, 14465, 14466, 14472, 14482, 
14515, 14526, 14537, 14560, 14568, 14570, 14588, 14594, 14599, 14610, 14612, 14618, 
14627, 14630, 14636, 14640, 14658, 14658, 14669, 14685, 14694, 14697, 14701, 14710, 
14721, 14722, 14727, 14728, 14731, 14745, 14755, 14758, 14760, 14762, 14769, 14785, 
14796, 14809, 14836, 14841, 14847, 14891, 14906, 14939, 14953, 14961, 14982, 14991, 
15007, 15118, 15120, 15123, 15128, 15135, 15139, 15158, 15161, 15172, 15189, 15199, 
15366, 15369, 15378, 15419, 15423, 15427, 15436, 15442, 15459, 15461, 15463, 15467, 
15477, 15478, 15481, 15496, 15501, 15511, 15515, 15522, 15526, 15531, 15554, 15662, 
15569, 15605, 15653, 15660, 15683, 15697, 15720, 15727, 15835, 15956, 15977, 16007, 
16193, 16266, 16290, 16372, 16377, 16450, 16464, 16561, 16632, 16642, 16705, 16706, 
16712, 16729, 16748, 16752, 16764, 16829, 16834, 16839, 16857, 16866, 16869, 16890, 
16925, 16929, 16967, 17023, 17040, 17084, 17113, 17118, 17140, 17196, 17617, 17623, 
17893, 18612, 18675, 18910, 18939, 18945, 19027, 19069, 19102, 19129, 19142, 19152, 
19424, 19433, 19502, 19517, 19673, 19682, 19683, 19684, 19775, 19778, 19809, 19813, 
19821, 19936, 19961, 19969, 19997, 20011, 20020, 20140, 20144, 20147, 20167, 20158, 
20183, 20207, 20319, 20328, 20506, 20694, 20715, 20741, 20743, 20767, 20774, 20778, 
20841, 20912, 20956, 20957, 20959, 20971, 20977, 21006, 21018, 21038, 21085, 21088, 
21122, 21269, 21419, 21513, 21531, 21541, 21643, 21758, 21762, 21783, 21784, 21792, 
21809, 21812, 21820, 21823, 21830, 21888, 21898, 21923, 21947, 21955, 22061, 22098, 
22121, 22154, 22159, 22226, 22229, 22302, 22349, 22354, 22399, 22425, 22429, 22432, 
22438, 22440, 22449, 22451, 22456, 22485, 22488, 22527, 22566, 22584, 22621, 22632, 
22638, 22660, 22787, 22808, 22819, 22851, 22854, 22871, 22872, 22882, 22886, 22902, 
22920, 22922, 23036, 23048, 23058, 23062, 23064, 23073, 23085, 23087, 23089, 23107, 
23109, 23110, 23133, 23137, 23140, 23147, 23151, 23158, 23161, 23170, 23196, 23200, 
23254, 23268, 23286, 23287, 23293, 23303, 23307, 23310, 23319, 23362, 23382, 23396, 
23399, 23401, 23404, 23408, 23410, 23416, 23432, 23459, 23463, 23464, 23471, 23476, 
23493, 23507, 23548, 23556, 23755, 23760, 23872, 23979, 24051, 24063, 24076, 24190, 
24194, 24203, 24209, 24210, 24225, 24249, 24276, 24301, 24306, 24329, 24361, 24406, 
24409, 24460, 24486, 24488, 24491, 24498, 24508, 24545, 24552, 24575, 24592, 24598, 
24764, 24780, 24785, 24789, 24941, 25003, 25100, 25119, 25178, 20202, 25277, 25281, 
25292, 25593, 25596, 25600, 25613, 25616, 25636, 25662, 25604, 25725, 25780, 25802, 
25838, 25949, 25856, 25895, 25911, 25913, 25923, 25944, 25980, 25986, 26023, 26026, 
26040, 26062, 26064, 26078, 26093, 26124, 26136, 26169, 26175, 26199, 26274, 26275, 
26303, 26306, 26318, 26328, 26330, 26382, 26428, 26484, 26548, 26569, 26635, 26733, 
26767, 26808, 26819, 26900, 26939, 26958, 26975, 26981, 27128, 27176, 27258, 27275, 
27355, 27358, 27361, 27369, 27377, 27390, 27403, 27411, 27455, 27645, 27664, 27688, 
27711, 27714, 27719, 27723, 27727, 27730, 27733, 27738, 27742, 27800, 27844, 27847, 
27903, 27933, 27970, 27979, 27983, 27999, 28002, 28009, 28020, 28029, 28031, 28035, 
28038, 28040, 28061, 28062, 28070, 28072, 28088, 28089, 28090, 28093, 28096, 28112, 
28114, 26117, 28133, 28158, 28180, 28186, 28191, 28198, 28199, 28205, 28208, 28225, 
28441, 28244, 28253, 28290, 28292, 28296, 28298, 28309, 28322, 28325, 28326, 28330, 
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28359, 28369, 28373, 28396, 28401, 28415, 28419, 28422, 28426, 28493, 28543, 28598, 
28629, 28641, 28708, 28750, 28812, 28976, 29034, 29037, 29066, 29076, 29121, 29143, 
29148, 29206, 29214, 29223, 29224, 29243, 29289, 29311, 29329, 29337, 29351, 29466, 
29555, 29607, 29610, 29615, 29639, 29640, 29671, 29672, 29673, 29685, 29715, 29722, 
29734, 29738, 29754, 29805, 29839, 29843, 29909, 29910, 29941, 29985, 30079, 30112. 

МАНСУР - Анал кыздын иниси - 136, 143, 172, 183, 189, 199. 
МАҢГУЛ - маңгулдардын түпкү атасы - 13174. 
МАРДУБА (Мардукелең) - Айган кандын төрт аярынын бири - 17470, 17471, 17472, 

17477, 17303, 17506, 17509, 17590, 17613, 17655, 17669, 17676, 17682, 17751, 17754, 
18134, 18168, 18186, 18195, 18262, 18288, 18316, 18355, 18416, 18417, 18420, 18427, 
18439, 18443, 18474, 18480, 18505, 18562, 18746, 18752, 18754, 18763, 18767, 18789, 
18793, 18838, 18872, 18882, 18954, 18968, 18979, 19003, 19064, 19068, 19071, 19086, 
19093, 19098, 19108, 19297, 22007. 

МАСАБЫЛ - калмак-кытайлардын белгилүү адамдарынын бири - 22, 26336. 
МАТУШТУК - кыргыз аярларынын бири - 1233, 1236, 1249, 1280, 8691, 8731, 

8933, 19478, 20690, 25477. 
МЕДЕТ - Жакыптын балдарынын бири - 29917. 
МЕҢДИБАЙ - Жакыптын айылдашы, кары адам - 12837, 12879, 12884, 16412, 

16445, 17087, 17094, 19746, 19750, 19751, 19797, 19799, 19837, 19865, 19901, 19905, 
19945, 19949, 19984, 19985, 19986, 20009, 20012, 20013, 20022, 20027, 21087, 22165, 
22298, 22593, 22669, 22674, 22679, 22681, 22693, 22843, 22852, 22860, 22935, 23034, 
23040, 23069, 23086, 23141, 23143, 23163, 23194, 24300, 24304, 23265, 23359, 23877, 
23987, 23988, 23997, 24008, 24011, 24166, 24654, 24930, 27892, 29283, 29285, 29309, 
29469. 

МЕРКИ - шаа, калмак башкаруучуларынан - 6624. 
МИСИЛИЯ - Кызыл-Кумдагы элдин улугу - 7652, 7680, 7702, 7722, 7724, 7727, 

7738, 7780, 8628, 12055. 
МУЗБУРЧАК - уруу башчыларынын бири - 8616, 15712, 15807, 15886, 16332, 
МУКАМБЕТ - пайгамбар - 11911, 16195, 27007. 
МУНАР - белгилүү каармандардын бири, уйгурлардын каны - 12587, 14802, 15153, 

15688, 16707, 15806, 15831, 16340. 
МУСА - пайгамбар - 11717, 11722, 11724, 11737, 11743, 11750, 11762, 13560, 

21218, 21230. 
МУСТАПА - Мукамбет пайгамбардын сыпаттама-лакап аталышы (к.Мукамбет). 
НАЗАРАБАЙЫН - Көшөңгөрдүн баатырларынын бири - 20722, 20726, 20731, 

20844. 
НАМУРУД - легендарлуу башкаруучулардын бири, Ыбырайым пайгамбарды отко 

салган падыша - 11618, 11643, 11647, 11654, 12451, 19817, 21218. 
НЕСКАРА - кытайлардын белгилүү баатырларынын бири - 21252. 
НОГОЙ - белгилүү кан, Манастын чоң атасы - 1-беттеги кара сөздө, 217, 220, 221, 

223, 227, 205, 1575, 2975, 3567, 3593, 4205, 4409, 5027, 5053, 5383, 5975, 5976, 5988, 
6046, 6066, 6995, 10988, 11164, 12317, 1 2 5 4 7 , 1 2 9 9 6 , 1 3 0 1 0 , 1 3 0 1 5 , 1 3 0 2 2 , 1 3 0 4 7 , 1 3 0 5 6 , 
13059, 13086, 13373, 13437, 13535, 13544 13547, 13550, 13563, 13583, 13611, 13611, 
14388, 14566, 14621, 14699, 15510, 15624, 15629, 15630, 20427, 22800, 23082, 23083, 
23119, 23766, 27749, 28442, 28473. 

НУЗКЫР - ак урук элинин белгилүү адамдарынын бири - 22468. 
НУК - пайгамбар - 11607, 11608, 11610. 
ОРГО - калмактардын белгилүү кандарынын бири - 6611. 
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ОРОЗБАК - Сагымбай манасчынын атасы - 30103. 
ОРОЗДУ - Ногойдун улуу уулу, Ногой өлгөндө ордуна кан болгон адам - 1-беттеги 

кара сөздө, 335, 486, 507, 613, 3696, 4683, 6024, 5088, 5102, 5165, 53222, 5793, 5990, 
5991, 6076, 13037, 13252, 13379, 13506, 13654, 14547, 14605, 23849. 

ОРОҢГУ - балбан, баатыр аял, кытайлардын белгилүү кандарынын бири - 19431. 
ОСМОН - Мукамбет пайгамбардын эң жакын төрт жардамчысынын бири - 27042. 
ОШПУР - Жакыптын койчусу, айыл ичиндеги кадырлуу кары адамдардын бири -

1693, 2715, 22394. 
ПАНУС - Ташкендин каны - 3033, 3060, 4426, 6636, 6641, 14993, 15004, 15029, 

15068, 16864. 
ПИСҮКЕ - Тимучиндин (Чынгыскандын) атасы - 10510. 
СААЛЫ - пайгамбар - 11613, 11616. 
САБА - Ороздунун балдарынын бири - 6173. 
САБАЙ - Сатайдын атасы - 25352. 
САГЫМБАЙ - манасчы - 3532, 3827, 4725, 10445, 10999, 12292, 15819, 16633, 

22365, 26088, 29346, 30067, 30074, 30109. 
САЛАМАТ - Жакыптын айылдаштарынын бири, кадырлуу адам - 2716. 
САМ - адамдардын түпкү аталарынын бири - 1743, 1746, 10797. 
САМАНИ - Абунасир кожонун лакап аты (к. Айкожо). 
САМАР - кан, кыргыздардын түпкү аталарынын бири - 119, 12559. 
САНЖЫ - Котон шаарынын башкаруучусу - 17234. 
САНЖЫБЕК - кан, Анжияндын улугу - 6802, 6811, 6600. 
САНИРАБИГА - (к. Каныкей). 
САПАР - баатыр, кан, кыргыздардын байыркы аталарынын бири - 119. 
САПЫРАЯЗ - аарылардын баатырларынын бири - 10197, 10232, 10236, 10330, 

10333, 10343, 10345, 10362. 
САРМЫРЫШ (Сабан) - сакалаттардын баатыры, дөө - 7349, 9926, 9983. 
САРЫ - Түлкү кандын жигити - 1657, 2242. 
САТАЙ - кырк чоронун бири - 11108, 21071, 25352. 
СЕБЕЙ - чабарман, казактардан - 9305, 9308, 9314, 9322. 
СЕДЕТ - Жакыптын балдарынын бири - 29917. 
СЕЙИТ - оогандыктардын байыркы башкаруучуларынын бири - 894, 24 21. 
СЕЙЛИ - байыркы легендарлуу башкаруучулардын бири - 17390. 
СЕМЕТЕЙ - Манастын уулу - 2774, 2775, 12102, 13091. 
СЕРЕК - белгилүү баатырлардын бири - 2711, 8581, 10356, 10358, 11133, 13511, 

21028, 21036, 21565, 21561, 24088, 24615, 24621, 24637, 24642, 24644, 24648, 26271, 
26296, 26313, 26317, 26324, 26345, 26373, 26375, 26379, 26386, 26406, 23409, 26413, 
26434, 26470, 26474, 26477, 20488, 26492, 26497, 26500, 26504, 26506, 26507, 26512, 
26517, 26219, 26539, 26542, 26564, 26578, 26606, 26609, 26664, 26841, 26863, 26949, 
28515, 28643, 28769. 

СЕРИП - Арбаксепил баатырдын түпкү атасы - 10273. 
СОКУЛУК - калмак, калдай белгилүү баатыр - 6620. 
СОЛОБО - Алмамбеттин чоң атасы - 16681, 16682. 
СООРОНДҮК - кытайлардын белгилүү кандарынын бири, Алмамбеттин атасы -

1 4 4 4 3 , 1 6 6 8 2 , 1 6 6 8 3 . 
СУБАЙ - Үсөн - Көзкамандын калмак аялы - 1-кара сөздө, 4383, 4386, 4456, 4468, 

4530, 4565, 5425, 24512. 
СУГУРАЙЫР - Догошундун балбандарынын бири - 8843. 
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СУЛАЙМАН - пайгамбар - 11843, 22929, 22931, 23951, 22957, 22963, 22995, 22997, 

23032, 23035. 
СҮЛӨТҮ - кыргыздардын аярларынын бири - 1230, 1237, 1247, 1250, 1281, 8691, 

8752, 8908, 8975, 19479, 20597, 25477. 
СЫМБАТ - Үсөндүн доң элинен алган аялы (Үсөндүн калмак аялынын аты Субай 

делүү да бар) - 3905. 
СЫНТАШКӨЛ - бараңдардын баатырларынын бири - 10238, 10270. 
СЫНЫМ - Түлкү кандын ордосундагы келин - 3432. 
СЫРГАК - кырк чоронун бири, белгилүү баатыр - 1409, 1425, 1436, 1450, 1475, 

1478, 1482, 1485, 1490, 1501, 1508, 1515, 1518, 1530, 1539, 1551, 1557, 1559, 1564, 
2710, 3152, 5880, 8581, 9199, 9489, 9498, 9506, 10219, 10221, 10223, 10225, 10226, 
10232, 10239, 10248, 10250, 10267, 10263, 10267, 10331, 10334, 10359, 10360, 10363, 
10368, 10375, 11133, 13508, 14224, 14263, 19487, 19651, 20046, 20256, 20527, 20530, 
20533, 22532, 20751, 20753, 20756, 21555, 21561, 24088, 24640, 24646, 25315, 26271, 
26271, 26291, 26296, 26313, 26345, 26349, 26361, 26363, 26369, 26371, 26378, 26381, 
26384, 26387, 26402, 26405, 26411, 26420,26462, 26467, 26471, 26506, 26510, 26539, 
26456, 26550, 26558, 26562, 26577, 26611, 26617, 26621, 26638, 26660, 26665, 26800, 
26840, 26863, 26949, 28515, 28543. 

ТАГЫЛЫК - белгилүү кары адамдын бирй, күлүк аты бар - 5869. 
ТАЗ - Бааша, бараңдардан - 7629. 
ТАЗБАЙМАТ (Баймет) - чоронун бири - 460, 1544, 1550, 1522, 15925, 21566, 21593, 

21596, 21732, 24098, 24651, 24656, 24996, 25506, 25790. 
ТАЛАБЫН - Айган кандын убазири - 18347, 18410, 18450, 18478, 18489, 18504, 

18658, 18955, 18958, 18966, 19106, 19161, 19167. 
ТАШТААЛ - оогандыктардын түпкү аталарынын бири - 1376. 
ТЕКЕ - Оогандын каны Түлкүнүн баатыры - 890. 
ТЕКЕС - калмак башкаруучуларынын бири - 12657, 21818. 
ТИМУЧИН - (Чынгыскан) - легендарлык башкаруучулардын бири - 10457, 10609. 
ТОКО - моңол уруусунун башчысы - 11086. 
ТОКОЛДОЙ - Үсөндүн балдарынын бири (тексттерде кээде Токтобай делген ысым 

да жолугат, экөө бир адам болушу мүмкүн) - 4820, 5504, 5514, 5518, 5948, 6081, 22666, 
23373, 23632, 23634, 23638, 23652, 23653, 23658, 23666, 23721, 24675, 24827, 25160, 
25612, 25644, 26174, 27846, 27924, 28141, 28176, 28179, 28366, 29220, 29255, 29263, 
29271, 29302, 29304, 29410, 30009, 30010, 30012. 

ТОКОТОЙ - кырк чоронун бири - 5873, 24085, 25380. 
ТОКТОБАЙ - Үсөндүн балдарынын бири - 4471, 4686, 15545, 15550. 
ТОЛГОЙ - белгилүү баатыр, жедигерлердин каны - 12103. 
ТООРУЛЧУ - кырк чоронун бири - 456, 11151, 21564, 24093, 25402. 
ТОЮН - Көкчөкөздүн айылдашы, бий - 24008. 
ТӨБӨЙ - кан, Манастын чоң аталарынын бири - 208, 210, 211, 5805, 5963, 12990, 

14390. 
ТӨЛӨК - кырк чоронун бири, төлгөчү - 9229, 9233, 9251, 9294, 11120, 24082. 
ТӨРТАЙ - кырк чоронун бири - 11115, 24080, 25372. 
ТӨШТҮК - белгилүү баатырлардын бири - 19034. 
ТҮГҮЛ - оогандыктардын түпкү аталарынын бири - 1376. 
ТУЛУС - калмак баатырларынын бири - 6621, 6660, 6661, 6665, 6668, 6672, 6673, 

6674, 6580, 12669, 16215, 16573. 
ТУНАРЫК - Акун кандын уулу - 2684. 

762 

www.bizdin.kg



€ МАНАС » 
ТУТАЛЫК - Ороздунун балдарынын бири - 5180. 
ТҮЛКҮ - Оогандын каны - 624, 875, 878, 886, 926, 1105, 1184, 1370, 1461, 1466, 

1575, 1670, 1941, 1942, 1947, 1968, 1977, 2029, 2063, 2090 , 2448, 2458, 2801, 2803, 
2807, 3138, 3158, 3161, 3166, 3174, 3184, 3253, 3274, 3324, 3380, 3284, 3419, 3424, 
3433, 3437, 3460, 14857, 14868, 16132, 15149, 15708. 

ТҮЛӨӨБЕК - Көкчөкөздүн айылындагы бай адамдардын бири - 24005. 
ТҮМӨН - Түлкү кандын агасы - 898, 907, 926, 1666, 2072, 2227, 2239, 2801, 3159, 

3274, 3429. 
ТҮМӨНБАЙ - Оогандын каны Түлкүнүн уулу - 879. 
ТҮРК - кан, кыргыздардын түпкү аталарынын бири, түрк элдеринин түпкү атасы -

6058, 7640, 8172, 8469, 22707, 22723, 23112. 
ТҮРК - Ороздунун балдарынын бири - 5170, 5171, 5372. 
ТЫРГООТ - бай, тыргооттордун түпкү атасы - 3585. 
ТЫШТАЛЫ - бараң элинин баатырларынын бири - 9962. 
УГУЗ - кан, кыргыздардын түпкү аталарынын бири - 116, 168, 206, 212, 3577, 

6334, 6337, 7330, 7332, 7 7 4 6 , 1 0 4 7 1 , 1 0 4 8 1 , 10514, 10991, 10996, 11064, 11155 ,12035 , 
12091, 12108, 12562, 13170, 13598, 13728, 13730, 14372, 14424, 14684, 14819, 11919, 
14996, 16631, 16810, 19722, 22423, 23113, 23117, 23173, 23179, 25921. 

УЙГУР - кыргыздардын түпкү аталарынын бири - 3541. 
УЛУКМАН - легендарлуу табып - 11880. 
ҮД - пайгамбар - 11610, 11613. 
ҮМӨТ - кырк чоронун бири, үйшүн уруусунан - 24073, 25357. 
ҮМӨТ - Жайсаңдын атасы - 24074, 25358. 
ҮРБҮ - баатыр, кыпчактардын каны - 7895, 7960, 8603, 10320, 11057, 11192, 

11237, 11238, 11325, 11329, 11706, 11930, 11936, 15847, 19033. 
ҮРҮСТӨМ - байыркы легендарлуу баатырлардын бири, кеңири белгилүү чыгарма-

нын каарманы - 17780, 17962. 
ҮСӨН (Көзкаман) - Ногой кандын үчүнчү уулу - 1-беттеги кара сөздө, 78, 85, 227, 

294, 301, 803, 312, 316, 321, 333, 404, 440, 481, 3596, 3706, 3848, 4108, 4115, 4144, 
4154, 4242, 4299, 4371, 4382, 4407, 4451, 4664, 5089, 5443, 3676, 5937, 6292, 6303, 
6415, 6419, 6592, 7017, 10056, 11055, 15542, 15545 16410, 17082, 17112, 22675, 22677, 
22680, 22691, 22695, 23160, 23176, 23935, 24165, 24180, 24283, 24354, 24532, 25510, 
27887 , 27940, 27969, 28392, 29218, 29236, 29306, 29469, 30048. 

ЧАБЫРА - Айган кандын төрт аярынын бири - 17469, 17603, 18411, 18508 18541, 
18551, 18620, 18637, 18651, 190 66, 19074, 190 88, 19119. 

ЧАГАЛДАЙ - Үсөндүн уулдарынын бири - 1-кара сөздө, 4047, 4460, 4671 4790, 
5944, 6313, 7028 ,17129 , 22653, 23377, 23593, 23678, 23697, 23772, 23819 ,23838 , 23862, 
23916, 23919, 23931, 23943, 23944, 21182, 24309, 24317, 24347, 24671, 24735, 25146, 
25675, 25603, 25641, 25875, 26127, 26135, 26527, 27896, 27913, 28173, 28836, 29164, 
29170, 29203, 29205, 29208, 29484, 29509, 29513, 29022, 29541, 29549, 29 566, 30002, 
30022. 

ЧАГАТАЙ - Ороздунун балдарынын бири - 5371. 
ЧАГОО - татарлардын кадырлуу кары адамы - 7930, 8354, 15170, 15808, 15829, 

15884. 
ЧАЛИК - кырк чоронун бири - 11107, 24070, 25349. 
ЧАЛЫБАЙ - кырк чоронун бири - 11101, 16991, 24066, 25325. 
ЧАМАНШУ - Көкчөкөздүн уулу - 1078, 1096, 4106, 4538. 
ЧАЯН - Жакып байдын кайнатасы, Бакдөөлөттүн атасы - 1-кара сөздө. 
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ЧЕБЕКШОО - Үсөн менен кошо Жуушадан келген калмактардын бири - 6415. 
ЧЕГЕ (Кутубий) - Манас менен бирге козу кайтарган бала - 22892, 25735 (к. Куту-

най - Кутубий). 
ЧЕТИГЕ (Четелик) - калмак, кадырлуу адамдардын бири - 6706, 6710. 
ЧИМКИРИК - Жууша жеринин жаң-жуңу - 4266, 4273, 4296, 4328, 4370, 4373. 
ЧОЮН КУЛАК - солия элинен чыккан баатыр - 7363. 
ЧУБАК - белгилүү баатырлардын бири - 1566, 2707, 8578, 9197, 9490, 9496, 9508, 

10001, 10004, 10005, 10047, 10033, 10052, 10123, 11100, 14238, 15575, 16270, 19487, 
19651, 20050, 20258, 20542, 20547, 20724, 20727, 20758, 20847, 25073, 25399, 26702, 
25795, 28716. 

ЧЫИЫР - Ногой кандын кенже иниси, Шакандын мурдагы күйөөсү - 1-кара сөздө, 
217, 13008, 22868. 

ЧЫЙЫРДЫ (Шакан) - Жакып байдын байбичеси, Манастын энеси - 1-кара сөздө, 
505, 4 5 7 5 , 1 9 8 9 . 

ЧЫЛАБА - Алмамбеттин түп аталарынын бири - 16680, 16681. 
ЧЫЛАМКАЙЫР - Түлкү кандын баатырларынан - 1473, 1477, 1483, 1492, 1497, 

1506. 
ЧЫМЫН - Мисилиянын жакын адамы - 7725, 7737, 7780, 8626, 12051, 12056. 
ЧЫНГЫСКАН (к. Тимучин) - 10458. 
ЧЫНКОЖО - «Семетей» эпосундагы белгилүү каармандардын бири, Шапактын 

уулу - 13090, 15597, 15619, 15643. 
ЧЫРЫМЧАЛ - Үсөндүн калмактан алган аялынын атасы — 4380. 
ШААБЕК - кырк чоронун бири - 11110, 24078, 25369. 
ШАКАБА - Чагалдайдын аялы - 29486, 29502, 29526, 29578, 29580, 29585, 29588. 
ШАКАН - Манастын энеси (Чыйырды) - 4713, 23213. 
ШАКУМ - белгилүү каармандардан, кырк чоронун бири, кийин Мажик аталат 

(к. Мажик) - 14456. 
ШАҢКАЙ - Мадыроондун баатырларынан - 20440. 
ШАТЕМИР - Букардын каны - 15710. 
ШИШ - пайгамбар - 11602. 
ШООРУК - оогандык калчалардын каны, Манастын кайнатасы, Акылайдын атасы 

- 3932, 12596, 14690, 14830, 23599, 29703. 
ШУГАЙЫП - пайгамбар - 11686. 
ШУУТУ - кырк чоронун бири - 11142, 11148, 24106, 24111. 
ШҮКҮР - кырк чоронун бири - 11110, 24078, 25369, 25376. 
ШЫГАЙ - Ногой кандын иниси - 1-кара сөздө, 217, 5980, 13005, 13064, 13084, 

13088, 13252, 13397, 13401, 13460 , 13544, 13548, 13552, 13563, 13584, 13585, 13858, 
14286, 14388, 14405, 14557, 14571, 14602, 14621, 14951, 15101, 15174, 15293, 15368, 
15371, 1537 6, 15383, 15413, 15422, 15457, 15474 15480, 15492, 15507, 15518, 15556, 
15578, 15600, 15619, х5622, 15625, 15629, 15631, 15639, 16385. 

ШЫҢГЫ - Кербендин атасы, аты гана эскерилген кейипкер - 457, 11152, 24094, 
25406. 

ЫБЫРАЙ - пайгамбар - 11616, 11631, 11640, 11644, 11646. 
ЫБЫРАЙ - эпостун тексттерин кагаз бетине түшүргөн катчы - 3536, 12295, 16635, 

30069. 
ЫБЫШ - кырк чоронун бири - 24091. 
ЫДЫРЫС - пайгамбар - 11604. 
ЫЙСА (Ыса) - пайгамбар - 10923, 11887, 11892, 21224. 
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ЫРАМАН - Ырчы уулдун атасы, аты гана эскерилет - 407, 25481. 
ЫРАХЫМАМ - Сулайман пайгамбардын тулуп туулган баласы - 11852. 
ЫРЧЫУУЛ - кырк чоронун белгилүүлөрүнүн бири, ырчы - 15924, 2156 24097, 

25481, 28720. 
ЫСАК - Чагатайдын уулу - 5371. 
ЫСКАК - пайгамбар - 11659. 
ЫСМАЙЫЛ - пайгамбар - 11645, 11651 , 11656. 
ЭБЕП - аяр, Көкөтөй кандын тобунан - 18618, 18638, 18650, 19113 19128, 19481, 

20682. 
ЭЛЕМАН - кыпчактардын ичиндеги эсел уруусунун башчысы - 16181 19034. 
ЭЛЕМАН - кырк чоронун бири - 11131, 24086, 25381. 
ЭЛӨӨДАРАН - кавказдыктардын баатыры - 9838. 
ЭРМЕНБАЙ - кырк чоронун бири катары айтылат - 28717. 
ЭСЕНКАН - кытайлардын баш каны - 1-беттеги кара сөздө, 3043, 4331, 6890, 12452, 

12460, 13062, 16354, 22697, 22827, 24 503, 25595. 
ЭШТЕК - сары ногойлордун каны, Жамгырчынын атасы - 7911. 
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КИТЕПКЕ КИРГЕН ОКУЯЛАРДАГЫ ЭЛ, УРУУ АТАЛЫШТАРЫ 

Аары - эл, уруу - 916, 1784, 1735, 2490, 2659, 2872, 3019, 3546, 7167, 7184, 7187, 
7202, 7299, 7301, 7309, 7427, 7218, 7625, 7820, 8476, 8815, 9455, 9848, 10133, 10156, 
10129, 10162, 10174, 1 0 1 8 4 , 1 0 2 9 2 , 10294, 10381, 10421, 10423, 10425, 104 28, 10474., 
10623, 10648, 10553, 10585, 10798, 10853, 10951, 10955, 11194, 11231, 11245, 11253, 
11270, 11320, 11340, 11525, 11573, 11614, 11678, 11705, 11775, 11837, 11891, 11933, 
11986, 11993, 12001, 12153, 12282, 12608, 12609, 12613, 12973, 21182, 22467, 23953. 

Айкым - уруу, эл - 11109. 
Ак урук - эл, элдер биримдиги - 7183, 7251, 7638, 7819, 8475, 9543, 10425, 10436, 

11264, 12076, 12608, 12971, 22467. 
Алач (алаш) - уруулар, элдер биримдиги - 30, 1946, 2776, 2981, 2983, 2987, 3040, 

3096, 3097, 5059, 5803, 6086, 6306, 6428, 7336, 7552, 7845, 8099, 8391, 8598, 8621, 
9217, 9311, 9637, 9815, 10163, 10169, 10178, 10479, 10480, 11051, 11184, 11949, 12005, 
12504, 13141, 13360, 13921, 13922, 14592, 14757, 14759, 15006, 15732, 16010, 16378, 
16462, 16606 , 16630, 16704, 16766, 16927, 16931, 20136, 20182, 20189, 20209, 20320, 
22445, 22450, 22452, 22848, 22873, 22885, 23071, 23139, 23216, 23253, 23285, 23308, 
23464, 23467, 24109, 24195, 2451, 24786, 24941, 26121, 26431, 27256, 27364, 27384, 
28006, 28051, 28120, 28182, 28195, 28477, 28486, 28676, 28689, 29222, 29245, 29608, 
29609. 

Алпын - уруу, эл - 19479. 
Алтай - эл, уруулар (алтайлыктар маанисинде) - 22820. 
Алчын - уруу, эл - 11083, 24072, 26353. 
Аңгилия - эл, кээде өлкө - 7632. 
Арап - эл - 126, 119, 201, 1708, 1709, 7187, 7635, 10336, 10490, 10861, 10869, 

10929, 10942, 11897, 11919, 14077, 21243, 28058. 
Арбан - уруу, эл - 11112, 24079, 25371. 
Аргын - уруу, эл - 11082, 24075, 25862. 
Ардай - уруу, эл - 11084. 
Ачалы (ача) - эл, уруу - 7072, 7559, 7754, 7824, 7834, 7839, 7865, 8407, 8417, 

8567. 
Байгур - уруу, эл биримдиги - 2306, 12525, 29038. 
Байчоро - казак урууларынын бири - 12046. 
Балуш - эл, уруу - 8588, 8786, 8787, 8809, 10108, 10121, 10858. 
Барансоз - эл, элдер биримдиги - 11260, 17628. 
Бараң - эл, элдер - уруулар биримдиги - 7257, 7266, 7292, 7422, 7624, 7632, 7713, 

852455, 8535, 9953, 9972, 10059, 10087, 10092, 10121, 10157, 10172, 12343, 14075, 
14081, 16600, 21240, 25902. 

Бария - уруу, эл - 7767, 7424. 
Барсы - (парсы, фарсы) - эл - 1349, 7509, 11311, 14862, 14882, 27267. 
Басыз - уруу, эл - 21080. 
Белгия - эл, уруу - 11257. 
Боозур - уруу - 2996. 
Бор - уруу, эл - 11249. 
Будаң - кыргыз урууларынын бири - 23996. 
Бурут - (калмактар менен кытайлардын кыргыздарды кордоп атоосу) - эл - 4041, 

4043, 4044, 4180, 4189, 4268, 4375, 4570, 5704. 
Бээжин - Кытай, кытай эли маанисинде - 3012. 
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Галандия - эл, элдер биримдиги - 5970. 
Дагар - уруу, эл - 20964. 
Даңгыт - калмак урууларынын бири, эл, уруу - 3861, 4431, 13807, 14019, 14801, 

15707, 16729, 16833, 17619, 9477, 20592, 20653, 21158, 21287. 
Даңшоо - уруу, эл (Айган элдеринен) - 21993. 
Доңшо - эл, уруу (кээде дөңгө, доң, доңго катары да айтыла берет) - 13416. 
Дөңгө (дөң, доң) - эл, уруу (дөңгөлүк, дөңдүк, доңдук маанисинде) - 1-кара сөздө, 

234, 367, 371, 376, 410, 468, 3609, 3847, 3906, 4151, 4228, 4229, 4231, 4241, 4262, 4263, 
4309, 4372, 4413, 4448, 4151, 4692, 4697, 4706, 4891, 5561, 5688, 5949, 6002, 6051. 

Дөөлөс - уруу, эл - 11073, 12478. 
Дөрбөн - уруу, эл - 1116, 24080, 45372. 
Думара - уруу, эл - 12478. 
Жабаа - эл, уруу - 14018, 16696, 16821, 16849, 16896, 16940, 16989, 17069, 17413, 

17526, 18279, 18322, 18872, 18410, 18713, 18721, 18988, 18996, 18997, 19117, 19215, 
19235, 19271, 19336, 19759, 19769, 20661, 20978, 21062, 21125, 21243, 21606, 21968, 
21989, 22002, 22179, 22698, 23236, 23591, 24045. 

Жаңгер - уруу - 462, 21102. 
Жанчоро - казак урууларынын бири - 12050. 
Жая - уруу, эл (жаяда жашагандар, жаялыктар маанисинде) - 20966, 20967, 20972. 
Жебечи - уруу, эл - 23316, 23318. 
Жедигер - уруу, эл - 12091, 12096, 16301. 
Жетиген - уруу, урук, эл - 17151. 
Жүз - уруу, эл - 714, 1645, 1649, 1660, 2292, 2587, 11159. 
Жүүт (жөөт) - эл - 3058, 7275, 7422, 9543, 10432, 16546, 21238. 
Зуң - уруу, эл - 12541. 
Инжир - эл, уруу - 7271. 
Инжуу - эл, уруу - 25904. 
Иңгилис - эл - 7271, 10275, 10417, 10857, 11067, 11259, 1207 5, 12107, 14081, 

17628, 21240, 25902. 
Итаалы - эл - 10394. 
Кадыр жайнак - уруу, эл - 11112,' 24106. 
Кадыр түмөн - уруу, урук - 25409. 
Казак - эл - 1-кара сөздө, 13, 17, 19, 364, 456, 2958, 2969, 3525, 3581, 
3646, 4879, 4914, 3118, 6326, 6328, 7896, 7959, 9305, 9906, 9987, 10378, 10389, 

10454, 10555, 10573, 10686, 11058, 11150, 12043, 12044, 12315, 13177, 13182, 13427, 
13169, 13515, 15706, 15883, 16159, 16180, 19481, 20103, 21563, 22748, 24092, 26401, 
25190, 27426, 28181, 263 99. 

Калия - уруу, эл - 7266. 
Калмак - уруу, эл - 1-беттеги кара сөздө, 13, 18, 19, 20, 24, 57, 67, 68, 81, 97, 225, 

364, 387, 415, 451, 778, 1912, 2971, 3583, 3589, 3647, 3660, 4121, 4156, 4318, 4199, 
1582, 4622, 4679, 1692, 1707, 1724, 1827, 4862, 4977, 5118, 5341, 5477, 5194, 5541, 
5554, 5596, 5601, 5618, 5684, 579 2, 5894, 6008, 6246, 6662, 6801, 6880, 6927, 7229, 
8062, 8 0 9 2 , 8 8 9 1 , 10028, 10040, 10454, 11156, 11981, 12403, 12738, 12745, 12749, 12844, 
13000, 1312, 13142, 13172, 13184, 13185, 13197, 13199, 13248, 13251, 13425, 13427, 
13469, 13515, 13603, 14362, 14451, 14457, 14579, 14660, 14665, 14788, 14999, 15406, 
15486, 15649, 16159, 16216, 16399, 16429, 16474, 16753, 18078, 18715, 18720, 18874, 
19001, 19207, 19336, 19762, 19786, 20006, 20266, 21992, 22322, 22401, 22519, 22640, 
22747, 22818, 25166, 23193, 23198, 23273, 23388, 23938, 24281, 24286, 24316, 24779, 
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24885, 25316, 26321, 25326, 25334, 25342, 25355, 25360, 25384, 25387, 25400, 25405, 
25463, 25471, 25475, 25620, 25680, 25818, 25835, 25896, 25898, 26526, 26759, 26914, 
28672, 28692, 28803, 28849, 28874, 28906, 28919, 28982, 28997, 29006, 29200, 29312, 
29316, 29421, 29452, 29485, 29545, 29742, 29762, 29874, 29876, 30049, 30051. 

Калсак - уруу, эл (эпосто казак эли кээде ушундай да аталат) - 6065. 
Калча - уруу, эл - 645, 711, 1620, 1043, 3332, 4857, 6548, 12335, 12591, 12596, 

13661, 14682, 11713, 11714, 14830, 22904. 
Калча - уруу, эл (Айган канга караган жабаа элинин ички бөлүнүштөрүнө кирген 

УРУУ, уруктардын бири) - 19000, 19001, 19335, 19344, 20441, 20918, 24046. 
Каңгай - эл, уруу (каңгайлык, Каңгай өлкөсүнүн адамы маанисинде) - 19788, 22749, 

22834, 21286. 
Каңды - уруу - 530, 714, 2498. 
Кара калпак - уруу, эл - 530. 
Кара кытай - уруу, эл - 22750. 
Кара мүңкүш - уруу, эл - 6810. 
Кара ногой - уруу, эл - 3567. 
Каратегин - уруу, эл - 13661. 
Каратоко - уруу - 11106, 24069. 
Кара түлөө - уруу аталышы - 462, 24101. 
Кара чоро - казак урууларынын бири - 12054. 
Катаган - уруу - 625, 711, 2498, 15705, 15882, 16179, 16649, 16842, 19082. 
Катыс - эл, уруу - 781. 
Кетелик - эл, уруу (кенжут элдеринин бири) - 19842. 
Кетүлүк - эл, уруу (балким, кетелик экөө бир аталыш болушу да ыктымал) - 11161. 
Кигит - Айган кандын карамагындагы жабаа элинин бир бутагы, уруу, урук эл -

18997, 19215, 19265, 19333, 19336, 19342, 20440, 20661, 20761, 20916, 21994, 24046. 
Кошчу - уруу, урук, эл - 23315, 23316. 
Көзкаман - урук (Көзкаман уулдары маанисинде) - 14564. 
Курайыш - уруу (Мукамбет пайгамбардын уруусу) - 11897. 
Кутчу - уруу-урук, эл - 23317. 
Куун - урук, уруу - түрк урууларынын бири - 23129. 
Кыдыршаа - уруу, урук Меңдибайдын уруусу) - 16446. 
Кызылбаш - уруу, эл - 927, 3057, 3066, 10432, 16545, 25905. 
Кыйба - эл, уруу (кээде кыйбалык маанисинде) - 1620, 1642, 14923, 27267. 
Кыпчак - уруу, эл - 529, 1645, 1650, 2291, 2587, 2604, 2850, 8603, 10320, 11105, 

1 1 1 9 1 , 1 2 1 1 6 , 1 3 8 0 3 , 1 4 3 6 2 , 24143, 25513. 
Кыргыз - эл - 1-беттеги кара сөздө, 93, 102, 130, 132, 218, 226, 257 488, 717, 728, 

724, 757, 1196, 1227, 1309, 1312, 1316, 1329, 1382, 1451, 1620, 1641 1712 1886 1931, 
1936, 1950, 2007, 2087, 2156, 2161, 2163, 2165, 2167, 2169, 2171, 2174, 2176, 2178, 
2180, 2182, 2184, 2186, 2188, 2190, 2192, 2194, 2196, 2198, 2200, 2202, 2204, 2208, 
2210, 2212, 2211, 2216, 2218, 2221, 2264, 2270, 2272, 2274, 2295, 2322, 2336, 2353, 
2355, 2368, 2375, 2378, 2381, 2382, 2385, 2388, 2394, 2401, 2442, 2443, 2495, 2513, 
2576, 2596, 2623, 2631, 2747, 2778, 2796, 2804, 2819, 2867, 2908, 2951, 2957, 2958, 
2984, 3000, 3027, 3055, 3063, 3067, 3070, 3076, 3163, 3186, 3194, 3207, 3213, 3217, 
3271, 3278, 3321,3329, 3482, 3488, 3495, 3504, 3513, 3515, 3525, 3540, 3563, 3572, 3582, 
3591, 3643, 3654, 3692, 3704, 3773, 3787, 3797, 3825, 3848, 4043, 4045, 4080, 4109, 
4153, 4163, 4164, 4191, 4253, 4418, 4443, 4877, 4896, 4898, 4908, 5020, 5037, 5061, 
5078, 5114, 5115, 5246, 5336, 5347, 5455, 5474, 5559, 5571, 5579 , 5706, 5723, 5735, 
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5803, 5896, 5898, 5912, 5965, 5971, 5998, 6007, 6012, 6017, 6010, 6062, 6065, 6182, 
6192, 6203, 6309, 6317, 6320, 6322, 6326, 6350, 6409, 6580, 6683, 6585, 6631, 6633, 
6639, 6686, 6728, 6815, 6846, 7006, 7165, 7175, 7313, 7136, 7379, 7381, 7390, 7443, 
7475, 7477, 7482, 7485, 7495, 7761, 8063, 8133, 8468, 8604, 8615, 8803, 9122, 9303, 
9321, 9451, 9526, 9571, 9786, 9832, 9987, 10126, 10167, 10343, 10379, 10154, 10605, 
10614, 10530, 10545, 10636, 10748, 10880, 10896, 10901, 10986, 
11104, 11159, 11291, 11710, 11948, 11978, 12081, 12099, 12104, 
12815, 12320, 12325, 12328, 12331, 12334, 12337, 12346, 12348, 
12109, 12430, 12454, 12175, 12494, 12504, 12508, 12533, 12548, 
12860, 12880, 12938, 12951, 12962, 12975, 12994 13000, 13043, 1305, 13113, 13136, 

11059, 11078, 11087, 
12119, 12140, 12149, 
12353, 12355, 12377, 
12590, 12658, 12680, 

13168, 13171, 13187, 13197, 13273, 13277, 13314, 13342, 13427, 
13574, 13593, 13607, 13626, 13851, 13853, 13868, 14024, 14141, 
14283, 14291, 14293, 14297, 14323, 14329, 14341, 14391, 14428, 
14014, 14616, 14619, 14623, 14645, 14668, 14676, 14698, 14703, 
14971, 14976, 15003, 15009, 15023, 15011, 15047, 15302, 15609, 
15871, 16162, 16365, 16453, 16462, 16490, 16513, 16583, 16539, 
16563, 16572, 16575, 16697, 16605, 16614, 16651, 16653, 16707, 
16872, 16938, 16968, 17057, 17067, 17148, 17159, 17174, 17233, 
19170, 19180, 19227, 19229, 19252, 19268, 19423, 19480, 19489, 
19772, 19773, 19780, 19854, 19927, 19933, 19993, 20001, 20103, 
20345, 20348, 20353, 20426, 20480, 20575, 20580, 20618, 20766, 
20955, 21016, 21055, 21038, 21363, 21457, 21549, 21602, 21605, 
21983, 22061, 22155, 22160, 22178, 22461, 22544, 22591, 22703, 
22796, 22849, 23057, 23230, 23283, 23297, 23739, 23783, 23920, 
24184, 24248, 24251, 24382, 24391, 24786, 24786, 25452, 25513, 
26221, 26424, 26426, 26431, 26525, 26965, 26993, 27031, 27158, 
27703, 27707, 27741, 27752, 27931, 27986, 27994, 28046, 28181, 
28424, 28410, 28444, 28489, 28545, 28570, 26676, 28851, 28937, 
29020, 29046, 29054, 29109, 29116, 29158, 29245, 29343, 29450, 
29636, 29841, 29853, 29891, 29900, 29903, 29907, 29978, 30081, 30085, 30094, 30099. 

Кырпур - эл, уруу - 14017. 
Кыругуз - эл, уруулар биримдиги - кыргыз деген сөздүн эпос берген түшүндүрмөсү 

- 118, 2 0 7 , 2 1 5 , 3 5 8 6 , 5176, 5 3 5 7 , 5 9 6 6 , 7334 ,10486 , 11091, 11130, 12064, 12565, 13866, 
14366, 14399, 14477, 14820, 14974, 16158, 22885, 25923. 

Кытай - эл - 1-беттеги кара сөздө, 221, 225, 280, 740, 750, 1337, 1713, 2968, 2977, 
2988, 3006, 3017, 3061, 3065, 3073, 3589, 3601, 3644, 3660, 3645, 3646, 4108, 4120, 
4777, 1895, 4907, 1980, 5019, 5037, 5069, 6079, 5237, 5334, 5345, 5707, 5999, 6044, 
6048, 6056, 6073, 6111, 6191, 6321, 6323, 6416, 6888, 7229, 7231, 7313, 10013, 10517, 
10521, 11146, 12073, 12112, 12342, 12522, 12531, 12537, 12541, 12567, 12582, 12617, 
12622, 12624, 13011, 13016, 13045, 13142, 13163, 13167, 13216, 13218, 13230, 13248, 
13251, 13271, 13301, 13311, 13314, 13321, 13334, 13352, 13357, 13368, 13421, 13422, 
13591, 13623, 13768, 13772, 13773, 13823, 13851, 13852, 13890, 13982, 14014, 14111, 
14354, 14395, 14428, 14441, 14446, 14478, 14480, 11500, 14508, 14655, 14913, 14973, 
14980, 14983, 15661, 16540, 16757, 17420, 17425, 17630, 17734, 17761, 17946, 19781, 
20085, 20116, 20121, 20123, 21041, 21057, 21638, 21661, 22721, 22727, 22809, 22811, 
22824, 22832, 23056, 23092, 23273, 23381, 24030, 24184, 24408, 25448, 25456, 25899, 
25900 , 28000, 28995, 29618, 29621, 29790, 29811. 

Манас - уруу, урук (Сагымбай манасчынын уруусу) - 11004. 

13469, 13549, 13559, 
14191, 14210, 14226, 
14462, 14509, 14613, 
14773, 14859, 14946, 
15765, 15826, 15837, 
16541, 16552, 16559, 
16811, 16858, 16862, 
17245, 17622, 19068, 
19519, 19717, 19727, 
20198, 20301, 20325, 
20774, 20778, 20793, 
21607, 21615, 21667, 
22714, 22746, 22792, 
24030, 24068, 24104, 
25674, 25917, 25958, 
27160, 27249, 27426, 
28195, 28399, 28408, 
28995, 28997, 29001, 
29461, 29548, 29614, 
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Манжурия - элдер, уруулар (манжурияда жашаган элдер маанисинде) - 25329. 
Маңгул - уруу, эл - 1-беттеги кара сөздө, 67, 81, 209, 2969, 3604, 3783, 3796, 4125, 

4177, 4185, 4193, 4197, 4227, 4232, 4236, 4244, 1311, 4417, 4445, 4679, 4766, 5470, 
5834, 6068, 6625, 6667, 6805, 7229, 10081, 11981, 12998, 18012, 13142, 13161, 13181, 
13185, 13200, 13275, 13824, 13852, 13855, 14329, 14333, 14362, 14646, 14663, 14664, 
14999, 16148, 16156, 16334, 16429, 16540, 22798, 22799, 22809, 22818, 22862, 23092, 
24386, 26430, 30050. 

Маңгыт - уруу, эл - 12344. 
Моңол - уруу, эл - 11086, 16868. 
Немис - эл - 10440, 11262. 
Ногой - уруу (Ногой кандын тукумдары, Манастын өз уругу) - 4823, 4885, 6078, 

11098, 12709, 13055, 13372, 13652, 14558, 14559, 14699, 14705, 14707, 14752, 15633, 
16265, 16510, 16596, 23080, 26992, 27801, 28425. 

Ногой - эл, татарлардын лакап аталышы (Ногой канга кызматчы - нөкөр болгон 
үчүн ногойчул - эл делип ногой аталган) - 1-беттеги кара сөздө. 

Нойгут - уруу, эл - 11100, 12117. 
Ойрот - эл, уруулар биримдиги - 2974, 4411, 5973, 12654, 14442. 
Ооган - эл (оогандык маанисинде) - 652, 712, 713, 1079, 1460, 1554, 1578, 1645, 

1669, 2247, 2269, 2271, 2291, 2378, 2440, 2465, 2492, 2500, 2587, 2596, 2604, 2638, 
2778, 2782, 2804, 2842, 2848, 2873, 2879, 2908, 2939, 3178, 3186, 3217, 3368, 3375, 
3407, 3488, 3495, 3504, 3513, 7449, 10526, 12976, 13766, 14868. 

Орус - эл - 338, 543, 1337, 3014, 3022, 7503, 10440, 11181, 11267, 11317, 12131, 
12338, 12620, 11090, 16337, 22498, 24399, 25905. 

Өзүбек - эл, уруулар биримдиги - 123, 162, 2956, 3104, 6309, 12135, 13541, 13868, 
16343, 27251. 

Палек - уруу, эл - 11219. 
Саёо - эл, уруу - 10858. 
Сакалат - эл - 7272, 7346, 7425, 9925, 10475, 21238, 25904. 
Самани - эл, уруу - 1-кара сөздө. 
Самаит - уруу, эл - 242, 254, 3839, 12126. 
Сарт - уруу, эл - 618, 3058, 12134, 12136, 12150, 12151, 13427, 14400, 14614, 

16549, 16551, 22322, 23938, 24036, 27156, 27164, 27176, 28046. 
Сары - эл, уруу (сары урук маанисинде, эпосто бул түргө орус менен немис кирет 

делет) - 10144. 
Сарык - уруу, эл - 11108. 
Сербия - эл, уруу - 11256. 
Солия - эл, уруу - 7268, 7361, 7424. 
Сурук - эл, уруу - 22749. 
Сыйба - уруу, эл - 11249. 
Тагылык - уруу, эл - 7472. 
Тажик - эл - 1520, 3109, 7543, 12591, 14830, 14862, 11882, 14923. 
Тайын - калмак урууларынын бири - 29485. 
Тарса - эл, элдер биримдиги - 3066, 4861, 7275, 7422, 9543, 10432, 16545, 21238, 

25905. 
Тары - уруу, урук - 23311. 
Тейит - уруу - 625, 711, 714, 2498, 3332, 11078. 
Татар - эл, уруу - 1-беттеги кара сөздө, 2971, 3824, 4876, 7930, 104 99, 12998 , 

13012, 14333, 15829, 15884, 16151, 16152, 16154. 
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Тоту - эл, уруу - 4430. 
Төбөй - урук, ата уулу (Төбөй уулдары, Төбөй тукуму маанисинде) - 14590, 14595. 
Түмөн жайлак - уруу, эл - 11148, 24111, 25409. 
Түрк - элдер биримдиги - 86, 154, 241, 251, 255, 257, 877, 935, 1172, 1195, 1374, 

1382, 1594, 1701, 1886, 1931, 2494, 3011, 3102, 3199, 4253, 4405, 4845, 6025, 6057, 
6109, 6163, 6274, 7354, 7480, 7511, 7589, 7620, 7626, 7628, 7640, 7641, 7650, 7716, 
7772, 7776, 7857, 7865, 7945, 8180, 8182, 8187, 8221, 8225, 8342, 8488, 8567, 9159, 
9354, 9678, 9920, 10126, 10132, 10159, 10167, 10200, 10274 ,10280 , 1 0 2 9 0 , 1 0 2 9 3 , 1 0 4 2 1 , 
10449, 10459, 10465, 10194, 10497, 10500, 10519, 10689, 10691, 10753, 10755, 10796, 
10825, 10844, 10864, 10880, 10895, 10957, 11256, 11287, 11290, 11294, 11306, 11309, 
11312, 11943, 11973, 12018, 12026, 12075, 12081, 12101, 12124, 12125, 12128, 12181, 
12454, 12534, 12616, 12021, 12626, 13003, 13623, 11070, 14105, 14365, 14477, 14733, 
14737, 14742, 14859, 16134, 15714, 15763, 15801, 15817, 15874, 16021, 16132, 16144, 
161145, 16366, 16525, 16527, 16547, 16687, 17244, 20116, 20184, 20 296, 20 345, 20368, 
20813, 21091, 21624, 21675, 22708, 22714, 22752, 22815, 22816, 22826, 22833, 23054, 
23500, 26429, 27307, 27378, 27610, 27994, 28508, 28801. 

Тынай - кыргыз ичиндеги уруулардын бири - 14698. 
Тыңшыр - эл, уруу - 7426. 
Угуз - эл, уруулар биримдиги - кыргыздардын өзүнчө аталышы - 2959, 2972, 3005, 

9 2 4 1 , 1 1 9 5 3 , 12069, 13763, 14663, 14670, 14921, 16157, 16160, 27706, 29457. 
Уйгур - эл, уруулар биримдиги - 2308, 4434, 5118, 12071, 12467, 12525, 14800, 

20313, 22309, 22412, 23481, 25900, 28453, 28038. 
Урум - эл (урумдук, урум курту маанисинде) - 9292, 9385, 9552, 9581, 9614, 9754, 

10770, 10843. 
Үйшүн - уруу, эл - 11083, 24073, 25357. 
Чантуу - эл, элдер - 14058. 
Чаңкай - уруу, эл (Айганга караган элдерден. Алардын арасында «шаңкай» деген 

да уруу, эл эскерилет, балким, «чаңкай» менен «шаңкай» бир эле аталыш болушу да 
мүмкүн - 21991. 

Чапак - уруу, эл - 12092. 
Чаркес - эл, уруулар биримдиги - 11941, 11946, 11947, 12611. 
Чернөгөр - эл, уруу - 10448, 11255. 
Чокчу - эл, уруу - 12126. 
Чымыр - казак урууларынын бири - 12057. 
Шаңкай - уруу, эл (Айганга караган жабаа элинин уруктарынан) - 19000, 19343, 

20918. 
Шаңкай - уруу, эл (ындыстандык элдердин урууларынын бири) - 12092. 
Шыга - уруу, эл (Айган канга караган элдердин бири) - 19000. 
Шыгай - уруу, урук (шыгай тукуму маанисинде) - 14558, 14699, 14701, 15462, 

15632. 
Ынды - эл, элдер биримдиги - 7271, 18076, 21240. 
Эзет - уруу, эл (татарларга кирүүчү уруулардын бири) - 16153. 
Эрен - эл, уруу - 40998. 
Эсел - уруу, эл (кыпчак урууларынын бири) - 16181. 
Эски - уруу, урук, эл - 17175. 
Эскимус - эл, уруу - 3013. 

Эштек - уруу, эл - 11056, 15885, 16153, 16182, 19033. 
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€ МАНАС » 
КИТЕПКЕ КИРГЕН ОКУЯЛАРДА ЭСКЕРИЛГЕН ЖЕР-СУУ АТАЛЫШТАРЫ 

Абан-Суу - аймак, талаа, өрөөн - 6599, 66о8, 6655, 6724, 12360, 12671, 12679, 
1 3 7 9 6 , 1 6 4 5 9 , 1 6 5 0 8 . 

Абстралия - өлкө, аймак - 14015. 
Ажяя суу, аймак - 17320. 
Азал - тоо, аймак - 22889. 
Азар - дайра, көл - 7248, 8183, 8472, 8479, 12269, 16522. 
Аземил - Сия - тоо, аймак - 8262. 
Азирет - чөлкөм - 1-беттеги кара сөздө, 6916. 
Азиреттин кара тоо - чөлкөм, тоо, өрөөн - 1-беттеги кара сөздө, 3569, 6516, 6952, 

12158, 12682, 12913, 16187, 16188, 16465, 22417. 
Азия - өлкө, чөлкөм - 1-беттеги кара сөздө, 289, 10520, 12628, 14657, 16119, 22443. 
Айган - аймак, өлкө, кандык (Айган кандын жери, турагы, кандыгы маанисинде) 

- 17898. 
Ак-Жайык - аймак, чөлкөм - 13796. 
Ак-Сай - жайлоо, аймак - 22588. 
Аксы - аймак, чөлкөм - 6751, 16404. 
Ак-Шыйрак - тоо, аймак - 26232. 
Ак-Ыяз - аймак, чөлкөм - 21815. 
Ала-Бел - ашуу, тоо, аймак - 17055, 17059. 
Ала-Жууку - аймак - 16420, 25949. 
Алай - чөлкөм, өрөөн - 1-беттеги кара сөздө, 256, 279, 484, 3571, 4058, 4090, 5905, 

6096, 6512, 6513, 6515, 6570, 6588, 6807, 6824, 12357, 12647, 12730, 12940, 13191, 
13193, 13195, 13244, 13250, 13492, 13882, 13883, 14066, 14229, 14250, 14257, 11351, 
14385, 14404, 14421, 14429, 11430, 14775, 14517, 15703, 16036, 16184, 16291, 22213, 
22417, 22495, 22823. 

Ала-Көл - көл, аймак - 12439. 
Ала-Тоо - тоо, тоо кыркасы, чөлкөм - 6372, 6762, 6776, 9575, 12356, 12822, 13920, 

16422, 16437, 16503, 16568, 17068, 17102, 21524, 21619, 27239, 28078. 
Алек - бел, ашуу - 655. 
Алеңгир - ашуу, бел - 650. 
Алмалуу - аймак, өрөөн - 11556. 
Алмалы - жайлоо, аймак - 15704. 
Алман - суу, өрөөн, аймак - 16518. 
Алп - аймак, тоо - 918. 
Алтай - тоо, чөлкөм, өрөөн - 1-беттеги кара сөздө, 7, 14, 272, 273, 1701, 2615, 

4311, 4439, 6053, 6064, 6067, 6070, 6318, 6580, 6685, 6798, 10512, 11709, 12110, 12114, 
12147, 12323, 12318, 12428, 12494, 12555, 12571, 12655, 12656, 12727, 12736, 12755, 
12761, 12763, 12839, 13030, 13027, 13189, 13192, 13194, 13211, 13414, 13177, 13559, 
13663, 13774, 13800, 13872, 14264, 14271, 14313, 14320, 14323, 14357, 14382, 14726, 
11786, 14911, 14991, 15657, 16388, 16406, 16569, 16611, 16651, 20226, 21546, 22494, 
22500, 22506, 22524, 22802, 22813, 22815, 24394, 25512, 30081, 30081. 

Алты-Шаар - аймак, чөлкөм, шаар - 4434, 8864, 12071, 12117, 12465, 12167, 13805, 
14301, 14799, 16731, 20318, 28453. 

Амур - суу, чөлкөм, өрөөн - 3575, 12137, 12824, 14359, 30087 (Амуу дария экөө бир 
түшүнүк болуусу да мүмкүн). 

Аму - суу, дария - 657, 686, 704, 1381, 3215. 
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Анатоли - өлкө, аймак - 8775, 9150, 9248, 9397. 
Анжиян - шаар, аймак - 274, 275, 279, 552, 3044, 5413, 5415, 6362, 6514, 6775, 

6783, 6840, 8600, 12143, 12354, 12366, 12117, 12510, 1 2 6 3 6 , 1 2 6 4 6 , 1 2 6 8 4 , 1 2 7 8 1 , 1 2 7 9 8 , 
12858, 12862, 12874, 13234, 13349, 13690, 13837, 13813, 13869, 14046, 14055, 14351, 
14394, 14397, 14432, 16118, 16542, 22193, 22212, 22789, 23992, 25916, 27705, 28258, 
28278. 

Анжы - калаа, шаар, аймак - 11356. 
Анжы-Манжы - өлкө, аймак - 13971, 11069, 16692, 20129. 
Аңгилия - өлкө, чөлкөм - 16360. 
Аңырты - аймак, өзөн, жайлоо - 13203, 10801, 13873, 16408, 22396. 
Арабия (Арабстан) - 1702, 20188, 27047. 
Арабы - бел, ашуу - 16037. 
Арал - көл, чөлкөм - 919, 7182, 7940, 8220, 13796. 
Араник- шаар, аймак, тоо, бел - 3035, 6656, 6664, 6723, 6785, 12677. 
Аратүз - аймак, өрөөн - 12778, 12852, 26935, 26837, 27959. 
Ардалык - аймак, чөлкөм, шаар - 20251, 20260. 
Арка - жайлоо, аймак - 16138. 
Арпа - аймак, жайлоо - 25935. 
Арт-Азай - ойдуң, аймак - 12937. 
Артбашы - Алайдагы аймак (Эркеч-Тамдын мурдагы аталышы) - 12933. 
Артылма - бел, ашуу - 16292. 
Артыш - шаар, аймак - 28866. 
Арша-Кум - талаа, чөл - 641. 
Арыш - тоо, бел-ашуу - 613. 
Аскар - тоо, акмак - 21800. 
Асталы - тоо, аймак - 9151. 
Ат-Башы - аймак, өрөөн - 26226. 
Ат-Жайлоо - өзөн, жайлоо - 28726. 
Ачалы - аймак, чөлдөгү ачалылар жашаган чөлкөм - 8036, 8041, 8048. 
Ашарсуу - өрөөн, аймак - 3035. 
Аштым-Маран - аймак, бел - 6622. 
Аягүз - аймак, өрөөн - 12434. 
Аянсы - суу, аймак - 7916. 
Багдат - шаар, чөлкөм - 202, 1368, 12519. 
Бадакшан - аймак, шаар - 1365, 3564. 
Байингу - аймак, чөлкөм - 7273. 
Байкал - көл, аймак - 245, 30090. 
Бал-Камыш - адыр, аймак - 4088. 
Балык - шаар, аймак - 1365, 3564. 
Баныч - аймак, өрөөн, тоо - 20232. 
Баран - шаар, өлкө - 16360, 16363. 
Бараңыз - шаар, арал, аймак - 7297, 9696, 9619, 9643, 9823, 10855. 
Баргана - чөлкөм,өрөөн - 205, 4636, 6571, 6701, 9225, 12143, 12323 ,13272 , 13276, 

17620. 
Баркөл - көл, аймак - 14328. 
Баселек - тоо, бел, аймак - 26830. 
Батбак - акмак, чөлкөм - 7069, 7556, 8229. 
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Батылүү (батилее, багылөөк) - арал, аймак - 7295, 7296, 8648, 9356, 9594, 9631 

10818, 11268, 16864. 
Башмак - булак, аймак - 30089. 
Баянгер - чөл, аймак - 19355. 
Бекия - шаар, аймак - 9659. 
Бертинис - өлкө, кандык - 7636. 
Билгия - өлкө, чөлкөм - 10453. 
Боскак - тоо кыркасы - 13873. 
Бойгут - өрөөн, аймак - 6791, 28724. 
Букар - шаар, аймак - 277, 3561, 4636, 5416, 5689, 6354, 6693, 7060, 7538, 9223, 

12473, 12636, 13691, 13791, 14086, 14872, 15030, 15710, 16026, 16534, 25117, 27265, 
27705. 

Бураталаа - аймак, чөлкөм - 12432. 
Бээжин - кытайлардын борбор шаары - 1-беттеги кара сөздө, 1731, 3046, 3836, 

6044, 7486, 12585, 12630, 13831, 14118, 14120, 14123, 14356, 14511, 16685, 16693, 
16765, 19587, 19999, 20120, 22283, 22734, 22735, 22743, 22790. 

Галандия - өлкө, акмак - 7259. 
Даакыжунус - шаар, аймак - 11117, 12583. 
Дагалак - өлкө, аймак - 8692, 14099, 19476, 20269, 20583, 20590. 
Дагыстан - өлкө, аймак - 7085, 7572, 8222, 10397, 11042. 
Далуш - чөлкөм, чоң көлдүн жээги - 8630, 8784, 9302. 
Даңгу - шаар, аймак - 14098. 
Даңгы - тоо, аймак - 239. 
Даң-Дуң - тоо, аймак - 16810, 17217, 17677, 19369. 
Долон - аймак, чөлкөм - 16403. 
Доң - (кээде дөң, же дөңгө) - аймак, чөлкөм - 6002, 6172, 6202, 6493, 6690, 27380, 

27995. 
Дөбөт - жол - 15593, 19353, 30222, 21144. 
Дөбөт - бел, жол, чөл, аймак - 12088, 12330, 14413. 
Дөдөмөл (Көңдүк) - тоо, тоо этеги, аймак - 26234, 28592, 28594. 
Думара - аймак, шаар - 11070. 
Дүбүрө - шаар, аймак (Дүбүрө белгилүү баатырлардын бири, балким, бул жерде 

Дүбүрөнүн атынан коюлган, же Дүбүрө бийлик жүргүзүп турган шаар, аймак маанисин-
дедир) - 14101. 

Жаарупа - чөлкөм, аймак - 5968, 6980, 7148, 7624, 8460, 12152, 12268, 12280, 
12605, 16358, 21248. 

Жабаа - аймак, шаар (жабаа элинин шаары маанисинде) - 19256, 20249, 20972. 
Жабайыр - бел, ашуу, аймак (Актан кан жеринде) - 19340, 19371, 20056, 20217, 

20268, 20268, 20281, 20394, 20404, 20414, 20446. 
Жазийра - аймак, чөл - 627, 920, 2787, 7616, 8186, 12087, 12332, 21280, 21288, 

23052. 
Жазык - аймак, чөлкөм - 12327, 16558, 23481. 
Жай-Дөбө - аймак, тоо, туз кени бар жер - 22266. 
Жайык - суу, аймак - 13798. 
Жамира - бөксө тоо, аймак, бел - 19483. 
Жаңазар - аймак - 19179. 
Жая - чөл, аймак - 17316, 19273. 
Жебе - аймак, шаар, чөлкөм - 16910, 17369, 17440, 18710. 
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Жебелүү - аймак, калаа, талаа - 17380, 17585. 
Жекен - аймак, өрөөн - 11818. 
Желең-Суу - аймак, өрөөн, суу (Алтайдагы Жакып жашаган чөлкөм) - 6053, 12413, 

13208, 25336. 
Желкек - жол, аймак - 17054, 17057. 
Жемин - талаа, чөл, аймак - 7616, 7617, 8186. 
Жергент - аймак, шаар (бул топоним тексттерде «Жерген», «Жергент», «Жеркен» 

түрлөрүндө аралаш учурай берет. Балким, манасчы өзү да ар түрдүү колдоно берген ок-
шойт). к. Жеркен. 

Жеркен - аймак, шаар - 16398, 16837, 17193, 17195, 22167. 
Жети-Төр - аймак, жайлоо - 28824, 28826. 
Жийде - адыр, аймак - 4088. 
Жийделүү - суу, өзөн - 6955, 16209. 
Жийделүү - өрөөн, аймак, жол - 553, 5850. 
Жоюлуу - өзөн, аймак - 8065. 
Жөлөк - аймак, чөлкөм - 12327, 16558, 23481. 
Жумгал - аймак, өрөөн - 16595. 
Жууша - чөлкөм, өлкө - 1-кара сөздө, 572, 580, 3608, 3828, 4110, 4260, 4449, 4749, 

5582, 5908, 6004, 6050, 6118, 6640, 6591, 6769, 13415, 170 80, 22341, 22358, 22493, 
22829, 22945, 22949, 23060, 23393, 24147, 24381, 24090, 24400, 25510, 26614, 27380, 
27950, 27962, 27988, 28492. 

Жуушаңгыр - чөлкөм, өрөөн - 232, 236, 238. 
Жылдыз - чөлкөм, жайлоо - 6762, 6763, 12429, 12840, 16570, 21546, 21548, 21609, 

21612, 21613. 
Зарабша - тоо, аймак - 22117. 
Иле - өрөөн, аймак (Иле суусу өзүнчө) - 1-кара сөздө, 9226, 21591. 
Иле - дайра-суу - 365. 
Италия - өлкө, чөлкөм - 10451, 11257. 
Ит-Ичпес - көл, аймак - 30090. 
Кааба - ыйык жай - 20173. 
Кабыл - шаар, аймак - 1360, 1364, 2277, 2491, 2793, 12959, 21383. 
Кабылыстан - шаар (к. Хабыл). 
Кабырстан - өлкө, чөлкөм (Кабылыстан деген шаар аталышы бар, ал башка) - 22470. 
Кабылысай - өзөн, өрөөн - 16322. 
Кажырты - аймак, жайлоо, өрөөн - 13209, 22397. 
Казар - көл, аймак - 7643. 
Кайнар-Суу - агын суу, дайра, Тарбагатай тоосунда - 354. 
Кайык - чөл, аймак - 80091. 
Какан - өлкө, мамлекет - 2310, 4437, 11061, 12453, 14112, 19431, 20003, 20096, 

20122, 20777, 24053. 
Какмак - өрөөн, аймак - 24140. 
Калил - тоо, аймак - 11868. 
Камбыл - шаар, аймак - 16356, 22319. 
Каңгай - чөлкөм, өлкө, мамлекет, кээде эл, уруу маанисинде да айтыла берет -

6327, 6329, 12110, 22749, 22773, 22784, 23290, 24392, 24403, 25468, 25594, 29828. 
Каңган - чөлкөм, өлкө (Муса пайгамбар элин ээрчитип кеткен жай - 11724. 
Капал - шаар, аймак - 12332. 
Капказ - калаа, аймак - 8655, 9135, 9827, 9834, 9837. 
Кара-Буура - аймак - 16511, 16586. 
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Кара-Коюн - керме түз, аймак - 25885. 
Кара-Көл - көл, аймак - 7248, 7939, 8231, 8472, 8644, 10738, 10893. 
Кара-Кум - аймак, ой (Коконго жакын жай) - 16230, 16231. 
Кара-Курум - аймак - 10512. 
Каракыш - калаа, аймак - 14102. 
Кара-Моор - көл, деңиз, аймак - 12619, 24402. 
Караңгы-Сай - өрөөн, жайлоо - 24355. 
Кара-Тал - аймак - 363. 
Каратегин - аймак - 645. 
Кара-Тоо - тоо (көбүнчө, Азиреттин Кара-Тоо түрүндө айтылат) - 6974. 
Карача - шаар, аймак - 20233. 
Кара-Шаар - шаар, аймак - 22279. 
Кара-Шак - аймак, калаа - 24119. 
Каргалык - аймак - 17203. 
Каркыра - аймак, өрөөн - 21572. 
Каспы - деңиз, көл, чөлкөм - 3019, 7294, 7939, 8231, 9644, 8756, 8759, 8769, 8927, 

9049, 9050, 9143, 9299, 9374, 9406, 9611, 9617, 9641, 9685, 10823, 12009. 
Катыстуба - тоо, аймак - 8260. ( 

Кашкар - шаар, аймак - 4640, 6752, 6775, 6783, 6840, 12798, 12886, 13350, 16418 
16438, 17073, 17142, 17161, 17162, 17169, 17172, 21608, 22167, 22197, 22202, 22209, 
22254, 22309, 22334, 22596, 22612, 22636, 23865, 23870, 24020, 24026, 24027, 24058, 
24119, 24131, 24150, 25946, 28258, 28278. 

Кашкардын кара ташы - аймак - 12792. 
Кебез - тоо, аймак - 17190, 22124. 
Кебил - шаар, аймак (кээде «кабыл» түрүндө да айтылат, бирок көбүнчө экөө эки 

башка жолугат) - 13789, 14232. 
Кедири - жол - Кенжутка баруучу жол - 20215. 
Кейип - шаар, аймак - 13789, 14872, 27265. 
Кейүү - суу - дайра - 20224. 
Келеңкүр - шаар, аймак - 18325. 
Кенжут - аймак, өлкө, шаар, чөлкөм - 659, 16696, 16739, 16844, 17383, 17413, 

17553, 17601, 18325, 19281, 19287, 19334, 19339, 19341, 19368, 19381, 19486, 19190, 
19652, 19747, 20039, 20047, 20054, 20215, 20333, 20761, 20897, 20916, 20948, 21100, 
21117, 21968, 22601, 23236, 23591, 24045, 28653. 

Кенжут - тоо (Кенжут өлкөсүндөгү тоо) - 17317. 
Кепер - суу, аймак - 22125. 
Керем - аймак, капчыгай - 14549. 
Кер-Көл - көл, аймак (Ысык-Көлдүн эпостогу аталышы) - 4638, 6777, 6778, 12349, 

12794. 
Кетелик - аймак, шаар - 6622. 
Кетече - калаа, аймак - 15594. 
Кешмир - шаар, аймак - 837. 
Кигит - аймак, чөлкөм (кигиттер жашаган аймак маанисинде) - 19117, 20266, 

20273, 20929. 
Кожент - шаар, аймак - 16024, 16211. 
Кокон - шаар, аймак - 5438, 5849, 6355, 6071, 6693, 13276, 16213, 16230, 16565, 

27706, 27957. 
Котон - шаар, аймак - 12332, 16837, 17231, 17235. 
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Кочкор - аймак, өрөөн - 6791, 12887, 16595, 17066, 29906. 
Көгөндү - кыя, бел, аймак - 14553. 
Көйстан - аймак, чөл - 16703. 
Көк-Аргын - суу, өрөөн - 17122. 
Көк-Башат - өрөөн, аймак - 17123. 
Көлөп - аймак, өрөөн, кээде шаар - 2291, 3561, 12326, 16557, 23480. 
Көлтөкө - булак, аймак - 30089. 
Көмүр-Таш - аймак, өрдөш, капчыгай - 25938. 
Көңдүк (Дөдөмөл) - тоо этеги, жол, тоо, ойдуң - 26234, 26243, 26270, 28583, 28685, 

28390, 28594. 
Көпө - шаар, аймак - 10927. 
Көпстан - аймак - 8390. 
Көтөлөк (Таластын мурдагы аталышы) - аймак, өрөөн - 6658, 6670, 6671, 6704, 

12670, 16215, 16223, 27 667. 
Кубайыс - аймак, чөл - 12329. 
Кудус - шаар, өлкө - 11289. 
Кузгун - булак, аймак - 16103. 
Кумарык - аймак, чөлкөм - 13804. 
Кум-Дөбө - дөбө, аймак - 16184. 
Кумул - аймак, чөлкөм, шаар - 7486, 12630, 16356, 22279, 22311, 22318, 22325, 

23987. 
Кумшай - аймак, өлкө - 6695. 
Кум-Ыргай - тоо, аймак - 21695. 
Кундуз - аймак - 2794, 3570, 12328, 16648, 20230. 
Куралы - кайыптардын каны турган жер - 8130. 
Кургак - жылга, өзөн - 27498. 
Курдум - аймак - 16515. 
Күдүрүс - шаар, аймак - 9399, 9657, 9737. 
Күймө - жол - 7245, 8462. 
Күйүк - бел, ашуу - 3056, 15008. , 
Күлүшө - аймак - 6803, 6806. 
Күмөн - шаар, аймак - 17230. 
Күмүш-Так - тоо, аймак - 16511. 
Күркүрөө - аймак - 6727. 
Күркүрөөлүү - өзөн, аймак - 16512. 
Күсө-Моёо - аймак - 22738. 
Күчө (Күчөр) - шаар, аймак - 16105, 25504. 
Кызыл - аймак, чөлкөм - 6550, 16397. 
Кызыл-Көл - дарыя, көл - 11734. 
Кызыл (Кызыл-Кум) - чөл, аймак - 7618, 7646, 7878, 8134, 8169, 8170, 8215, 12016, 

12034, 16029, 16084. 
Кызыл-Ой - аймак - 22157. 
Кыйба - шаар, аймак - 669, 1340, 1866, 7064, 7542, 8223, 11063, 12340, 12602, 

13790, 14083, 14084, 14860, 11914, 15709, 15825, 16168, 25246. 
Кыйжан - жайлоо, бел - 12443. 
Кынган - аймак, тоо, сайлоо (Алтайдагы Жакып жашаган аймактардан) - 6054, 

6055. 
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Кыңжаң - аймак, жайлоо (тексттерде Жакып жашаган аймак катары «Кынган» 

деген топоним да учурайт, балким, экөө бир аталыштыр) - 22396. 
Кырым - аймак, чөлкөм - 5972, 7636, 8227, 16365. 
Кытай - өлкө, мамлекет - 21248. 
Лама - өрөөн, аймак - 30091. 
Лаңги-Төбө - аймак, өрөөн - 6789, 12775, 12788, 12843, 12888, 16428, 16440, 17071, 

22344, 23208, 23627, 24160, 28259. 
Лина - суу - дайра - 3015. 
Мазарлуу - өзөн, аймак - 28979. 
Маймун - шаар, аймак - 1366, 5179, 12959, 23187. 
Манас - шаар, аймак - 16617. 
Манжу - аймак, өлкө (Манжурия түрүндө да айтыла берет) - 14451, 14457. 
Манжурия - өлкө, аймак - 13486, 14451, 22721. 
Марал-Башы - аймак - 16402. 
Маргалаң - шаар, аймак - 16555. 
Медийне - шаар, чөлкөм - 11896, 12628, 18154, 21245. 
Меке - шаар, мусулмандардын ыйык шаары - 1715, 1730, 8688, 9380, 11896, 11898, 

12629, 13151, 20180, 21245, 21621, 21641. 
Мисир - шаар, чөлкөм - 180, 202, 8293, 10927, 21244. 
Муз-Деңиз - чөлкөм - 3016. 
Муз-Көл - көл, аймак - 7294, 7941, 10838. 
Мыргап - аймак - 6550. 
Нааман - өлкө, чөлкөм - 1711, 3039, 4410, 4421, 6061, 6188, 6332, 8177, 10820, 

10864, 12345, 12542, 12622, 14057, 14080, 14498, 15030, 16437, 16652, 17616, 17634, 
22797. 

Наамут - суу - дайра, аймак - 7179, 7196, 8456, 12014. 
Наманген - аймак, чөлкөм, шаар - 16455, 16472, 27893. 
Намун - суу, сай (Наамут деген аталыш да бар, балким, экөө бир топонимдир) -

17182, 17191, 22119, 22120. 
Нуспур - аймак - 19314. 
Обон - жайлоо, өрөөн - 6827. 
Ой-Кайыңды - жол, аймак - 16965, 29913. 
Олуя-Ата - аймак - 16554. 
Ооган - аймак, өлкө - 523, 669, 875, 932, 1338, 1351, 3515, 7449, 12080, 12336, 

12340, 14088, 11852, 14860, 15708, 15821, 16191, 16468. 
Оркун - дайра, аймак - 30087. 
Опол-Тоо - аймак - 17190. 
Орол - тоо, аймак - 3018, 7088, 7494, 7575, 7969, 7971, 13797, 16403. 
Оро-Төбө - аймак, шаар - 13798, 16556. 
Орто Азия - өлкө, чөлкөм - 120, 282, 2938, 6222, 6689, 7454, 9317, 12631, 12974, 

14156, 14915, 15822, 16132, 16192, 16562, 16677, 21051, 23468, 28033, 29069. 
Оюк-Кайык - аймак - 7994. 
Перинискиям - шаар, аймак - 8617, 8648, 8668, 9001, 9014, 9019, 9103, 9669, 9693, 

9596, 9678, 9684, 9825, 10476, 10687, 10728, 10734, 11029. 
Сайрам - аймак, чөлкөм - 6627, 6632, 16010, 16520. 
Сакара - талаа, чөл - 2787. 
Салма-Суу - аймак, чөлкөм (Сайрамдын мурдагы аталышы) - 15011, 15014. 
Салман - суу, өрөөн - 16518. 
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Самаңдас - чөл, аймак - 30081. 
Самаркан - шаар, аймак - 6956, 9223, 12157, 12473, 13793, 16024, 16556, 16653, 

17621, 
Санам-Суу - суу, өрөөн - 6629. 
Санжы - шаар, аймак - 6799, 6800. 
Саңыроо - шаар, аймак - 23487. 
Сапан-Көл - көл, аймак - 19330, 19362. 
Сарандип - тоо, аймак - 8127, 8128. 
Саркан - тоо, аймак - 659. 
Сары-Жайык - суу, өзөн - 28733. 
Сары-Кол - суу, өзөн - 17192. 
Сары-Өзөн - өрөөн, аймак - 16880. 
Сатасул - аймак, чөлкөм - 10640, 10543. 
Саяң-Жайлак - аймак, өрөөн, жайлоо - 6756, 12778, 12871, 16423, 16432, 17074, 

22590, 22595, 24145, 27959, 28079. 
Саяс-Муртуш - көл жээги, агын суу, аймак - 7156, 7169, 8425, 8433. 
Сербия - өлкө, чөлкөм - 10451. 
Сок - тоо, аймак - 16224. 
Сөөк - капчыгай, өрөөн - 25989. 
Суңшоо - аймак, дария, өрөөн - 6789, 12675, 12775, 12788, 12842, 12888, 16440, 

17070, 22343, 23311, 28519, 28724. 
Суусамыр - чөлкөм, өрөөн - 6715, 12676, 16457, 16589, 17061. 
Сыйырмын - тоо, аймак - 12012. 
Сылая - суу, аймак - 9351, 9610. 
Сын-Тоо - тоо, ашуу - 1707 2. 
Сыр-Суу - дария, аймак - 16503. 
Таа-Дөбө - тоо, аймак - 38, 12. 
Таламурус - шаар, аймак - 9401, 9637, 9734. 
Талас - аймак, чөлкөм - 2777, 6681, 6683, 6959, 6975 ,12162 , 12360, 12364, 12687, 

12707, 16380, 16456, 16509, 16558, 16574, 16484, 16604, 16641, 16656, 16880, 22336, 
23521, 27375, 27667, 28130, 28824, 30092. 

Талгар - аймак, чөлкөм - 3570. 
Талды-Суу - суу, өрөөн - 28827. 
Талкан - аймак - 2794, 12328, 16648, 20230, 21617. 
Талмоор - дайра, аймак - 7340, 8642, 8680, 8742, 9032, 9107, 9109, 9111, 10908, 

12011. 
Таңшаң - аймак, өлкө, тоо - 16692, 20243, 21532, 227 85. 
Таңшоо - аймак, өлкө (сөз кээде Таңшуу, кээде Таңшоо катары айтыла берет, чы-

нында бир чөлкөм, аталышын өзгөртүүсү ыр саптарындагы ыргак, ритмдин, үндөшүүнүн 
талаптары менен шартташкан) - 22807, 22830. 

Тарбагатай - тоо, аймак - 1-кара сөздө, 37, 12433, 24410. 
Тар-Капчыгай - Ымалай тоосундагы өрөөн, коо - 3857. 
Тасыры - аймак, тар капчыгай, тик жер - 14406, 14407, 14420. 
Ташкен - шаар, чөлкөм - 1-кара сөздө, 518, 2981, 3031, 4640, 6636, 6646, 6727, 

12135, 12677, 13354, 13791, 16554, 17051, 27833. 
Таш-Котон - шаар, аймак - 25236. 
Таш-Көмүр - тоо, бел, капчыгай - 28281.. 
Таш-Кыя - ашуу, тоо - 20962. 
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Ташырабат - өзөн, ашуу - 24146. 
Текес - аймак, чөлкөм - 16570, 21551. 
Терс-Маёо - аймак, чөлкөм - 12657. 
Тогуз-Торо - аймак, өрөөн - 26231. 
Төөрак - суу, өзөн - 17681. 
Торугарт - бел, аймак - 17137. 
Тоту - бел, ашуу - 7066, 7645, 7646. 
Тоюн - бел, тоо, аймак - 16420, 24141. 
Тулус - аймак, өрөөн (Тулустун жери маанисинде) - 6731. 
Туманыч - шаар, аймак - 9702, 20233. 
Тундура - чөлкөм, аймак, өрөөн - 249, 254, 3835, 6000, 6989, 12121, 13414, 22740, 

23094. 
Туңша - өлкө, аймак - 13971, 20129. 
Туңша-Бээжин - шаар, аймак (кыясы, Туңшадагы Бээжин маанисинде өңдөнөт) -

11444. 
Турпан - шаар, аймак - 6751, 6752, 6754. 
Туушаң - тоо, аймак - 22395. 
Түкүр - тоо, ашуу, бел - 21961. 
Түлкү-Башы - аймак, чөлкөм - 16530. 
Түп-Бээжин - шаар, кытайлардын башкы борбор шаары - 6059, 11062, 11145, 

12618, 28458. 
Түркстан - чөлкөм, өлкө, чоң аймак - 1-кара сөздө, 120, 155 , 282, 2994, 3048, 6057, 

6222, 6333, 6689, 7642, 7775, 9317, 10522, 10755, 11915, 12004, 12627, 12631, 13871, 
14071, 14156, 14915, 15044, 16562, 22788, 23468. 

Түркү-Башы - шаар, аймак - 6643, 16525. 
Тыяншан - тоо, аймак - 4441, 6764, 16567, 17068, 20226. 
Улуу-Чат - аймак, өрөөн - 6550. 
Үркүн - суу, дайра, аймак - 12437, 14359. 
Урум - өлкө, шаар, аймак - 8227, 8770, 9162, 10914, 20234. 
Үргөнч - аймак, шаар, суу - 642, 666, 906, 1360, 1925, 2277, 2283, 3211. 
Үч-Арал - аймак - 16027. 
Үч-Суу - аймак, жайлоо, өрөөн - 6754, 6750, 12871, 16423, 22590. 
Хын-Кан - жайлоо, тоо - 13872. 
Чакмак - аймак, тоо, бел-ашуу - 15008, 16512, 17139, 24138. 
Чанач - тоо, аймак - 16514, 27497. 
Чаңынча - шаар, аймак - 7298, 8652, 9826, 10786, 10742, 11029. 
Чаржуй - аймак, чөлкөм - 3561, 18791. 
Чаткал - аймак, тоо, өрөөн - 6654, 16172, 16514, 27496, 28829. 
Чатыр-Көл - көл, аймак - 22637, 24144. 
Чаянды - суу, өрөөн - 13101. 
Чеч-Дөбө - мазар, дөбө, аймак - 22643, 22614. 
Чоң-Кулжа - тоо, капчыгай, аймак - 31598, 21600. 
Чууша-Дара - аймак - 22742. 
Чүй - аймак, өрөөн (Чүй суусу өзүнчө) - 1-кара сөздө, 4638, 9226, 12162, 12364, 

12671, 16455, 16508, 16509, 16516, 16532, 16594, 22336, 28521, 27701. 
Чыйпуу - аймак - 12182. 
Чыйыпчык - тоо, аймак - 6727, 14989. 
Чылания (Чыланыр) - шаар, аймак - 8651, 8652, 9116, 9827, 10750, 10814. 
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Чылаңыр - аймак, чөлкөм - 7070, 7577, 7609, 8415, 9834. 
Чымыгент (Чымгент) - шаар, аймак - 6622, 16520. 
Шам - өлкө, шаар - 10927, 21214. 
Шаты - кыя, жол, аймак - 26364, 26629, 28317, 28350. 
Шибер - аймак, чөлкөм - 71 89, 12120. 
Шиш-Дөбө - мазар, дөбө, аймак - 22611, 23209, 24159. 
Шор - көл, дайра, чөлкөм - 9386, 10848. 
Шыбаң - тоо, ашуу - 21547, 21611. 
Шыйкуу - аймак - 12433. 
Ымалай - тоо, чөлкөм, бел, аймак - 3856, 7484, 12097, 12331, 19360, 21285, 23488. 
Ындыстан - өлкө, мамлекет, чөлкөм - 2689, 7483, 11143, 12090, 12098, 16564, 

16808, 21145, 21158. 
Ырас - тоо кыркасы - 20231. 
Ысар - аймак, чөлкөм - 277, 2791, 6574, 6575, 12326, 16557, 16648, 23480. 
Ыспаны - шаар, өлкө - 1246, 21766. ү 
Ысык-Көл - көл, аймак - 12352, 16532, 16553. 
Эдил - суу, өрөөн, аймак - 13798. 
Эзет - аймак, чөлкөм, өлкө, кээде эл маанисинде да айтыла берет - 6695. 
Энесей - дайра, аймак - 12439, 30088. 
Эрен - өлкө, аймак - 4865. 
Эрендия - талаа, аймак - 7278. 
Эркеч-Там - аймак - 12934. 
Эртиш - дайра, суу, чөлкөм - 3016, 7492, 12430, 13128, 13799, 30088. 
Эскимуз - деңиз, чөлкөм, аймак - 3834, 7491, 11265, 12619, 14089, 16357, 22497, 

22735, 23051, 23055, 29830. 
Эчки-Өлбөс - тоо, капчыгай, аймак - 21552, 21594, 21817. 
Япон (жапан, жапон) - өлкө, чөлкөм, кээде эл - 12123. 
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КИТЕПКЕ КИРГЕН ОКУЯЛАРДЫН БАШКА НЕГИЗГИ ВАРИАНТТАРДА 

ОРУН АЛГАН ҮЛГҮЛӨРҮНҮН КЫСКАЧА БАЯНДАМАЛАРЫ 

Мажму ат-таварих («Тарыхтар жыйнагы») 

Ферганадагы Аксыкенттик Сейф ад-Дин жана анын уулу Нооруз - Мухаммеддин 
XVI к. баштарына таандык бул кол жазмада кыргыздардын жашоо-турмушуна, уруулук 
бөлүнүштөрүнө ж.б. байланыштуу маалыматтар менен бирге «Манас» эпосунун бүгүн 
бизге белгилүү окуяларынын айрым бөлүктөрүнүн кыскача баяндамалары берилген. 
Ошолордун бири Манас баатырдын ууланышы: калмактардын каны Жолой көп жолку 
кармаш-согуштарда Манасты жеңе албай, өчмөндүү жоосунан амал менен кутулмак 
болуп, теги кыргыз Тубай (балким, Түбөй) деген чыккынчыга өз кызын алып берип, 
Манасты өлтүрүп кел - деп, беш калмак кошуп жумшайт. Тубай туткундан качып кел-
дим - деп, Манасты алдап, анын ишенимине кирип, ыгын таап уулантат. Күчтүү уу 
дары денесинин кырк жерин тешип, катуу ооруган Манас баатырды касиетинде билип, 
жардамга келген Жалал ад-Дин шайык ууга каршы дары берип дарылап, өлүмдөн аман 
алып калат. 

«Мажму ат-таварихта» «Манас» эпосу жөнүндө маалымат жок, реалдуу тарыхый 
окуялар менен ойдон чыгарылган айрым кабарлардын аралашмасынан турган бул кол 
жазмада «Манас» эпосундагы айрым каармандар турмушта болгон реалдуу адамдар ка-
тары аталышат жана алардын иш-аракеттеринин айрымдары эпостогу эпизод-окуялар 
менен кээде белгилүү даражада үндөшүп турат. Ошондой кабар-маалыматтын бири -
эпостогу «Көзкамандар» окуясын эске салган Тубайдын Манасты уулантышы. 

«Түндүк түрк урууларынын элдик адабияттарынын үлгүлөрү. 5-бөлүк 

(«Образцы народной литературы северных тюркских племен», часть I) 

Академик В.В.Радлов өзү кыргыз жергесинде болгон сапар-экспедицияларынын 
учурунда жазып алып, 1885-ж. Санкт-Петербургда шарттуу белгилер пайдалануу менен 
орус тамгасы аркылуу кыргыз тилинде жарыяланган бул материалдарда «Манас» эпосу-
нун «Көзкаман» деген аталыштагы 5-тема-бөлүмүндө ушул китептен ар бири өз-өзүнчө 
эпизод катары эсептелип, бирок бири-бирине аралаш, тыкыс байланышта айтылган эки 
окуясы - «Көзкамандар окуясы» жана «Айган канга каршы жүрүш» орун алган. Окуя-
лардын сюжеттик нугунун, өнүгүш жолунун кыскача баяндамасы бул түрдө - Манастын 
үч аялы бар экен - Кайып кандын Карабөрк карматып алды талаадан, Чорук (Шоорук 
- С.М.) кызы Акылай чакыртып алды үйүнөн, кан баласы Каныкей калың берип, каада 
менен алат. 

Жакып бай келиндерин отко кийирип, сынайт. Сынына толгон Каныкейди мактайт. 
Аны уккан Манас Каныкейге барып: - Кызматын көрөлү - деп, кырк чорону ээрчитип 
жөнөйт. Аларды урмат менен тосуп алган Каныкей баргандардын баарына: 

«Ак күрөөкө, торгой көз, 
Жакасы алтын, жеңи жез» 

жоо кийимин - сарпай кийгизип сыйлайт. Манастын көңүлү тынып, жайланып жагып 
калат. 

-Щ 782 
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Ат семирип түз болот, боз кыроо түшүп күз болот, эрендер жатып бук болот да, 

жортмок болушат. Алтай толгон көп калмак Айганга ооп жатыптыр, ошолордун ортосун 
тосуп, тил кармап, кабар алмак болуп аттанышат. 

Каныкей жортпо, быйыл жыйырма беш жаш мүчөлүң - десе Манас болбойт, кармай 
калган Каныкейди он эки өзөк булдурсун менен чабат. Каныкей: - Ачууңду кой, баатыр 
- деп, күлүп тим болот да, жолуң ачылсын деген тилегин айтат. 

Каныкейди көрүп, Акылай да барба - деп, Манасты кармаса, аны да камчы менен 
чабат. Акылай күйөөсүн кайра келбей кал - деп каргайт. Акылайдын каргышы жаман 
эле, атайын токтоп, көңүлүн жайлап кетсин деген Каныкейдин киши жиберип айттыр-
ган өтүнүчүнө намыстанган Манас көнбөй, жөнөп кетет. 

Кароолго барган Алмамбет бир караан көрүп, билип келүүгө Кыргылды жиберет. 
Ал тосуп турса, көрүнгөн караан кула байтал минген өспүрүм бала экен. Жөн сураган 
Кыргылга оң жооп бербей, бала каныңа алпар деген талап коёт. Кыргыздарды калмак-
тар чапканда Жакыптын иниси Көзкаман колго түшүп кеткен экен. Көзкамандын беш 
уулу бар экен - Көкчөкөз, Бөрбөлжүн, Дөрбөлжүн, Чагандай, Агандай. Ошол Көзкаман 
Манастын кабарын угуп, бала-бакыраларын ээрчитип, көчүп келе жатыптыр. Мага атам 
мурда андай туугандары жөнүндө бир да жолу эскерткен жок эле, калп айтасың го - деп, 
Манас кабарчы баланын сөзүнө ишенбейт. Чабаганчыны байлап алышып, сурап билип 
келүү үчүн Алмамбет Жакыпка жөнөйт. 

Көзкамандардын кабарын уккан Жакып Манасым жалгыз, канат-куйруксуз эле, 
ырас болгон турбайбы - деп, кубанат. Жалгызым Манастын башына каран түн тууган 
турбайбы, беш бөрү бир бөрүнү таласа тарпын коёбу, кытайдан келген немелер сага эл 
болмок беле?! - деп, Чыйырды кейийт. Акылың тайкы, кубанбайсыңбы?! - деп, карс-
карс күлүп Жакып тим болот. 

Жакыпка кабар берип, кайра тарткан Алмамбет Каныкейге айтсамбы-айтпасамбы 
- деп, ыргылжың болуп келе жатканда Каныкей алдынан чыгып, жай сурайт. 
Көзкамандардын кабарын укканда ал: 

Астыбыз^а журт болбос, 
Үстүбүзгө эл болбос -

деп, чочулап, Манас сак болсун - деп, өтүнөт. 
Кабарчынын сөзү чын экенин уккан Манас чабаганчыны өз жолуна узатып коюп, 

чоролору менен үйүнө кайтат. 
Көзкамандардын көчү келет. Манас чоролору менен алдынан чыгып урматтап то-

сот, өрүлүк берет. Туугандарына алты өргөө үй, энчи мал берип, той өткөрүп, баарын 
сүннөткө отургузат. 

Көзкамандын акылы боюнча анын балдары камданып Манасты жигиттери менен 
чакырып, конок кылышат. Арак ичип, мас болушуп, чатак чыгып, Манасты жарадар 
кылышат. 

Үйүнө кайткан Манас чоролоруна кеңешип, жортуулга аттанат. Алардын кабарын 
үч күндөн кийин уккан Көкчөкөз үч жүз адамы менен артынан барат. 

Манастын тапшыруусу боюнча чалгынга барган Көкчөкөздү ал калмактарды аралап 
жүргөндө Айкандын жигити көрүп таанып, канга айтат. Айкан Көкчөкөздү карматып 
алып, сырын сураса, ал Манас кырк, мен жүз киши менен келдим, Манасты өлтүрөлү, 
элине өзүм төрө болоюн, аялдарын алайын - дейт. Кабар уккан калмактар шашылыш 
даярдык көрүп, кол курап калышат. Түн катып кайра келген Көкчөкөз Манаска жооп 
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айтпай чатырына түшүп, жатып алат. Жай сурап келген Алмамбетке калмактар эчтеке-
ден капарсыз жатышат - дейт. Кайта келе жаткан Алмамбетке Көзкаман атайын жолу-
гуп: - Чалгын чалгыла, Манас сак болсун, калмактарга бастырып койбогула, түндөтөдөн 
күбүр-шыбыр көбөйдү, мени бөлүп ташташты, чочуп турам - дейт. 

Алмамбет Манаска келип, кандай эл экенин ким билет, баласы бирди айтса, атасы 
башка сөз айтат - деп, ата-баладан уккандарын баяндайт. Экөө кеңешип, Манас менен 
Алмамбет чалгын чалууга өзүлөрү аттанышат. 

Манасты жолго калтырып, калмактарды аралап келген Алмамбет түн ичинде жай-
наган отту, карарган көп топту көрөт. Сактанып, эл четине жакындап келип, аңдып 
туруп, жалгыз бара жаткан калмак чалды кармап алып, жай сураса, ал: - Айкан жоо 
келди - деп, кол кураганын, өзү да ошол колдон экенин, азык алганы айылына барып, 
кайра келе жатканын айтат. Алмамбет чалды жыга чаап өлтүрүп, кийимин тоноп киет да 
так кабар алмак болуп, калмактарды аралап кирет. Айкан кандын кызынын оюн куруп 
жаткан тоюнун үстүнөн чыгып, жок жоготкон адам болуп, табышмак кылып жети атан, 
жерди жемире баскан чал буура, желини сүттүү куу инген, жез байлалуу нар тайлак, нар 
буура жоготуп издеп жүргөнүн айтат. Ал жердегилер шек санабай, андай мал көрбөгөнүн 
айтышат. Алмамбет ырдап, Алтынайга токмок салат, жар көрүшүүдө Алмамбет өпкөндө 
Алтынайдын эси оойт, ал шекшип: - Бул чоочун адамды кармагыла - деп, буйрат. Тур-
гандар түшүнбөй, ортодогу тополоңдон пайдаланып, Алмамбет качып кутулуп кетет. 

Манаска кайра келген Алмамбет көргөнүн айтып, Каныкей менен барабар адам экен, 
соогатка Алтынайды мага бер - дейт. Карабөрк менен Акылайдай болсо ала бер - дейт 
элем, Каныкейдей болсо кантип берем, менден талашпа деген Манастын жообун угуп: -
Жер дебеймин Таласты, эр дебеймин Манасты, суу ичпеймин Таластан, көөнүм калды 
Манастан, Таластан кечип, Манастан кетем - деп, Алмамбет таарынат. - Ойноп айтам, 
Алтынайды ала бер - деп, Манас Алмамбеттин көөнүн жайлайт. 

Эртеси калмактарга кол салышып, кыргындуу чоң согушта Айкан жеңилет, 
жеңгендерге көп олжо тиет, Алтынайды Алмамбет алат. Олжодон куру калган 
Көзкамандын балдары чыр чыгарышып, олжолорду кайра бөлүшөт. 

Кайтып келе жатканда тыныккан жерде Көкчөкөз аракка уу салып берип ичирип, 
Манас кырк чоросу менен бут ууланат. Аккуланы мине качкан Манасты Көкчөкөз Ак 
келте менен атып кетет. Ок далысынан тийген Манас капчыгай ылдый кулайт. 

Кереметинде билген Каныкей издеп келип, Көкдоскоктун алдынан Манасты таап, 
кан темир кайнатма кара, сүртмө кызыл дары менен дарылайт. Мекеден Канкожо келип, 
жардам берет. Он эки күндө Манас айыгат. Кырк чоронун өлгөнүн көрүп, жалгыз кан-
тип жүрөм - деп, зар айтып, тилек тилеп Мекеге кетет. Тилеги кабыл болуп, кырк чоро 
тирилет, алар Манасты издеп Мекеге барышат. 

Каныкей түш көрүп, түшүн Алтынайга айтат. Ал Манас кырк чоросу менен келет 
экен, өзүң эркек балалуу болот экенсиң, балаң баатыр чыгат - деп, жоруйт. 

Манас чоролору менен элине кайтып, Көзкамандын балдарын өлүм кылат. 
Манастын В.В.Радлов жазып алып жарыялаган тексттеринде баатырдын ууланышы 

жана өлүп-тирилүүсү эки жерде берилген. Жогорудагы баяндалган «Көзкамандар» дел-
ген окуядан башка да китептеги «Манас менен Көкчөнүн согушканы, Каныкейди алга-
ны, Манас өлгөндөн соң кайра тирилгени» делген үчүнчү теманын аяк жагында Манас 
Каныкейге үйлөнүп, кайра келе жатканда Меңдибай бузуку жолдогу Көкчөкөз менен 
Көзкаманга кабар айттырып, Манастарга уу берели - дейт. 
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Үч-Капкактын оюна, Ой-Кайыңдын боюна Манастар келип, ак чатыр тигип жаты-

шат. Серек менен Сыргак артта калган болот. Манас баш болуп баары уу ичип ууланы-
шат. Манас наалып, чоролорун жоктойт. Кырк чоро көзүңдүн тирүүсүндө жан сактаар 
жерди айтып кой - дешип, сарттар, кытай, калмакка кирсек кантет, Үргөнчкө барсак 
болобу? - дешип бир катар эл, жер, кандарды аташат. Манас башкаларга барбагыла, 
орустарга баргыла, өзү март, боорукер, жакшы эл - дейт. Манас өлөт. Манасты көөмп, 
кырк чоро Жакыпка барып, көңүл айтышат. Манастын жогун жоктотпойбуз - дешип 
убада беришет. 

Манастын аты, шумкары, тайганы аза күтүшөт. 
Жакып, Бакдөөлөт, Карлыгач, Каныкей убакыт өтүп, мал-мүлктөн ажырап, малай 

жүрүп, кордук тартышат. 
Манастын аты, шумкары, тайганы зарлаган зарын угуп, кудай периштени жиберет. 

Манас тирилет. Баатырдын аты, тайганы, шумкары качып барып ага кошулат. Бирок 
Манас мурда эмне болгонун унутуп, ошол өзү көмүлгөн жерде жүрө берет. 

Каныкей түш көрөт - караңгы түндө ай, күн чыгат. Коломтосунан эбегейсиз зор чы-
нар терек өсүп, ага өзү, Жакып көлөкөлөйт. Түштү Жакып жоруп, Манас тирилет экен 
- дейт. Манастын аты, кушу, тайганы жоголуп кеткенине таң калышат. Жакып аларды 
издеп чыгып, таппай коёт. Манастын күмбөзүнө барып келели - деп чоролорго кайрылса, 
алар тил албай коюшат. Капа болуп, үйүнө келген Жакыпты Каныкей, Бакай, Серек, 
Сыргак, Токого жиберет. Алар келип кеңешип туруп, көрүп келүүгө Серекти күмбөзгө 
жумшашат. Серек барса күмбөздүн ордунда ак үй тигилип турган болот. Ичине кирип, 
Манас жатканын көрөт. Манаска ата-энесин, кырк чорону айтса билбейм - дейт. Качан 
гана кыяматтык досу Каратоконун атын атаганда Манас эсине келип, мурдагы болгон-
дорду эстейт. Өзү өлүп, тирилгенин түшүнөт. Элге кабар берилип, баатыр келип учура-
шат. Ата-энесин, карындашын багып турганы үчүн Манас Каныкейге ыраазы болот. 

Ак падышанын акылы боюнча Манас түрдүү элдер менен согушканын токтотуп, 
тынч жатып калат. 

Экөө чыгарманын эки жеринде, эки башка эпизод катары берилгени менен, чынын-
да, бир эле окуя, же бир эле окуяның өз алдынча варианттары. 

САЯКБАЙ КАРАЛАЕВ. С.Каралаев өз вариантында эпостогу кеңири белгилүү 
бөлүмдөрдүн бири болгон «Көзкамандар окуясын» чыгарманын экинчи бөлүгү «Семе-
тейге» тиешелүү материалдардын арасында айткан. Эрезеге жетип, элимди көрүп, ата-
ма куран окуп келем - деп, Букардан аттанып жөнөп жаткан уулуна Каныкей кыргыз 
элин, атасы Манасты, анын иштеген иштеринин маанилүүлөрүн баян эткени өз жомогун 
- таалим-тарбиялык маңызы чоң кабарын айтат. Ошолордун арасында «Көзкамандар 
окуясынын» өзүнчө варианты да бар. Эпизоддун кыскача сюжеттик нугу бул түрдө - кы-
тайлардын түпкү каны Карыкан Манастан чочулап, кооптонуп, аны тындым кылып ку-
тулуу үчүн түпкү теги кыргыздардан чыккан Көкчөкөз, Көзкаман дегендерди: - Манас-
ты өлтүрүп келгиле - деп жиберет. 

Көзкамандардын келе жатканын уккан Каныкей түбү душмандык кылат, жолдон 
тосуп, тындым кылып салуу керек - деп, Манаска кайрылат. Аялынын сөзүнө ачуусу 
келген Манас Каныкейди уруп, өлтүрө турган болгондо Алмамбет менен Бакай арачалап, 
аман алып калышат. 

Көзкамандар келип, алардын урматына Манас чоң той берет. Той учурунда арбаан-
дөрбөөн, башаламандыктан пайдаланып, Көзкамандар Манасты жалгыз үйүнө чакырып 
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барып, аракка уу кошуп беришет. Эси ооп, олөсөлүү болгон Манаска Көзкамандар даап 
кол сала албай тегеректеп турушат. Өлөрүнө көзү жетип шайы кеткен Манас жолдошто-
рун, жакын адамдарын эстеп, арман айтып, наалыш кылат. 

Үйдүн сыртынан тыңшап турган Акаяр балбан Манас анын да атын атап, эскерге-
нин угуп, үйгө кирип, калмактарды туш-тушка ыргытып, ортодогу баатырга жетип, аны 
көтөрүп алып, сыртка жөнөйт. 

Ошол учурда кооптонгон Каныкей чочулап, токтоно албай Аккуланы минип, 
Көзкамандардыкына келе жаткан экен. Манасты көтөрүп, үйдөн чыгып келе жаткан 
Акаяр балбанды көрөт. - Алып качып кутул - деп, Акаяр Манасты Каныкейге өңөртөт, 
өзү үйдөн кууй чыккан калмактардын жолун тосуп, урушка кирет. 

Баатырды ала качкан Каныкей эмчегин жара ок тийгенине карабай Манасты Бек-
Жайлоо деген жердеги үңкүргө алып барып, касиеттүү кожо даярдап берген дары менен 
дарылап, кырк бир күн багып айыктырат. 

Көзкамандар көптөп Акаярды тирүү байлап алышып, орго салып, Манасты өлтүрдүк 
- деп, Каныкейдин ордосун талап, казынасын алып, Кытайды көздөй жөнөшөт. 

Ал иштерден кабарсыз, өзүлөрүнчө жаткан кырк чоронун башчысы Кыргыл каро-
ол карап жүрүп, Каныкейдин сарайы талкаланганын көрөт, ордого келип, ордо жаткан 
Акаярды бошотуп, андан болгон иштин жөнүн угат да, ордо атып жаткан кырк чоро-
го барып кабар айтат. Калмактардын артынан түшкөн кырк жигит алар кыргыздардан 
кутулдук - дешип, капарсыз, тыныгып, өргүп жаткан жеринен үстүнөн чыгып, согуш 
болуп, Көзкамандарды кырк чоро жеңип кайтышат. 

Китепке кирген окуялардын ичинен С.Каралаевдин вариантында Манас менен Акун 
кандын бел куда болушканы да айтылат. Бирок атайын чоң, өзүнчө окуя катары эмес, 
башка чоң окуянын ичинде - «Көкөтөйдүн ашында» башка майда маалыматтардын ара-
сында эскерүү түрүндө, өтө кыска берилет. 

ШАПАК ЫРЫСМЕНДИЕВ. Бул китепке кирген окуялардан белгилүү манасчы Ша-
пак Ырысмендиевдин вариантында «Көзкамандар окуясы» жана Сагымбайда ага байла-
ныштуу түрдө айтылган бир катар эпизоддор бирге өзүнчө чоң эпизод катары айтылат, 
кыскача сюжеттик нугу бул түрдө - «Көзкаман» деп, ат коюлуп, калмактардын арасына 
айдалып кеткен Үсөн ал жактан катын алып, жети балалуу болот, балдарынын эң улуу-
сунун аты - Көкчөкөз, алар калмак болуп өсүшөт. 

Сексен жаштагы Үсөн Манастын кабарын угуп, балдары менен кеңешип, калмактар-
дын арасынан качып чыгышып, Апайга келип конот. Өзүн Ногойдун уулумун деген бир 
үйлүү калмак келип, Алайдын талаасына конуп, суур уулап жүрөт деген кабарды уккан 
Манас атайын аттанып чыгып, Үсөндү таап учурашат. Туугандары экенин билип, аларды 
урматтап тосуп, кубанычына той өткөрөт, үй, мал, энчи бөлүп берет. Ушул туугандарың 
акыр түбү сага жакшылык кылбайт деген Каныкейдин сөзүн укпайт. 

Кайдан келгени белгисиз, Ысар менен Көлөпкө кыргыздар толуп, жерди тарытып 
жиберди - деп, Оогандын каны Акун кол жыйып, кыргыздарды чабууга аттанат. Көп 
кол келип, туйгун жаткан кыргыздардын бир четин чаап, талап кирет. Бул кабарды ук-
кан Манас бир сан кол менен аттанып, Ооганга жетип, талкалап кирет. Шаштысы кеткен 
Акун кан эли менен кеңешип, беш жүз кыз, көп дүнүйө тартуу алып Манаска келет. Эки 
эл жарашып, Манас менен Акун бел куда болушат. 

Байжигит чоң той берет. Той үстүндө Шыгайдын уулу Жапак Манаска кол салып, 
өлүм табат. 
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Көзкамандын жети уулу кеңешип, Манасты өлтүрүп, мал-мүлкүн, аялдарын алалы 

- дешет. Көкчөкөздүн акылы боюнча конокко чакырып, Манас менен кырк чорого уу 
кошулган арак берип, уулантышат. Ууга кеткен Серек менен Сыргак, аттардын жанында 
калган Бозуулдан башкасы бүт ууланып, эстери оойт. Колуна кылыч алып, өлтүрүүгө 
кирген Көкчөкөздү көрүп, Манас обдулуп өөдө болот. Көкчөкөз жалтанып, кетенчик-
тейт. Манас жөөлүп, катындарынын, чоролорунун атын атап чакырып, наалыш кылат. 
Мени эскербеди, өлмөктөн өлсүн - деп, Бозуул таарынып турганда Манас: 

«Ыраакым жакын кылганым, 
Чаалыкпаган бууданым, 
Калмактар камап турганда 
Кашымда акыр болбоду 
Кадиктүү Бозуул тууганым» - дейт. 

Муну уккан Бозуул качырып үйгө кирип, калмактарды кубалап, эси ооп жаткан-
дарды алып чыгып, ар бирин өз-өз аттарына мингизип алып, алдына салып кубалап 
жөнөйт. Ала-Тоого таянганда бир көк өтөккө жетип, уулангандар жыгылышат. Бозуул 
өзү качып, тоого чыгып бекинет. 

Манасты сойдук - деп, кубанышкан Көзкамандар баатырдын ордосун талап кети-
шет, Бакай качып кутулат. 

Кан - деп, жарыяланган Көкчөкөз күүлөнүп, Каныкейди алмак болуп, Манакени 
арачы салат. Бычак жеген Манаке Каныкейден качып кутулуп, арызга келет. Көкчөкөз 
Каныкейди жазалап, үй-жай турмак үстүндөгү кийиминен бери тоноп, кой артына салып 
коёт. 

Эси ооп жаткан Манастарды кырк чилтен даам берип, багып турат. Жети күн, жети 
ай, жети жыл жаткан - деп, үч түрдүү айтылат. 

Эсин жыйган баатырлар өзүлөрү ээн талаада жатканын көрүшөт. 
Бакай түш көрүп, анда калып болгондор келип, ордодон даам татышат. Сүйүнгөн 

Бакай тоого чаап, ал жактан Серек, Сыргак, Бозуулду таап, төртөө келе жатышып, 
ээр-токумчан бош жүрүшкөн тулпарларга туш келишет. Аларды айдап келе жатышкан 
төртөө Көк өтөктөн баатырларга жолугушат. 

Баары аттанып, элге жөнөшөт. Баатырлардын аман-эсен элге келе жатканын угуш-
кан Көзкамандар сен кылдың - дешип, бири-бирин күнөөлөшүп, бычакташып, түгөл 
кырылышат. Үсөн да ошолордун ичинде өлүм табат. Ошондон кыргыздарда чырдашкан 
туугандарды «Көзкамандарча бычакташкыла» деген лакап калат. 

МОЛДОБАСАН МУСУЛМАНКУЛОВ. Бул китепке кирген окуялардан Молдо-
басан манасчы айткан вариантта «Көзкамандар окуясы», «Ооган менен согуш, Ма-
нас менен Акундун бел куда болушу», «Айган окуясы», «Жапактын чатагы» айрым 
өзгөчөлүктөрү менен орун алган. Бирок ар бири өзүнчө чакан окуялар катары айтылган 
ал эпизоддордун жалпы сюжеттик нуктан алган орду Сагымбайдыкынан көп айырма-
луу - орун алмашып, бир манасчыда мурда айтылган окуя экинчисинде кийин жылды-
рылып, же тескерисинче, кийин айтылуучусу мурда берилген түрдө жайгаштырылган. 
Анын үстүнө ар бир окуя Сагымбайга салыштырмалуу кыскарган үлгүдө айтылышы да 
көңүлдү бурат. 
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Алтайдан эли менен көчүп, Алайга келип айылын кондурган Манас Төлөктү баш 

кылып, төрт адамын Оогандын каны Акунга жиберип, баш ийүүсүн талап кылат. Акун 
эли менен кеңешип, элдешели деген бүтүмгө келишет да, көп дүнүйө-мүлк алып, Манас-
тын алдына келип, экөө достошуп, бел куда болушат. 

Алмамбеттин сунушу боюнча Эртиш дайрасынын боюн жердеген Чүрчүт деген элге 
каршы жортуулга барып, ал элдин Добун деген баатырын өлтүрүп, Чапак деген канын 
колго түшүрүп, көп олжо менен келе жаткан Манастар ээн талаада көчкө жолугушат. 
Ким экенин билип келүүгө барган чоролор илгери айдалып кетип, калмактан катын 
алып, Көкчөкөз, Көзкаман, Арбалдай, Дөрбөлдөй деген төрт балалуу болгон Үсөн туу-
ган издеп, калмактардан качып келе жаткандыгын айтып келишет. Бакай менен Манас 
Үсөнгө барып учурашып, элине алып келип, кадырлап тосуп, энчи мал, үй-мүлк берип 
урматтайт. Бирок калмакча көнгөн Көзкамандар уурдап суурдун этин жеп, бутуна чо-
кунуп, алардын колун адалдаткан Манасты ызалады - деп жаман көрүп, кегин ичине 
сактап жүрүшөт. Каныкей Манаска алардын эл болбосун эскертет. 

Кенжут деген жердин айланасы курчалган, туюк чеп сыяктуу тоо болуп, калкы 
кытай, Айган деген каны башкарат. Манас ошого каршы бармак болуп, он эки сан кол 
менен аттанып, татаал жолдордон өтүп, урушуп жеңет да, Айгандын кызы Алтынайды 
тартууга алып, ага үйлөнөт. Сегиз ай туруп, элине кайтат. 

Манас туугандары Көзкамандардын келгенине той бермек болуп, эл чогултуп, Ай-
гандан олжого алып келген сегиз миң койду элге таратып берүү үчүн айдатып келет. 
Жолдон Шыгайдын уулу Жапак чыгып, койлорду зордук менен тартып алат. Чороло-
рунан жиберип: - Кой антпесин, дүнүйө керек болсо мага келсин деген Манастын сөзүн 
укпай, Манасты тилдеп, баргандарды кубалап жиберет. Манас койлорду алып келгиле 
- деп, кырк чорону жөнөтөт. Алар Жапакты көк бөрү тартып өлтүрүп, ажыратып алган 
койлорду айдап келишет. Той тарайт. 

Үсөн Жакыпка келип, балдарынын кыялы чорт экенин айтып, жакын жүргөндө 
чыр чыгып кетпесин, алысыраак жашайлы - дейт. Кеңешип, Көзкамандар Ат-Башыны 
жердесин - деп, макулдашып, алар алтымыш үйлүү калмактар көчүп кетишет. 

Бакайдын барба дегенине болбой, Көзкамандар кандай жайгашканын билип, кем-
карчысы болсо толуктап берем - деп, аттанган Манас Ат-Башыга барат. Көзкамандар 
аны урматтап тосушат. Бирок Манас ууга чыгып кеткенде өзүлөрүнчө кеңешип, аны 
уулантып өлтүрмөк болушат. Уудан келишкен Манас менен кырк жигит Көзкамандар уу 
кошуп берген аракты ичишип, ууланып эстери оойт. 

Ууккан Манас жөөлүп, аялдарын, чоролорун бирден атап эскерип, наалышат. 
Эң аягында Бозуулду эскерет. Сактанып арак ичпеген Бозуул сырттан тыңшап турган 
экен. Өз атын укканда кыйкырып, үйгө качырып кирет. Ошол учурда Көзкаман менен 
Көкчөкөз өлтүрүү үчүн Манастын мойнуна аркан салып, муунтуп жатышкан экен. Бо-
зуул кылыч менен Көкчөкөздү жана Дөрбөлдөйдү жайлайт. Арбалдай менен Көзкаман 
качып кетишет. 

Бозуул уулангандарга сүт ичирип, алты күндө араң эс алдырат. Кошойго кабар салат. 
Ал келет. Баатырлар кырк күндө араң мал болушат. Үсөндү баш кылып Көзкамандарды 
бүт өрттөтүп жок кылышып, малдарын элге бөлүп беришет. Манас алты айда үйүнө 
келет. 

Щ 788 
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€ МАНАС 
БАГЫШ САЗАНОВ. Бул китепке кирген окуялардан манасчы Багыштын вариан-

тында Манас менен Акун кандын бел куда болгону гана кыскача эскерилет. Окуя бул 
түрдө - «Чоң казатка» барып, кытайларды жеңип, алты ай кандык кылып келген Манас 
Бакайды Үргөнчкө жуучулукка жиберип, Акун кан менен бел куда болот. 

ТОГОЛОК МОЛДО (Байымбет Абдыракманов). Тоголок Молдонун варианты, неги-
зинен, эпостогу эки чоң окуяны - Манастын бала чагы менен Чоң казаттан тургандык-
тан бул китепке кирген окуялар жөнүндө сөз болбойт. Бирок «Кан казатта» (Тоголок 
Молдо «Кичи казатты» «Кан казат» - деп, атайт) кытайлардын белгилүү баатыры, айла-
кер мерген Алмамбетти, Аккуланы атып өлтүргөн Кожожашты Көзкамандын небереси, 
Дөрбөлдөйдүн уулу делген маалымат бар. Көзкаман Манастын жакын тууганы, анын 
уулу Дөрбөлдөй Манастан качып барып, Коңурбайда туруп, өлгөн делет. 
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М А З М У Н У 

«МАНАС» - КЫРГЫЗ ЭЛИНИН БААТЫРДЫК ЭПОСУ 
6-китептин уландысы 
2. Манас баатырдын бешинчи1 казаты 4 

7-китеп 
Мусаев С. Киришүү ордуна 58 

Тексттер 
(3)2 Манас баатырга Көзкамандар ден ат коюлган туугандарынын 

көчүп келгени3 67 
(4)1 Манас баатырдын ооган менен согушканы (Бешинчи казат)2 77 
(б^Манас баатырдын Көзкамандарга көрсөткөн жакшылыгы 118 
(4)1 Манас баатырдын Жаарупага барган алтынчы казаты2 162 
(2)2 Манас баатыр Алмамбеттин айтканы боюнча Кенжут шаарындагы 

болгон Айган кан менен согушкан жетинчи казаты 290 
(3)1 Манас баатырдын Көзкамандардан көргөн жамандыгы. 

Көзкамандар акыры өздөрүн өздөрү бычакташып өлгөндөрү 363 

6-китептеги тексттерде жолуккан айрым сөздөрдүн түшүндүрмөлөрү 464 
Китепке кирген окуяларда кездешкен адам аттары 582 
Китептеги окуяларда учураган этнонимдер 599 
Китепке кирген окуяларда кездешкен топонимдер 605 
Китепке кирген окуялардын мурда жарык көргөн үлгүлөрү 612 
Китепке кирген окуялардын башка негизги варианттарда орун алышы 613 

7-китептеги тексттерде жолуккан айрым сөздөрдүн түшүндүрмөлөрү 625 
Китептеги окуяларда учураган адам ысымдары 748 
Китепке кирген окуяларда эскерилген жер-суу аталыштары 772 
Китепке кирген окуялардын башка негизги варианттарда орун 

алган үлгүлөрүнүн кыскача баяндамалары 782 
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