
АТАБЫЗДЫН ЖОМОГУ – “МАНАС” 

 
Баш сөз 

 
Атаңыздын жомогун айтпай койсок болобу? ... 

(“Манастан”) 

 

1. “Манас” эпосунун аныктамасы 

 
Кыргыздар “Манасты” “жомок” деп атап, ушул аталардын жомогун кылымдардан бери улам 

кийинки урпактын оозуна өткөрүп, дилине кыт кылып куйуп келген. Кыргыз тилинде “жомок” деген сөз 
окуйалуу байан, окуйа деген мааниде болуп, “бир нерсени жомоктотуп айтты, жомоктотуп сүйлөдү, 
жомок болуп калды” дегенге окшош сөз айкаштарында “жомок” белгилүү окуйаны майдалай байандап 
бергенге тете. Ошондуктан, ата-бабанын байанын айтып келген “Манас” жомок деп айтылып, кыргыз 
көркөм сөз өнөрүнүн (адабийатынын) жөрөлгөлүү термини катары урунулуп келген. Ал эми, жомоктун 
кара сөз түрүндө байандалуучу түрүн “жөө жомоктор” деген термин менен түргө бөлгөн, “Манас” эпосу 
уйкаштуу, ыргактуу, обондуу, жорго айтылгандыктан, аны тиги “жөө жомоктон” айырмалуу көргөн. 
Азыр да эл ичинде ыр менен ойун-шоок болгондо “жөө келбей аттуу кел” деп койот. Айтмак, кыргыз 
көркөм өнөр тарыхында жөрөлгөлүү адабийаттык терминдин көч башы катары “жомок” сөзү эсептелет. 
Ал эми “Манас” жомогу кийинки дүйнөлүк адабийат секисинен көрүнгөндө, “эпос” деген термин менен 
аталып, дүйнө эпосторунун тизмегинде “Манас” эпосу айтылып кетти. “Эпос” деген сөз грекче сөз 
болуп, “байан, сөз, жомок” деген маанини берет экен да, ага кыргыздын тарыхта колдонулуп келе 
жаткан “жомок” адабийаттык термини калыпка куйгандай дал келет. Ошого дүйнөлүк салт боюнча  
“Манастаануу” илиминде “Манас” эпосу деп атоо  дүйнөлүк терминге туура келет.   

Айтмак, “Манас” дастаны деп атоо дүйнөлүк калыпташкан “эпос” дегендин ордун көрсөтө албайт. 
Ошого азыр “Манас” эпосу деген терминге төптөшкөнү, ушул термин менен “Манастаануу” илиминин 
капкасы ачылганы жөн.  

“Манас” эпосу кыргыз өнөгөлүү адабийатынын ичинде, башка көлөмү чакан эпостордон айырмалуу 
болгондуктан, (мисалы, “Эр Төштүк”, “Курманбек” ж.б.) көлөмүнө карай “улуу эпос” деп аталып, 
калгандары “кенже эпостор” деген топко бөлүнүп изилденип келет. 

Ханзу тилинде “Манас” эпосу “…” деп таанылса, башка кенже эпостор “” деп алынып, ал эми, чагын 
поэма, дастандар “                       ” сөз менен алынып келет. 
 Кыргыздын улуу эпосу “Манас” жана кенже эпостору (азырга чейин кырктан ашуун) байандаган 
маанисине карай, аңыздык эпостор, баатырдык эпостор, турмуштук эпостор деп үч топко бөлүнөт. 
“Манас” эпосу баатырдык эпоско кирет.  

“Манас” таануу илиминде бул эпоско дүйнөлүк илимпоздор мындай аныктамаларды берген:  
“Манас” суу какшыганда туз чогулган сыңары, темирдин чамындысы магнитке тартылган 

сыңары өз алдынча уламыш менен жомоктор, тарыхый эскерүүлөр, ырлар жана аңгемелер жалпы 
көрүнүштүн бөлүкчөлөрү катары кабыл алынып, канчалык майда бөлүктөрдөн турса да, элдин 
мүлдө ой-тилегин, улут-рухунун урагыс биримдигин түзүп турат” (Василий Радлов, 1862-жылы, 
Текес).  

 “Манас” – Манас баатырдын тегерегинде чогултулган кыргыз мифтеринин (аңыздарынын), 
жомокторунун жана уламыштарынын энциклопедийалык (билим китеби) жыйындысы. Муну ээн 
талаанын “Илиадасы” десе болот (Чокан Валиханов, 1858-ж., Ысык-көл). 

“Орто Азийа элдеринин эпосторунун ичинен кыргыздын эпосу “Манас”, мүмкүн, элдин күчүн, анын 
эркин башкалардан бөтөнчө ачып берет. Башка эпостордон ал көлөмдүү гана болбостон 
(“Шахнамэден” алты эсе, “Илиададан” кырк сегиз эсе чоң) баарыдан мурда өзүнүн элдик руху менен 
жогору турат”. 

“Манас” эпосу элдик көркөм чыгармачылыктын туу чокусу, эстелиги гана болуп калбастан, 
ошондой эле, байыркы башаты 820-847-жылдарды камтыган, кыргыз урууларынын көз 



карандысыздыгы үчүн күрөшүн байандаган кайталангыс тарыхый повести да болуп эсептелет” 
(Александр Бернштам, 1942-ж., Москва). 

“Манас” трилогийасындай (үч бөлүмүндөй) поэтикалык эстелик башка бир дагы элде жок. Ал 
ошонусу менен ого бетер баалуу, кыргыз элинин дүйнөлүк маданийат кенчине кошкон баа жеткис 
салымы”(Саул Абрамзон, 1952-ж., Москва). 

“Манас” эпосу байыркы кыргыз рухунун туу чокусу. “Манас” – “Манас” болгондон берки эпостон 
тамчыга тамчы кошулуп, сөзгө сөз, ойго ой кыналып, байыркы кыргыз журтунун бүткүл 
чыгармачылык кубатын Сагымбай өз дилине  сыйгызып тургандай көрүнөт” (Чыңгыз Айтматов, 1978-
ж., Талас). 

“Манас” – кыргыз улутунун амалий турмушунда ынтымактыкты чыңалтып, кайратка шык 
берип, улуттун оорагын көтөрүп, тура турган кайнар булагы болуп келет” (Ху Чжень Хуа, 1960-ж., 
Бейжин). 

“Манас” кыргыздардын чыдамкайлык, эч качан басынбоочулук улуттук рухун көрсөткөн. 
Кадыресе ал кыргыздардын айабай ак көңүл, баатыр улуттук мүнөзүн көрсөтүп берген” (Лаң Йиң, 
1995-ж., Бейжин). 

Айтмак, “Манас” эпосуна берилген аныктамалары айабай көп, бирөөлөр анын  океандай 
көлөмүнөн таң калса, дагы бирөөлөр ал камтыган мазмундун кенчтерине карай тамшануу менен 
аныктама берет. Корутуп айтканда, “Манас” эпосу кыргыздардын күчтүү баатырлыкты даңазалоосу, 
эрктүүлүктү, басынбоочулукту эңсеген аны Манас баатырдын образы аркылуу байандаган  баатырлык 
чыгарма. 
Чын эле, “Манас” эпосунун өзүндө ушул жомокко “жарымы төгүн, жарымы чын” деген аныктаманы 
айтып кеткенинин өзү эле чоң жоомарттык, акылмандык сөз болгон. Мындагы, “жарымы төгүндүгү” 
жалган, калп, жок нерсе деп түшүнүүгө болбойт. Ал ушул эпостогу кыргыздардын көркөм түшүнүгү-
аңыздык тектерди  “Манаска” жыйнаганы эле. Алып айтсак, эпостогу аңыздык кейипкерлер (дөөлөр, 
сыйкырчылар, үр-перилер ж.б.), аңыздык окуйалар (көктө учуу, кайып болуу, сыйкырчылык согуш)  
сыйактуу адабийаттык көркөм берүүлөрдү эпосто “төгүн” деген термин менен берген. Ал эми, “жарымы 
чын” деген да чын эле тарыхты тизмелеп айткан эмес. “Жанында турган киши жок, жалганы менен иши 
жок” “Манас” болуп, тарыхтагы кыргыздын бүткүл эле турмуш чындыгын байандаган жерлерин 
көрсөтөт. Алып айтсак, эпосто байандалган кыргыздын салт-санаасы, маданийаты (мисалы үчүн, 
кыргыздардын каруу-жаракты, жасап урунганы); кыргыздардын дүйнөнү таануу, жашоону таануу, 
адамдык наркты таануу жагындагы ойчулдук, акылмандык жактары (мисалы Бакай, Балта, Каныкей, 
Алмамбет ж.б. акылмандардын тобу байандалат) эпосто чындык экенине бардык адамдар ынанат. 
Ошого кылымдардан бери “Манас” жомогунун “жарымы төгүн, жарымы чын” деген аныктамасы 
бурчалбай, эл көөнүнө жагып – бул жомокту уккан ар бир адам өзүн ушул жомокто айтылган 
окуйаларга күбө болгондой, ушул кейипкерлердин бирөөндөй сезинип келет. Бул эпостун чындыгы деп 
түшүнүп келинген.  

  

2. “Манас” эпосунун тарыхый арткы көрүнүшү. 

 
“Манас” эпосун эл жараткан, эл өзүнүн басып өткөн тарыхый жолдору, аталарынын жомоктору 

менен жараткан. Албетте, “Манас” эпосунда кыргыздардын жалпы эле тарыхында болуп өткөн 
окуйаларын көрөбүз. Мында айта турган бир нерсе, “Манас” кыргыз тарыхында, кандайдыр бир же эки 
доордун гана чагылдырылышы эмес, анда ар бир доор окшобогон калыпта (бирээри көп; кайсы бири 
аз) чагылдырылган. Албетте, алыскысы улам аз, кийинки окуйалар басым байандалган деп айтсак, 
эпостун байанына  төп келет.  

Кыргыздардын тарыхы ханзу жазмаларында арбын жазылып калган.  Кадыресе, тээ эртеден, 
биздин санактан мурдагы 200 жыл алдында тунгуч ирет ханзу тарыхынын ата башы тарыхчысы Сыма 
Чандын “Тарыхый эстеликтер” деген китебинде “Кыргыз мамлекети” деген байан айтылган. Ошондон 
баштап карасак, эпосто айтылган Манас жана анын ата-бабаларынын бийлик курган (Манастын кан 
көтөрүлгөнү) окуясы бул Сыма Чандын байанына төп келет. Мындан бөлөк, “Манас” эпосунда айтылган 
“Алмамбет жомогу” байагы эле тарыхта жазылган Нойон Сангун Ли Лиңдин кыргыз жергесине барып, 
ошол жерге жерденип, элденип калганы тарыхта жазылган байанды көркөм чагылдырып тургансыйт. 
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Эпосто Алмамбет жана анын уулу Күлчоронун кыргызга өткөргөн кызматы ошодой эле санактан мурда 
кыргыз жергесине барган Ли Лиңдин тарыхта жазылган байанынын көркөм берилиши деп айткыбыз 
келет. Кыргыз тарыхында биримдүү бийлик куруу, өз мамлекетин, элин коргоо тарыхый чындык эпосто 
көркөм чагылдырылган. Кыргыздар баатырдыкты, эрдикти айабай даңазалаган. Ошого кыргыздардын 
баш кишисинин мансабы “Эр” деп аталган да (“Жаңы таңнааманы” караңыз) “Эр Манас” деп айткан. 
Мында “хан, хакан, каган” деген мансап аталуудан мурда “эр” колдонулган.  

“Манас” эпосунда кыргыз тарыхынын урунчуктуу окуйалары арка көрүнүшүндө турат деп айтууга 
болот. Ал окуйалар тээ биздин санактан мурдагы кыргыздар менен хондордун кагылышы (Сыма Чан 
тарыхында “Хондор кыргызды багындырды” деген байан бар). Андан Ли Лиң Сангундун кыргызга 
барышы (Алмамбет сыйактуу); андан соң кыргыздар байыркы телелер уруу бирикмесинде, канкылар 
уруу бирикмеси сыйактуу уруулар менен болгон биргелештик жана кагылыштар “Манас” эпосунда 
Манастын ички жети кан, сырткы жети кан уруу бирикмесинин көрүнүшүн элестеткен.  

Кыргыздардын уйгурлар менен болгон кагылышы, 840-жылы алардын Ханбалык ордосун талкалап, 
бүткүл Түндүк жакка өз бийлигин орноткону ханзу тарых жазмаларында өтө айкын жазылып калган. 
843-жылы Чаңан ордого Жав Фан “кыргыздар Бешбалык калаасын чаап алды” деп кабарлаган (“Жаңы 
таңнаама”, “Уйгурлар байанына” караңыз.) ошол кезде бүгүнкү Жымсар “Бейтиң” (Бешбалык – Түндүк 
ордо) аталса, Кыргызстандагы Суйаб калаасы “Нантиң” (Түштүк ордо) аталган. Демек, кыргыз 
тарыхында 840-жылдан 940-жылга чейин улуу окуйалар болуп, күчтүү мамлекет куруп, барча элдерди 
башынан бийлегенин, Таң ордосу менен элчилик жиберип, кат алышып байланыш жасаганын жайсаң 
Ли Диунун “Таң падышасынын кыргыз хаканына жазган каттары” деген байанында анык көрүнүп турат. 
Кыргыз бийлиги 10-кылымдын соңунда Кидан (кытай ) бийлигинин күчөшү менен алсыздап, кыргыздар 
“Манас” эпосунда айтылган “Бирөө кетти Эренге, бирөө кетти Тереңге” болуп тозуган. Мында 
кыргыздарды кидандардын “Жолой” аттуу бийлөөчүлөрү (Жолой Абожи, Жолой Тайчы сыйактуу) 930-
жылы Энесай өрөөнүн чаап алган, андан соң 1124-жылы Жолой тайчы Кыргызстандын Баласагын 
калаасын “Күчтүү ордо” деп атап, ал жерге Каракидандар мамлекетин “Батыш Ляо” деген ат менен 
курган. Ошентип кидандар (Жолойлор) кыргыздарды 200 жыл чамасы (931-жылдан 1130-жылдар) 
басынтып алган. “Манас” эпосунда айтылган “Кытай” мына ошол байыркы кидандарды көрсөтөт да, 
алардын баш кишилери (Йелүй) кыргыз тилинде “Жолой” болуп айтылып, эпосто байандалган. Эпостогу 
баатырлык көрүнүштөрдүн көбү мына ушул доорду арткы көрүнүш кылып  чагылдырган. Арийне, 
“Манас” эпосунда “Чоң казат” окуйасы мына ушул доорду элестетет. Ал тургай эпосто айтылган 
“Бейжин, Бээжин” ушул доордо “Шаңжин” (“Түп Бейжин”)  деп аталган азыркы ички Моңгулдагы “Лин 
Хуаң - байыркы калаасы болгондугу далилденип жатат. Бул калаанын байыркы кебетеси, айланасы 
эпостун “Чоң казат” бөлүгүндө сүрөттөлгөн байан жана  “Чоң казат” жүрүшүндө басып өткөн 
жуграпийалык жолдор кереметтей окшойт. Кыргыздар тарыхындагы урунчуктуу тарыхый окуйанын 
бирөө “Чыңгызкандын жортуулу” болгон. Ал кыргыздарды 1207-жылы багынтууга жетишкен. 
Кыргыздардын бул багынуусу өз алдынча бийлик курулмасынан айрылып калуусуна алып барган чоң 
окуйа болгон. Моңгулдардын, кийин калмактардын көз карандысында жүргөн кыргыздардын “Манас” 
эпосунда моңгул, калмактар менен болгон чабышы абдан таасын чагылдырылган. Ошондон баштап, 17-
кылымга чейин болгон 4-5 жүз жылдык мезгилдеги кыргыз турмушу “Манас” жомогу болуп, адабий 
секиге көтөрүлүп айтылып калган.  

“Манас” эпосунда айтылган Эсенкан, Алооке, Коңурбай (моңгулдардын “Жаңгыр” эпосунда эң чоң 
баатыр), Жолой сыйактуу адамдардын ысымдары тарыхта өткөн адамдар болуп, жазма тарыхтарда 
кенен учурайт.  

Бейжин, Каңкай, Энесай, Алтай, Оркон, Ыбыр-Сыбыр, Талас ж.б. сыйактуу жер аттары жазма 
тарыхтарда жазылып калган.  

Мындан бөлөк: “Салам айтты хоома деп”, “Ду-дуу, доотай, чыйтай, жаңжуң, жыңзы таш” сыйактуу 
тарыхта айтылып калган сөздөр башка тилдерден ошол өз маалында кабылданганы бойунча “Манас” 
тилинде айтылып келе берген. Булардын бардыгы “Манас” эпосунун тарыхый арткы көрүнүшү болуп 
берет.  

Ал эми ушул доорлор кыргыздардын уруу бирикмесин негиз кылган хакандык түзүлмөсү, ар кайсы 
уруу өз алдынча топтор бойунча куралган коомдук түзүлүштө болгон. Кыргыздар тарыхында атайын кыл 
жоокер урунуп келгенин тарыхый жазмаларда байандаган. Жоокер башы “таркан”, “сангун”, “кол 
башы” деп аталган. Жалпысынан алганда, кыргыздар феодалдык коомдо жүргөн мезгил болгон. 
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“Манас” эпосунда кыргыздардын ошол коомдук түзүлүшү байандалып, бийлик башында: “Эр, алп, кан, 
акылмандар” турган. Жоокер башчылары “чоро” болгон да, ар бир чоро өз алдынча кол, черүү 
баштоого укуктуу болгон. Анын үстүнө ар кайсы уруулар өз алдынча “кан” аталып (ички жети кан, 
сырткы жети кан), аларда өз алдынча кол алып жүргөнү байандалат. Атап айтканда, эпосто жалпы 
бийлик “кан” Манаста болсо, андан кийинкиси “акылман, кеменгер, көсөм, уруу аксакалы” катары 
Бакайда болгон. Согуш иштери кан майданда жекеме-жекеге ким чыгуу маселеси Бакайдан суралып 
бүткөн. Андан бөлөк акылмандар, кеменгерлер деген мансапта дагы Акбалта, Кошой, Каныкей, 
Алмамбет сыйактуулар болгон. Мындан кийинки укук чоролордо болгон. Андан бөлөк “он башы, 
жүзбашы, миңбашы, илекбашы” деген жоокердик майда мансаптар да болгонун эпостон көргөлү болот. 
Эпосто айтылган мындай сайасий түзүлүштө кыргыздын ар кайсы доорлордогу сайасий бийлик 
түзүлмөсү сүрөттөлөт.  

 

3. “Манас” эпосунун негизги окуйалары. 

 
“Манас” эпосу камтыган окуйаларынан молдугу менен көлөм жагынан абдан кеңири өнүккөн, 

бирден окуйа ушул эпос деп аталган деңиздин бир айрык суу куймасы катары эпостун мазмунун 
толуктаган. “Манастын” окуйалары адабийаттык термин боюнча “сйужет” деп да аталат. Жалпы 
жонунан айтканда, “Манастын” окуйалары үч чоң топ бойунча байандалат.  
Биринчи, Уруш окуйалары. “Манас” эпосу баатырдык жомок болгондуктан, албетте, окуйалардын көбү 
согуш, салгылашуу болгон. Согуш окуйалары эпосто согуштун чыгуу мүнөзүнө карай: өз жерин, Мекенин 
басып жаткан жоону сүрүп чыгаруу согуштары (мисалы, Алоокени кууп чыгуу); элди чаап келген, 
басынтып каптап келген жоону майтарып, эли-жерин коргоо согушу (Коңурбай, Жолойлор менен 
болгон согуш); уруу көмөктөштүгүндөгү (сырткы жети кандын) эли-жерин жоо басып келгенде көмөккө 
барган согуш (Манастын Карманапка көмөгү); тынчты алган жоону түбүнөн тынчытуу үчүн жортуулга 
аттануу согушу (“Чоң казат”); ички уруулардын кагылышындагы согуштар, (ички жети кандын) Манас 
урпагынын ички кагылыштары (мисалы, “Семетей” бөлүмүндө негизинен ички согуш болуп, эл 
ириткилери эл-журтту кактаган өктөмдөр (Абыке, Көбөш, Кыйаз, Толтой) менен болгон (Семетей, 
Күлчоро, Сейтек) согуштары сыйактуу согуш окуйалары байандалган. Бирок мында, атайын айтып койо 
турган бир нерсе, “Манас” эпосу жалаң гана согуш окуйаларын байандаган “уруш жыйнагы” эмес. 

Экинчи, Турмуш окуйалары. “Манас” кыргыздардын энциклопедийасы (билим китеби) деп 
айтылган сөздүн нугу мына ушул турмуш окуйаларын көздөп айтылгандыгында. Турмуш дегенде бүткүл 
эле бир улуттун жашоо маданийатын түшүнүү абзел. “Манас” эпосунда кыргыз турмушунун “жакшылык 
турмушу” менен “жамандык турмушу” бүт байандалган. “Жакшылык турмушта” бүт эле элдин 
маданийатындагы жетишкендиктерин: турак-жай маданийаты (сыр коргон ордо маданийаты); жемек-
ичмеги; кийим-кечеги; той-төркүнү (Манастын Каныкейге үйлөнүшү, Семетей, Айчүрөк жана Сейтек 
сыйактуулардын улуу махабаты сыйактуулар); майрам-сайрандары; “кан көтөрүү” салтанаты; өмүрлүк 
достошуу (Манас менен Алмамбет ж.б.) салтанаты; жеңиш тойу сыйактуулар, андан бөлөк, өнөр жайы, 
кол өнөрчүлүгү, каруу-жарак жасоо өнөрү; мал күтүнүү, уучулук өндүрүшү сыйактуу турмуш окуйалары 
арбын. “Жамандык турмуш” да “Манас” эпосунда айабай жогору белеске көтөрүлгөн окуйалар менен 
берилген. Эл мүңкүрөп, тозуп, басынып турган оор күндөр “жамандык турмуш”  окуйаларынын чоң 
желесин тартып турат да, бүткүл эле эпостун окуйаларынын өзөгүн эл башына түшкөн оор күн 
окуйалары түзүп тургансыйт. “Жамандык турмуш” окуйаларынын курамы элдин оор күнү, 
баатырлардын, эл башчыларынын өлүмү сыйактуу эки чоң танап менен тартылган. Манастын төрөлүү 
доорундагы кыргыздардын көргөн күнү тукум-курут болуп кетүү алдында турган, бүт бойкат 
айалдардын курсагы жарылып, ымыркайлар кабакка ыргытылып, элдин каш кайтарар чамасы жок, 
тозуп, эптеп жан сактап турган окуйасы байандалат. Андан бөлөк Семетейдин төрөлүшүндө, анын 
балалык чагындагы “жамандык турмуш” окуйалары өзөктү өрттөгөн түрдө берилген. Ал тургай “Сейтек” 
бөлүмүндөгү Кыйаздын элге салган кордугу “жамандык турмуш” окуйаларынын үлгүсү катары көрүнөт.  

“Манас” эпосунда “жамандык турмуш” өлүм окуялары менен да берилген. Бүткүл эле “Манас” 
эпосу баатырлардын өлүм – казасы менен трагедиялуу (күйүттүү) аяктап, элдин ичинен чыйралуусу, 
баатырлардын ар – намысты өлүмдөн жогору баалаган түшүнүгүн көрсөтүп бере алган. Манас баштаган 
баатырлардын “Чоң казаттагы” өлүмүн байандаган окуяны уккан адамдын бардыгы өзөктү өрттөгөн 
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күйүттү тартарында шек жок. Жакыптын Семетейдин колунан мертиниши, Семетейдин Канчородон (өзү 
баккан чоросунан) мертиниши кыргыз философийасында (ойчулугунда) өтө терең түшүнүктү көрсөтө 
алган.  
Корутуп айтканда, эпостун окуйаларында элдин оор күнүн баатырлардын өлүмүн байандаган окуйалар 
бүткүл эпосту курап, эпос ушул окуялардан улам жаралгандай (Ырчы уул Манас баштаган 
баатырлардын өлүмүнөн кийин “Манасты” айта баштаган) туйулат. Болуп да эпосто кыргыздардын 
өлүм – аза узатуу, ”аш берүү” маданияты  турмуш окуяларынын орчундуулары болгон окуйалар 
эсептелет.  

Үчүнчү,  Аңыздык (мифтик )  окуйалар.  “Манас” эпосунда , согуштук, турмуштук окуйалар гана 
байандалбай, кадыресе, аңыздык, кереметтүү окуялар менен көркөмдөлүп кыргыздын жөрөлгөлүү  
адабий байанынын залкар чокусун көрсөтө алган.  

Аңыздык окуйалар. Баатырлардын дөөлөр менен (Макел дөө, Кызылуйук дөө, Желмогуз) болгон 
согушу, үр-перилер менен баатырлардын (Семетей, Сейтек, Кененим) махабаттык байланыш турмушу; 
эпостогу колдоочулар (Манастын колдоочулары);  сыйкырчылык  маданийаты (жаан жаадыруу, кубулуу 
сыйкырчылык өнөрлөрү) сыйактуу окуйалар эпосто согуш окуйалары жана турмуш окуйалары менен 
жуурулушуп келип, эпостун байандоо күчүн ашырып, баатырлардын образын бийикке алып чыга алган.  

Алып айтсак, баатырлардын жоонун баатырлары менен сайышканы жөн эле көндүмдөй туйулса, 
алардын дөөлөрдү жеңгендеги баатырдыгын, ага теңдеш жоктугун бийиктетип көргөзүп берген. 
“Манас” эпосунда Манас баатыр баштаган баатырлардын курсакка бүтүшү, төрөлүшү (Манастын) жөн 
адамдарга таптакыр окшотулбай байандалышы да аңыздык түшүнүк бойунча – баатыр болор баланын 
алдын ала  оңдоп байандап туйунтканы эле. Ал бөтөнчө туулбаса, эл ишеним байлаган баатыр боло 
албастыгы көрүнөө болгон. Айтарлуусу, “Манас” эпосунда кыргыздардын аңыз (миф) түшүнүгү, мифтик 
маданийаты толугу менен аңыздык окуйаларда колдонулган. Бул аңыздык окуйаларды эпостун өзүндө 
“төгүн” деген жөрөлгөлүү термин менен атаган. Майнаптай   айтканда, “Манас” эпосунун окуйалары 
жалпы жонунан: согуштук окуйалары; турмуштук окуйалары; аңыздык окуйалары болуп эсептелет. Бул 
үч окуйанын бүткүл эпостогу ээлеген ордуларынын салыштырылмасынан кеп козгоо үчүн, бир сандуу 
салыштырылманы мисалга тартып көргөн жөн. Залкар манасчы Жусуп Мамай айткан ушул “Манас” 
эпосу жалпы сегиз урпак, 223 000 сап ыр көлөмүндө, бардыгы 173 окуйа байандалган, анын ичинде, 
согуштук окуйа   73, турмуштук окуйа  64, аңыздык-фантазийалык окуйалар  36 болгон.  

Ушул сан жагынан караганда, окуйалардын салыштырмасында айабагандай чоң парктар жок. Уруш 
окуйасы менен турмуштук окуйа теңчачоо көрүнөт. Ал эми аңыздык окуйа бүткүл окуйанын үчтөн бирин 
ээлеп турганы кереметтей көрүнүш болгон. Ал эми, айтып өтө турган бир нерсе, “Манас” жомогунун 
окуйалары мурда темаларга бөлүнбөй , жапсар эле айтылган дегенге ынанууга болбойт. Ал үчүн “Аны 
андай таштайлы, мына мундай баштайлы” (мисалы, “Аны мындай таштайлы, байлоого кеткен 
баатырлар, айдалып кеткен бакырлар, ошондон кабар баштайлы” Сайакбай Каралаев, “Муну мындай 
таштайлы, Алооке хандын кыргызды чапканынан баштайлы” Жусуп Мамай) деген темага бөлүү ыгымын 
туура тартып көрсөтүүгө болот. Бул темага бөлүү ыгымы кыргыз көркөм өнөрүндө жөрөлгөлүү ыгым 
болуп келген. “Манас” эпосун басмадан чыгарууга көбүнчө ушул ыгым бойунча темага бөлүү көңүлгө 
алынган.  
“Манас” эпосунун окуйаларын иликтегенде дагы эки тобу эске алынат. Анын бирөө илгертен бери 
айтылып бышкан, эпостун жалпы жомоктук байанынын жээктиги болуп тартылып келген окуйалар. 
Андай окуйалар “салттык окуйалар, жөрөлгөлүү окуйалар, же турактуу окуйалар” деп аталган. Мындай 
окуйаларды бардык эле манасчылар айтпай өтө алган эмес. Андан бөлөк дагы “демеп” айтылган 
окуйалар болгон. Аны ар кайсы манасчы өз жөндөмүнө карай кошуп айткан окуйалар эсептелет.  

“Манас” эпосунда жөрөлгөлүү окуйалар мына булар: 
  
I.“Манас” бөлүмүндө. 
1.Манастын төрөлүшү жана балалык чагы;  2. Кырк чоронун куралышы жана алгачкы эрдиктер;  3. 

Манастын кан шайланышы; 4. Мекенди жоодон бошотуу;   5.Кыргыздын Алатоого көчүшү;  6. 
Алмамбеттин жомогу; 7. Манастын Каныкейге үйлөнүшү; 8. Көзкамандар окуйасы; 9. Көкөтөйдүн ашы; 
10.  Чоң казат; 11.  Манастын өлүмү. 

  
II. “Семетей” бөлүмүндө жөрөлгөлүү окуйалар: 
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1.Семетейдин балалык кези (тайатасындагы кездер);  2. Семетейдин элине келиши; 3. Семетейдин 
ички ириткилерди тындым кылганы; 4. Семетейдин Айчүрөккө үйлөнүшү; 5. Канчоронун 
чыккынчылыгы; 6. Семетейдин өлүмү. 

 
III. “Сейтек” бөлүмүндө жөрөлгөлүү окуйалар: 
1.Сейтектин төрөлүшү;  2. Сейтектин түбү-жайын билиши; 3. Сейтектин Кыйаз менен согушу; 4. 

Күлчоронун айыгышы; 5. Сейтектин баатырдык согуштары;  6.Сейтектин үйлөнүшү; 7. Сейтектин үр-
перилерге көмөккө барганы жана дөөлөр менен согушу; 8. Сейтектин Таласка келип хан болушу. 

  
IV. “Кененим” бөлүмүндө окуйалар: 
1. Кененимдин төрөлүшү жана кан майданга аттанышы; 2. Кененимдин төрт баатырды куткарышы;  

3. Жүйрүн дөөнүн жомогу; 4. Кененимдин Чыныкени алышы;  5. Семетей баштаган баатырлардын 
кайып болушу; 6. Кененимдин кереметтүү согуштары. 

 
V. “Сейит” бөлүмүндө окуйалар: 
1.Эр Сейиттин Карадөөнү сойушу;  2. Көк күмбөз жомогу; 3. Сейиттин Желмогуз менен согушу; 4. 

Сейиттин дөөлөр менен согушу; 5. Сейиттин өлүмү. 
  
VI. “Асылбача – Бекбача” бөлүмүндө окуйалар: 
1.Асылбача-Бекбачанын бешик тойу; 2. Асылбачанын алгачкы эрдиктери; 3.Асылбачанын хан 

болушу, кыргыздардын жыргалы; 4. Асылбача менен Кызылкыздын жомогу; 5. Асылбачанын өлүмү; 6. 
Бекбачанын Лопнурга аттанышы; 7. Тогуз кандын чабуулу; 8. Бекбачанын Көйкаптагы жомогу; 
9.Бекбачанын Манас баштаган кырк төрт залга берген чоң ашы; 10.  Бекбачанын өлүмү. 

 
VII. “Сомбилек” бөлүмүндө окуйалар: 
1.Сомбилектин маңгыттар менен согушу; 2. Сомбилектин Шүкүрлүү тоосуна барышы; 3. Сомбилек 

менен Тынымкандын тойу; 4. Сомбилектин жараланышы жана өлүмү. 
 
VIII. “Чигитей” бөлүмүндө окуйалар: 
1.Чигитейдин жоого аттанышы; 2. Чигитейге келген кырсыктар; 3.Чапкынчылардын кол курашы;  4. 

Чигитейдин өлүмү. 
 

4. “Манас” эпосунун көлөмү. 
 
“Манас” эпосунун көлөмүн жөрөлгөлүү эсептөө ыкмасында ким канча айлап, канча түндөп 

айтканына, толук айтканына карап эсептеп келген. Көлөмүн билүү максатында “Манас” айттырууда 
алдын-ала камылга иштетилип, обочо жерге үй тиктирип, бир канча бодо-жандык сойушка белендеп, 
калыстарды, эл аксакалдарын чогултуп олтуруп, айлап “Манас” айттырганда, ошондо ким “Манасты” 
көп айтарын, көлөмүн белгилешип, көлөмдүү айткандарды “чоң жомокчу, чоң манасчы” деп аташкан. 
Ким канча ай, же нече түн бойу айта алганы менен эпостун көлөмүн белгилешкен. “Манас” эпосу кагаз 
бетине түшүрүлгөндөн кийин анан аны канча сап айтты деген өлчөм менен айта турган термин 
жаралган. 

“Манас” эпосунун көлөмү айабай чоң, мазмуну мол экенине дүйнөлүк илимпоздор ХIХ кылымдан 
баштап көңүл буруп, башка дүйнөлүк эпостор менен көлөмүн салыштырып, бой теңештире баштаган. 
1856-жылы кыргыз жергесине келип “Көкөтөйдүн ашы” бөлүгү менен гана таанышкан Чокан Валиханов 
“Манас” эпосунун көлөмүнө кайрылып: “Кыргыздар “Манасты” үч түн бойу укса да айтып түгөтө алгыс, 
“Семетейге” да ошончо убакыт жетишсиз деп айтышат...” деген.  

“Манас” эпосунун жаралуу доору жөнүндө таамай изилдеген А.Бернштам: “Шахнаме” көлөмү 
жагынан “Илиададан” сегиз эсе көптүк кылса, “Манас” бир эле вариантында “Шахнамэден” беш 
эсеге арбын, демек, “Илиададан” кырк эсе көп” дейт. Ушул күндөгү маалыматтарга кулак төшөп көрсөк, 
Сайакбай Каралаевдин айтымында кагаз бетине түшкөн “Манас” эпосунун бардык көлөмү 4 00 554 сап 
(караңыз, А.Жайнакова жазган “Манас” Баш сөз”, 2-бетинде. 1995-ж., Бишкек), Сагымбайдан бир гана 
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“Манас” бөлүмү 180 378 сап (башка бөлүмдөрдү жазып алынбаган), Жусуп Мамайдан 300 000 сап кагаз 
бетине түшкөн. Бул үч манасчы “Манасты” эң көлөмдүү айткандар катарында саналат. Ал эми, ушул 
күнгө чейин “Манас” эпосунун түрдүү варианттарынын кагаз бетине түшүү көлөмү миллион сапка 
жеткирип маалымдаган басма сөздөр бар. Жуңгодо 1950-жылдардан баштап төрт жолу “Манас” 
чогултуу жумушу колго алынып, бардыгы 600 000 сап “Манас” материалынын жазылгандыгын кабарлап 
келет (караңыз, Ху Чжен Хуа “Манас” изилдөөсү”. Май басма журналы, 1-сан. 1979-ж., 10-ай.). 
 “Манас” эпосунун көлөмдүүлүгүн, аны жазып алуусуна кеткен убакыт менен да бир ырастап 
көрсөтүүгө болот, алып айтсак, залкар манасчы Сагымбай Орозбак уулунан “Манастын” биринчи 
бөлүгүн 1922-жылы кагаз бетине түшүрүүнү баштап, нечен айлап, жылдап жазып, 1926-жылы төрт-беш 
жылда зорго жазып алуу иши байыган (албетте, аралыкта үзүлүп турса да). Ал эми залкар манасчы 
Сайакбай Каралаевдин “Манас” эпосун жазып алуу иши 1931-жылы башталып, алды-кийин болуп, 1947-
жылы байыган. Сайакбайдан айттырып жазып алуу ишине 16 жыл кеткен. Ал эми залкар манасчы Жусуп 
Мамайдан “Манас” эпосун жазып алуу жумушу биринчи жолу 1961-жылы башталып, 1964-жылга чейин 
алты бөлүктү төрт жылда жазып алынган. Экинчи жолу 1979-жылдан 1982-жылга чейин дагы эки 
бөлүктү толуктап жазууга үч жыл кеткен. 1982-жылдан 1985-жылга чейин башкалар жагынан кагаз 
бетине түшкөн өз айтымын (вариантын) өзү баштан айакка көрүп, толуктап, өз колу менен кайра кагаз 
бетине түшүрүп, (кээ бир бөлүмүн) дагы үч жыл сарпталган. Ошентип, Жусуп Мамайдын “Манасы” кагаз 
бетине түшүрүлгөн убакыт 10 жыл болгон (аралыкта үзүлгөн убакыт эсептелбегенде).  

 Жогоруда айтылган манасчылардан “Манас” эпосун кагаз бетине түшүрүлгөн убактардын өзү эле 
эпостун көлөмүнүн деңиздей чалкып жаткандыгын, айабай мол экенин көрсөтүп бере алат. Алар 
күндөп, айлап эмес, он жылдап айткан. Ал эми, “Манас” эпосунун ар кайсы бөлүмдөрүнүн көлөмдөрүн 
ар кайсы чоң манасчылар бойунча көрүп багалы.   

 
“Манас” бөлүмү. 
1.Сагымбай айтымында 180 378 сап; 2.Саякбай Каралаевдин айтымында 84513 сап;  3. Мамбет 

Чокморовдун айтымында 103090 сап;.  4.  Жусуп Мамайдын айтымында 53280 сап.  
“Семетей” бөлүмү. 
1.Саякбай Каралаевдин айтымында 316157 сап;  2. Мамбет Чокморовдун айтымында 71609 сап;  3.  

Ш. Ырысмендеевдин айтымында 42338 сап; 4. Б. Сазановдун айтымында 67704 сап; 5. Жусуп 
Мамайдын айтымында 35246 сап;    6. Ыбырай Абдырахмановдун айтымында 23584 сап; 7. Эшмат 
Мамбетжусуптун айтымында 12152 сап. 

“Сейтек” бөлүмү. 
1.Саякбай Каралаевдин айтымында 84697 сап; 2. Жакшылык Сарык уулунун айтымында 27000 сап; 

3. Мамбет Чокморовдун айтымында 23340 сап; 4. Жусуп Мамайдын айтымында 22590 сап; 5. Шапак 
Ырысмендеевдин  айтымында 14718 сап. 

“Кененим” бөлүмү. 
1.Саякбай Каралаевдин айтымында “Кенен, Алымсарык, Кулансарык” деген ат менен чогуу 

жазылып алынганы 15186 сап;  2. Жусуп Мамайдын айтымында 32922 сап. 
“Сейит” бөлүмү. 
1.  Жусуп Мамайдын айтымында 24000 сап. 
 “Асылбача-Бекбача” бөлүмү. 
1. Жусуп Мамайдын айтымында 36780 сап. 
“Сомбилек” бөлүмү. 
1. Жусуп Мамайдын айтымында 14868 сап. 
“Чигитей” бөлүмү. 
1.  Жусуп Мамайдын айтымында 12325сап. 
 
“Манас” эпосунун ар кайсы бөлүктөрүнүн көлөмүн тек колго тийген материалдар боюнча гана 

айтууга чектелип турганы билинип турат. Мында айта турган нерсе, “Манас” эпосунун көлөмү 
ушунчалык деп айткандан көрө бизде азыр баары ушулар деген жөн. Себеби, биз жогоруда атаган 
манасчылардын устаздары, “Манас” эпосу кагаз бетине түшө электе көзү  өтүп кеткендер: Назар, 
Чойуке, Тыныбек, Келдибек, Акылбек, Жусубакун, Темир, Эшмат деген илгери чоң жомокчулар болгон 
экен. Алар “Манас” эпосун канчалык көлөмдө айта турганына кагаз бетинде далил көрсөтө албайбыз. 
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Ал тургай Сагымбай Орозбактан бир гана бөлүм кагаз бетине түшкөн, Эшмат Маметжусуптун “Семетей” 
бөлүмү гана кагаз бетине (толук эмес) түшкөн. Мында айта турган нерсе, “Манас” эпосунун көлөмүн тек 
колдо бар материалдардан  гана көрсөтүлдү. Бул эпостун толук көлөмүн көрсөтүп кете албайт десек 
болот.  Соңунда салыштырмалуу түрдө дүйнөгө даңазалуу эпостор – гректердин “Илиадасы” 15693 сап, 
“Одиссейа” 12110 сап экенин гана көрсөтсөк, көлөм салыштырмасы көрүнөт.  

 
 

5. “Манас” эпосунун көркөмдүгү. 

 
“Манас”  жомогу —— кыргыздардын көркөм чыгармачылыгынын туу чокусу деген аныктама 

“Манастын” “ичеги-боорунан” чыккан. Бул эпостогу байан элдин тууштуулугун, баатырдыгын 
даңазалаганы менен, анын ичинде кыргыздын көркөм ойу, көркөм элестетүүсү ошол байанын 
көкөлөтүп жеткирген. Бул эпостун көркөмдүгүн төмөнкү жактардан көрүүгө болот: 

1) Эпосто көркөм образдар жаралган. Эпосто жаралган образдардын эң түптүүсү баатырлык образ 
болуп, ал Манас жана анын кийинки урпактарынын эрдиктеринен көрүнгөн, кыргыздын баатырлары 
“намыс” үчүн жаралып, намыс үчүн өлө турган кыргыз философийасы менен образ жаралган.  “Жан 
кетсе кетсин, намыс кетпесин” деген акылман сөз кыргыздардын баатырларын белендеген. Кыргыздар 
тарыхында баатырлыкты даража, мансаптан жогору койуп, эл ичинен ким “баатыр, эр, алп, дөө, эрен, 
берен, нойон, таркан” болсо, ошол эл башкарган, элге ээ болгон. “Манас” элден мурда “Эр Манас” деп 
аталган, “эр” деген сөз жөн эле “эркек” деген сөз эмес, ал өзүнчө мансап болгон, кийин анан башка 
элдер катары “кан, каган” деген аталмаларды кабыл алган. 

Баатырлык образдын эң башкысы Манас болуп, анын төрөлүшү бөтөнчө, өсүп-жетилүүсү өтө ылдам 
(тогуз жашынан баштап эр сайышка жарайт), денеси олбурлуу, жеген тамак ашы, суусундугу жөн 
адамдардан нечен эсе артык болгон ( бир тайдын этин, нечен чанач кымызды бир маалкы оокатына 
жумшаган), уйкусу бөтөнчө (найза менен жамбашка сайса чымын чаккандай тоготпойт), Манас 
акырганда чээнде жаткан айуунун өтү айрылат. Булар Манастын тышкы көрүнүшү, кыргыздар тозуп-
басынып жатканда мына ушундай бирөө керек болгон, аны эл өзү тапты. Баатырлык образдын эң бийик 
жери баатырлардын дөөлөр, алптар менен беттешкен жерлери эле. “Манас” эпосу баатырлардын 
образына мына ушуларды кошуп бере алган.  

Баатырлык образдан: Манас, Чубак, Сыргак, Алмамбет, Балта дөө, Кошой, Шыгай, Көкчө, Семетей, 
Күлчоро, Сейтек, Куйалы, Кененим, Сейит, Асылбача, Бекбача, Сомбилек, Чигитей сыйактуулар болгон.  Баатырлыктын терс образынан: Коңурбай, Жолой, Нескара, Алооке, Көңтөй сыйактуулар баатырлыктын типтери болуп эсептелген. Эске алчу  нерсе, “Манас” эпосунда жоо жактын баатырлары 
айабай айлалуу, күчтүү болуу жагы менен Манас баатырдын баатырдыгы ачып берилген. Ал эми, оң 
кейипкерлердин баатырлык образында андагы жетишсиздиктери, энөөлүктөрү, кенебестиктери 
көрсөтүлүп, баатырлык мүнөз айкын чыгарылган. Баатыр Манастан баштап, элден эң эле бөтөнчө адам 
катары каралганы менен кээде жөн эле карапайым адамдар катарындагы турмуш-жоруктары кошо 
берилип (алып айтсак, Манас чоролорунун атын отко койот, жубайы Каныкейге нече жолу таарынат), 
инсандык сапаттары көрсөтүлүп, элдин ичинен чыккандыгы анык байкалат. Эпосто мифтик (аңыздык) 
образдар берилип, дөөлөр, желмогуздар, сыйкырчылар, перилер, кайып болуу сыйактуу көрүнүштөр 
өтө кылдат берилген. Анын негизи кыргыз жомокторунан алынган.  

2) “Манас” эпосунда акылмандык образы көркөм берилген. “Манас” эпосу кыргыз 
акылмандыгынын мөмөсү катары каралат. Мында бүт эле кыргыздардын кыйалы, санаасы, тилеги 
чагылган. Манас баштаган акылмандар тобунун образы жаралган. Манастын акылмандыгы — ал 
акылмандарды жанына чогулта алгандыгында. Алып айтсак, Балта, Бакай, Кошой, энеси Чыйырды 
сыйактуулардай көсөмдүк акыл катары  чогултса, кийин Каныкей, Алмамбет сыйактууларды атайын 
кабылдап, өзүнө жаңы акылмандыктарды тарткан. Манастын Алмамбетти кабылдашы азыркы 
замандын сөзү менен айтканда “чоң жаңы техниканы, озот идейаны” кабыл кылган менен барабар 
маңызга ээ болгон жумуш болгон. Аны менен өз образында акылмандык касиет аша берген. 
“Семетейде” да Бакай, Каныкей, Айчүрөк сыйактуу акылмандар тобу бар. Андан кийинки урпактарда, 
ошонун жолун жолдоп, баатырлык менен бирге акылмандык касиет болгон. Эпостун кайсыл эле 
байанынан болбосун, “акылман, айар, амалкөй, кыйар, манттуу, айлалуу, көсөм” сыйактуу образдарды 
жолуктургалы болот. Андан бөлөк, “сыйкырчы, изчи, төлгөчү” деген сыйактуу мифтик акылмандар 
образы жаралган. Айтор, “Манас” акылмандарды, акылды даңазалаган эпос болгон. 
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3) “Манас” эпосундагы тил көркөмдүгү жаралган. “Манас” эпосунун тили кыргызга жалпы орток эле 
болуп калбай, кадыресе кыргыз тилинин көрөңгөсү деп каралат. Андан стилистикалык ыкмалардын өтө 
чоң үлгүлөрү берилген. Апыртуу, опсуз чоңойтуу менен, эсепсиз кичирейтүүнү чегине жеткирген. 
Окшотуусу бүт эле кыргыздын табийат карашын көрсөтүп турган, кайталоо эпоско берметтей жарашкан, 
болуп да эпостун бирден бир өзгөчөлүгү бышкан, талкууланып турактанган эпостук салттык саптар 
айабай көп болуп, алар жалпы эле угармандарды мөйүтүп келет. Эпосто өзгөчө мүчө жалгоо адаты 
сакталган (мисалы, баратыр, жатыры) келе бергени. Эпос бүт эле жорго сөздөр менен уйкаштуу 
айтылган.  

4) “Манас” эпосунда элдик адабийаттын үлгүлөрү бүт  колдонулуп, көркөмдүккө каражат болуп 
берилген. “Манас” эпосунда кыргыздардын жөө жомоктору, санжырасы, макал-лакабы, аңгемелери, 
сүйлөшмөлөрү, айтор, бардык үлгүлөрү бар. Булар эпостук көркөмдүгүн белеске көтөрүүгө каражат 
болгон. Болуп да эпостогу ак тилектер, баталар, каргыштар, анттар эпоско табылгыс элдик 
материалдардан болуп эсептелет. Айтор, В.В.Радлов айткандай “темирдин чамындысы магнитке 
жабышкандай” кыргыз эл ооз адабийатынын бардык нарктуу үлгүлөрү “Манас” магнитине” жабышып 
чыга келген. 

5) “Манас” эпосунун көркөмдүгү анын обону жана жаңсоо аракети менен ачылган. “Манас” эпосу 
өзүнө гана таандык обон менен аткарылган. Анын обону байан мазмунуна карай өзгөрүп, ар бир сөздө 
ар бир обон түртмөктөп, куйулуштуруп чыгарып турат. Обонсуз айтканда, эпос көркөмдүгүнөн көрүнө 
албас эле. “Манас” эпосунун көркөмдүгүнө жарашкан дагы бир нерсе, аны айтканда жаңсоо, ымдоо, 
обдулуу сыйактуу аракеттер болгон. Бул чеберлик бүт эле “Манас” эпосунун көркөмдүгүнө тыгыз 
байланган. 

6) “Манас” эпосунда күйүт абдан көркөм берилген.  
“Күйүт” адабий терминде “трагедийа” деп аталат. Эпос бүт эле күйүт менен айактап, эпосто 

трагедийалуу көркөмдүк, асем өнөр айабай бийиктен берилген. Баатырлардын өлүмү, элдин башына 
түшкөн каранкүн, басынуучулук эпосто абдан көркөм берилген.  

 
 

6. “Манас эпосунун варианты. 

 
Оозеки айтылып, кулактан кулакка өтүп, кылымдарды карытып келген “Манас” жомогу абдан көп 
варианттуу болгон. “Вариант” деген термин латынча “өзгөргөн түрү” деген мааниде болуп, кыргыз 
салттык адабий терминде “айтымы” дегенге төп келип: “Сагымбай Орозбактын айтымы, Жусуп 
Мамайдын айтымы бойунча” деп колдонулуп жүрөт. “Манас” эпосунун айтымынын (вариантынын) 
жаралышы анын оозеки таралганында десек, дагы бир жагынан жомокчу, манасчылардын көп 
болгонунан деп айтсак болот. Эпостун түбү, нугу бир жерден чыкканына карабай, бүткүл эле улут сүйгөн 
бул жомокту ооздон-оозго “алмончок” кылып алып кетип түпкү окуйаны көрөңгө кылып, ар бир 
жомокчунун өзүнүн чыгармачылык жөндөмүнө карай, улам молуктуруп отурган: (ал жалгыз варианттуу 
“Илиадага” окшобойт), ошого ар бир жомокчунун айтканы бирден айтым (вариант) болуп калыптана 
берген. “Манас” жомогунун көп варианттуу болушу мунун чыгармачылык жолун көрсөтүп турат. Ал ар 
бир доордо бир нечелеген варианттуу болуп, түпкү көрөңгөгө жаңы саамалык куйулуп олтурган. 
Биринчи вариант (айтым) Ырамандын Ырчы уулу болсо, эмки биздин колубузга тийгени Сагымбай 
Орозбак уулу, Сайакбай Карала уулунун, Жусуп Мамайдын айтымдары болуп олтурат. Бул нече кылым 
(миң жыл) ичиндеги “Манас” эпосунун канча варианты болгонун боолголой албайбыз. Бирок, жазма 
маалыматтарда “Манастын” биринчи бөлүмүнүн 34 варианты, башка бөлүмдөрүнүн 80 ден ашуун 
варианты бар (караңыз, Кыргызстан “Кыргыз адабийатынын тарыхы”, 2 том, 48-бетте) делип кетет. 
 Жуңгода 1957-жылдан бери чогултулган “Манас” варианты 70тен ашуун, 600 000 сап болгон. 

“Манас” эпосунун варианты үч түрдүү:  бирөө, “Манас” толук көлөмүндө бүт салттык окуйаларды 
камтыган вариант; экинчиси кайсы бир бөлүмүнүн (мисалы, “Семетейдин”) бир канча варианты; 
үчүнчүсү, бир бөлүмдүн ичиндеги белгилүү бир окуйанын бир нече варианты (мисалы, “Көкөтөйдүн 
ашы”, “Манастын төрөлүшү” сыйактуу варианттары) болуп кетет. Азыркы кагаз бетине түшкөн жагдайга 
караганда “Манастын” толук варианттарын Сайакбай Каралаев, Мамбет Чокморов, Шапак Ырысменде, 
Жусуп Мамайлар айткан. Булардыкы “Манас”, “Семетей”, “Сейтек” боюнча толук варианттарга кирет. 
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Ал эми, мында айта турган бир нерсе, залкар манасчы Сагымбай Орозбак уулу “Манастын” толук 
вариантын бүт билген. Бирок кагаз бетине түшүрүүгө үлгүрбөгөн. Андан тек “Манас” бөлүмүнүн өтө мол 
айтылган варианты кагаз бетинде калган.  
Дагы өзгөчө белгилей кете турган вариант Жусуп Мамайдын айтымы (варианты) болуп эсептелет. Жусуп 
Мамай агасы Балбайдын чогулткан материалына негиз “Манас” эпосун үйрөнгөн. Ар кандай бир 
манасчы өзүнөн мурдагы “жомокчу, манасчылардан” үйрөнгөн сыңары, Балбай чогулткан, болуп да 
Жусубакун айткан вариантты Балбай кагаз бетине түшүрүп бергенин Жусуп Мамай үйрөнүп айткан. 
Жусуп Мамай кырк жашынан баштап эле, “Манас” эпосун эл ичинде айтып жүргөн. 1961-жылы Эл 
оозеки адабийатын чогултуунун мамлекеттик, Шынжаң уйгур аптоном райондук группасы Акчий 
ооданынан барганда Жусуп Мамай “Манас” эпосун толук айта турганын байкашып, аны Кызылсуу 
Кыргыз аптоном областынын башкы калаасы Артышка чакырып келип, “Манасты” айттырып, атайын 
жазып алуучу дайындап, кагаз бетине түшүрө баштаган. 1964-жылы дагы бир жолу чакыртып келип 
(Артыш шаарына) толуктап жазып алган. Жазып алгандар Пазыл, Сакен Өмүр, Үсөнаалы Алымкулдар 
болгон. Ошондо “Манас” эпосун алты урпакка чейин айткан. Ошондон аралыкта үзгүлтүккө учурап, 
1979-жылы Жусуп Мамайды Бейжинге чакыртып барып (Борбордук улуттар институтуна) кайрадан 
жазып алуу ишин улантып, “Манас” эпосунун сегиз бөлүмүн (сегиз урпагын) кагаз бетине түшүрө 
баштаган. 1982-жылдан 1985-жылга чейин үч жыл ичинде Жусуп Мамайга “Манастын” бардык 
бөлүмдөрүн (1961-жылдан баштап айтылган) кайрадан толуктап, кагаз бетине түшүрүлгөндөрүн соңку 
салыштырып чыгуу милдети өзүнө жүктөлгөн. Ошол кезде Жусуп Мамай өзүнүн варианты боюнча 
кагазга түшкөн нусканы өзү кайта баштан карап, кээ бир бөлүктөрүн кайрадан кагаз бетине түшүрүп, 
байланыштуу орунга “Шинжаң эл оозеки адабийаты” коомуна тапшырган. Мында өзгөчө айта турган 
нерсе, ушул күндө “Жусуп Мамай жазгыч манасчы” деген далилсиз сөз кээ бир басма сөздөрдө 
(Кыргызстандан) айтылып келет. Жусуп Мамай “Манас” окуйаларына негиз жазып чыккан деген 
түшүнүккө келүүгө болбойт. Жусуп Мамайдын айтымы тээ илгертеден эле келе жаткан “Манас” 
эпосунун толук үлгүсү болуп, эпостук эрежеге - көркөмдүгү, эпостук салты бүт түшөт.  Манастын сегиз 
урпагы бойунча айтылган бул толук вариантта ар бир бөлүгүндө Манастын руху айтылып, “Манас” эпосу 
ушул кийинки урпактардын бабаларын даңазалоосу менен толуктанып турат. Алдыңкы үч бөлүмүнөн 
кийинки бөлүмдөрү бүт дээрлик Манас бабасынын баатырлык ишин улап, Манас күмбөзүн, Манас 
арбагын ыйык тутунуп, ошол ыйык жерге уйушуп турган улуу рух айтылат. Анда тил көркөмдүгү айабай 
сонун берилип, каруу-жарактардын аттары, жер-суу, өсүмдүктүн аттары, макал-лакаптар, турактуу 
бышкан эпостун саптары кезигет. Илгерки бөлүмдөрүндө күдүк бойунча калган нерселер корутунду 
катары кийинки бөлүмдөрдө айтылат. Алып айтсак, Алмамбеттин окуу жайы, анын сыйкырчылык 
сырлары, “Кененим” бөлүгүндө айтылат. Жоокердин согуштук өнөрү “жетимиш эки жөө машы, 
алтымыш эки ат машы” “Асылбача-Бекбачада” сонун байандалат. Мурдагы Манас бабалары айак басып 
бакпаган жерлерге кийинки урпактар барат. “Манас” энциклопедийасына Жусуп Мамай айткан 
кийинки бөлүктөр да көп билимдерди кошо алат. Кийинки урпактар азыр Жусуп Мамай айтымы менен 
гана кагаз бетине түшүп отурганы менен, айтууга караганда, Сайакбай Каралаевде “Кенен, Алымсарык, 
Кулансарык” деген бөлүктөрүнөн айткан (15 000 сап). Дагы көптөгөн манасчылар “Кенен, Сарык” 
дегендердин атын атаган. Айтор, Жусубакун манасчынын оозуна жетип, Балбайдын калеми менен кагаз 
бетине түшүп (Балбай – “Манас” жазып алуучу), Жусуп Мамай айтымы менен элге тараган. “Манас” 
эпосунун кийинки бөлүктөрүн “жерүү” көз менен эмес, “алынуу” көз менен окугандын зор пайдасы бар. 
Ал эми, Жусуп Мамай вариантынын түрдүү жактарын изилдөө алдыбызга туура тартылып турган жумуш 
эсептелет.  

 Айтарлуусу, Жусуп Мамай варианты жаңыдан куралып чыккан эмес, тээ илгерки манасчылардан 
уланып бизге Жусуп Мамай аркалуу жетип олтурат. Жусуп Мамай “Манасты” өз обону, аракет-нускоосу, 
салттык айтылышы менен айтып келет. Ал “Манасты” курап, жазып чыккан” эмес, “Манасты” айтып 
берген. Соңку кезинде өзүнүн толук вариантын кагаз бетине (башкалар жазган) кайра карап,  кээ 
бөлүгүн өзү кайра кагаз бетине түшүрүп жазып өткөргөн. Мындай жумуш илгерки манасчылардан 
Тоголок Молдо (Байымбет Абдырахман уулу), Шапак Ырысменде уулдарында да болгон. Алар да өз 
варианттарын кагаз бетине түшүрүп тапшырган. 
 Айтмак, азыр Жусуп Мамайдын варианты (сегиз бөлүм) жалгыз вариант болуп, көзгө “чоочун” 
көрүнгөнү менен, эгерим “Манас” чогултуу, жазып алуу жумушу эртеде башталган болсо, Жусуп Мамай 
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айткан кийинки бөлүмдөрдүн (төртүнчү бөлүмдөн кийинкилердин) варианттары да кагаз бетине түшүп, 
бир нече варианты болор эле.  

 Ал эми вариант жөнүндө айтылган сөздөрүбүздү майнаптасак, “Манас” эпосу көп варианттуу 
эпос катары, анын бардык варианттары “сары майдай сакталуу” керек. Варианттардын бардыгы өз 
калыбында басмадан чыкса, “Манас” эпосун изилдөө жайыты ого бетер кеңирип, пайдалануу наркы 
бийиктей бермек.  

 

7. “Манас” эпосунун таралышы жана манасчылар. 

  
“Манас” эпосу кыргыз улутунун жалпы эле адамына бүт жалпылашкан. Кадыресе, кыргыз рухуна 

айланган. Кыргыздын жети жашар баласынан баштап, Манас баатырдын түспөлүн, дене курулмасын, ал 
тургай, канчалык тамак, оокат жей ала турганы, канчалык уктай ала турганына чейин билет. Улам 
кийинки муундар Манас урпагыбыз деп айтып, Манасты реал өткөн адамга окшош көрөт. Анын андай 
болушу “Манас” эпосунда байандалган “жарымы чында” өздөрүнүн жакшылык-жамандык турмушун, 
салт-санаасын эч кандай өзгөрүүсүз байандап, элдин дилин көрсөтүп бергенинен. Ал эми, “жарымы 
төгүндө” аңыздык, фантазийалык байандардан көркөм үзүр алып, эл эпосту (жомокту) жалпы кабыл 
алгандыктан, кылымдар бойу “өчкөн сайын өөрчүп” эл рухуна айланган. “Манас” эпосунун кыргыз 
элинин ичиндеки баркы-баасы айабай жогору болгон. Ал түгүл, Манас күмбөзүнө тооп кылуу, “Манас” 
эпосунун кагаз бетине түшкөн бөлүгүн илип койуу,  анын алдынан ылаңдаган малды чубатып өткөрүп 
“эм-дом” кылууга чейин жеткен. Эл улуу мелдештерде, чоң намыс талашуу жарышында манастап ураан 
чакырып, “Манас” кыргыздын ураанына айланган. Мындан “Манас” эпосунун кыргыз элине жалпы эле 
тараганын, жалпылашканын, “Манас” тили  кыргыздын жалпы улуттук адабий тилинин негизи болуп 
калганын көрүүгө болот. 

“Манас эпосунун кыргыздарга жалпы жайылуу, таралуу, жалпылашуусун бүгүнкү заманындагы кагаз 
бетине түшкөн варианттардан (айтымдардан) да көргөзүүгө болот. Эртеде  (1862-жылы) “Манас” эпосун 
кагаз бетине түшүрүп, эпосту чогулткан В.Радлов эпостун үзүндүлөрүн Ысыккөл айланасынан, анан 
Текестен чогулткан. Азыр басма сөздөрдө Кыргызстандын түндүк-түштүгүнөн сексенден ашуун 
манасчыдан эпостун варианты чогултулган (караңыз, “Манас” энциклопедийасы) Жуңгодо 1957-жылдан 
баштап 1982-жылга чейин “Манас” эпосун чогултуу жүрүшүндө бүткүл эле кыргыздар жашаган 
жерлерде “Манас” эпосунун  варианттарынан 70 нече вариант жазылып алынган, жалпы 600 000 сап 
эпостун материалы чогултулган, дагы эртеде кагаз бетине түшкөн кол жазмалар табылган. 
Афганстанда жашаган кыргыздардан “Манас” эпосунун варианттары чогултулуп, басмадан 
жарыйаланган (караңыз, Реми Дор “Памир кыргыздары”). Дегинкиси, кыргыздар чогуу жашаган жерлер 
болсо эле, мейли кайсы уруусу болсун, “Манас” эпосу болгон.  

Манасчылар. Кыргыздын жөрөлгөлүү адабий термининде “жомокчулар” деген менен айтылып 
келген. Кийин “манасчылык кесиби” калыптана баштаганда, “манасчы” деген термин пайда болгон. Ал 
эми, эртедеги манастаануучулардан Чокан Валиханов менен В.В.Радлов манасчыларды “ырчы” деп да 
тааныштырган. Бирок байыртадан бери “Манас жомогун айттырабыз, Манас айтты” деген атайын сөз 
айкаштары келген да, “Манасты ырдатабыз” деген сөз салтта айтылбаган. Ал эми, “Манас” эпосунун 
тексттик байаны да “ыр” (поэзийа)  талабынан көрө “жорго сөз менен жомоктотуп айтылган” жомок 
байанына жакын. Ошого “Манас” айткандарды “жомокчу, манасчы” деп жөрөлгө бойунча атасак, 
ажары ачылат. 

“Манасчы” дегенде, “Манас” эпосунун негизги окуйаларын сактап, айтуучулук салтты бузбай, 
эпостун өзүмдүк обону, байандоодо коштогон кыймыл-аракети менен кошо айтып, өзүнүн чыгармачыл 
курбатына жараша, устатынын айтымын (вариантын) аткарган, же алымча-кошумча кошуп, өз 
вариантын калыпташтырган элдик жомокчулар “манасчылар” болуп эсептелген. 

Манасчылар эпосту айтуу көлөмүнө карай, “манасчы” жана “чоң манасчы” (жомокчу жана чоң 
жомокчу) деп аталган. “Манас” эпосун толук айткандар, же бир бөлүмүн  толук айткандар, обонун, 
кыймыл-аракетин толук өздөштүргөндөр чоң манасчылар болгон.  

Манасчылык кыргыз көркөм өнөрүндө өзүнчө бир өнөр болуп, ушул өнөр аркылуу бир үй бүлөнү , 
же бир урууну бага турган өндүрүш кесипке айланган. Чоң чогулуштарда “Манас” айтканда, алдына ат, 
үстүнө тон жапкан. Чоң манасчылар эл кыдырып, “Манас” айтып үйүрлөп жылкы айдап келген 
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(караңыз, улуу манасчы “Сагымбай” аттуу 1992-жылы Бишкектен чыккан “Алатоо” журналынын арналуу 
китепчеси) ошондуктан, “манасчылык кесиби, өнөрү” деп аталып калган.  

“Манасчылык” өнөрдүн биринчи белгиси, “Манас” эпосунун негизги окуйасын билген болот. 
Экинчиси, эпостун тилин билип, анын кылымдардан бери бышып турактанган салттык саптарды толук 
өзүндөй айта алуу керек. Үчүнчүсү, белгилүү чыгармачылык жөндөм зарыл. Төртүнчүсү, “Манастын” 
айтылуу обонун өздөштүрүп, кандай  мазмунду кайсы обон менен жеткире алуу, мазмунуна карай 
жаңсоо, нускоо, шилтөө, обдулуу сыйактуу аракеттер менен аткара алган өнөр болот. Бешинчи талап, 
бүткүл эле кыргыздын салт-санаасын, элдик адабийатын, эл тарых, санжырасын жетик билгендикте. 
“Манасчылык” кесибин туткандар ушул өнөрү менен элдик өнөрпоздордун кадырлуусу эсептелет. 
Манасчы, жомокчу деген атак эл тарабынан берилет (кандайдыр бир уйум жагынан эмес), эл берген 
атак чыныгы жана зобололуу  болот. 
Манасчылар “манасчы” болуп чыгуу үчүн чыныгы үйрөнүү баскычын өткөрөт. Ал үчүн өзүнөн мурдакы 
устатын ээрчип, анын жумушунда болуп жүрүп, устаты “Манас” айткан соорундан үйрөнөт, кадыресе, 
устаты атайын үйрөтөт. “Манас” айткан соорундардан үйрөнөт. Же болбосо, өзүн жашырып устатка 
көрүнбөй тымызын үйрөнүп, “Манас” айткан жерлерге тымызын барып жүрүп өздөштүрүп алат. Бул 
манасчылардын көбүнө мүнөздүү болуп, аны манасчылардын өзүнөн мурдагы үйрөнгөн устатын көп 
айтпагандыктарына карай айтууга болот. Өзүн жашырып тымызын үйрөнгөн манасчылардын бардыгы 
“түш көрүп”, “түшүмдө айан берип” деген сыйактуу сөздөр менен өзүнүн манасчы болгонун 
“кайыбынан” деп түшүндүрүүгө аракет жасашат. Адам баласы зээн койуп үйрөнүп, берилип калган 
нерсе түшкө кирүүсү чындык. Өңүндө жаттап, баатырлардын элесин көңүлүнө тартып жүргөн 
манасчылардын түшүнө Манас же анын урпактары кирүүсү сөзсүз чындык. Түшүндө көргөнүн унутпай 
айтуусу абдан мүмкүн. Бул “Манасты” үйрөнүү баскычы болгон. Манасчылардын экинчи баскычы, 
көрүнөөгө чыгып, секин-аз чогулуштарда, андан соң чоң чогулуштарда “Манас” айтып такшалуу 
баскычы болгон. Мындай баскычты манасчылардын кээлери кырк жаштан кийин “Манас айт” деп шек 
берген эле, эми айта баштадым” деп түшүндүрүшөт. Такшалуу баскычы эл алдынан өтүп, “жомокчу, 
манасчы” деген атакка ээ болуу болгон.  Манасчылардын үчүнчү баскычы, арбытуу, чыгармачылык 
жөндөмгө салып, өз алдынча вариант жаратуу болуп, манасчылардын бул баскычын “Манас” изилдөө” 
баскычы десе да болот. Себеби, кээ бир манасчылар баатырларды өлүмгө ыраа көрбөй,  “кайып болуу” 
жагына ой салса, кээ бир манасчылар Манастын ата-санжырасын кууп, эпостогу баатырлардын ата-
энеси, туугандары, тага-жээни сыйактууларды тактап, улам эпостогу кейипкерлердин урук-тукумун 
иликтеп издеп, эпоско кошуп олтурган. Ошого “Манас” эпосунун варианттарынын кээ бир бөлүмдөрү 
узунураак (мисалы, Кыз Сайкал кээ бир варианттарда бир, эки жерлерде жолукса, кээ бирөөлөрдүн 
варианттарында толук байандалат), “Эр  Төштүк уулу Койон алп” да байандалган. Кээлеринде кыска 
байандалган мындай болушу, манасчылар үйрөнүү баскычында бир эле устаттан угуп үйрөнбөй, айтор, 
көптөгөн манасчылардыкын угуп, ошондо ээлеген материал негизинде такшалган баскычына өткөндө, 
изденүү аркылуу көптөгөн каражаттарды кошуп айтып, эпосту ого бетер тактоо, түптөөгө аракет жасап, 
соңунда өзүнүн варианттарын калыптандырган.  

Ушул күнгө чейин, көптөгөн манасчылар өткөнүн боолгологолу болсо да, бирок басма сөздөрдө 
жарыйаланып эл эсинде жүргөн манасчылардан төмөнкүлөр гана айтылып келет.  

1) Уламышта айтылып калган манасчылар: эпостун өзүндө айтылган Ырамандын Ырчы уулу болуп, 
бул “Манасты” жараткан “жомокчу” болушу мүмкүн деген уламыш бизге жеткен. Мындан бөлөк 
Жайсаң ырчы деген да “Манас” эпосун жараткан алгачкы манасчылардан болушу мүмкүн деген 
уламыш бар. Андан соң “Токтогул ырчы, Толубай сынчы” тушунда Токтогул чоң жомокчу болушу 
мүмкүн деген уламыш бар. Булар уламыш бойунча айтылган манасчылар деген манасчылар тобун 
түзөт.  

2) Эл эсинде калган, бирок алардын айтымдары толук кагаз бетине түшүрүлүп жетпеген, (аз бөлүгү 
гана жеткен) манасчылар: 

1.  Келдибек Барбоз уулу (1800-1888); 2. Балык (Бекмурат) Кумар уулу (1799-1887);  3. Тыныбек 
Жапиев (1846-1902);  4. Чойуке Өмүров (1863-1925); 5. Нармантай Чоңбаш (бул маалыматтарды караңыз 
“Кыргыз адабийатынын тарыхы”, 2-том, 146-бетине, 2002-жылы басылышы, Бишкек);  

3) Варианттары кагаз бетине түшкөн, “Манас” эпосун толук айткан манасчылар: 
1. Шапак Ырысмендеев (1863-1956); 2. Сагымбай Орозбак уулу (1867-1930); 3. Жаңыбай Кожеков 

(1869-1942);  4. Багыш Сазанов (1878-1958); 5. Жакшылык Сарыков (1880-1934);  6. Молдобасан 
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Мусулманкулов (1883-1961);  7. Иса Жумабек уулу  (1884- ...?); 8. Актан Тыныбеков (1888-1951); 
9.Сайакбай Каралаев (1894-1971);  10. Мамбет Чокморов (1896-1973). 

(Жогорку маалыматтарды “Кыргыз адабийатынын тарыхы”, 2-том, “Манасчылар” бөлүмүнөн 
караңыз, 2002-жылы, Бишкек);  11.  Жусуп Мамай (1918);  12. Темир Турдумамбет;   13.  Эшмат 
Мамбетжусуп (1860-1963), 14.  Жусубакун Апай (1884-1922); 15. Осмон Маты (1906-1970). 

 
“Манас” айтуу. Кыргыз элинде “Манас” айтуу жана “Манас” угуу өтө оорактуу иш катарында 

каралат. Ар бир айылда манасчы болгон. “Манас” айтуу демейде “Манас” айтуу” жана атайын  “Манас” 
айттыруу” деп эки түрдүү болгон. Демейде, “Манас” айтуу бейпилчилик күндөрдө бир айылда 
манасчыны айттырып үзүр алуу, же чоң той, мааракелерде манасчыга “Манас” айттыруу болгон. 
Мындай жагдайда манасчыны чакырып келип айттыруу, же болбосо кыдырып “Манас” айтып жүргөн 
манасчы келип айтуу жагдайларда айтылган. Ал эми атайлап “Манас” айттыруу дегени, манасчыларды 
сыноо, айтуу көлөмүн чендөө максатында эл аксакалдары калыстарды чогултуп, атайын үй тиктирип, 
азык, оокат, сойуш камылгасы менен ар кайсы жерлердеги манасчыларды (чоң манасчыларды) 
чакыртып келип “Манас” айттырган. Мындай “Манас” айттыруу эки ыңгайда болгон, анын бири, бир 
эле бөлүмдү бир нече манасчыга айттырып баа берүү, экинчиси, бир бөлүмдүн окуйасын бир 
манасчыга, андан аркы окуйасын дагы бир манасчыга улап айттырып көргөн. Мындай айттыруу 
“Манастын” ким канчалык көлөмдө, кандай көркөмдүктө айта тургандыгын билүү максатында атайын 
уйуштурган кесиптик, манасчылар чогулушу болгон. Чоң манасчы, жомокчулар мына ушундай 
чогулуштарда иргелген. Демейдеки айылдарда “Манас” айттырууда көбүнчө “Манастын” кайсы бир 
бөлүгү айтылган. Толук айттырууга убакыт, чоло табылбаган. “Манас” эпосун нечен түндөп айттыруу 
менен толук угууга болбогон. Аны нече айлап-жылдап айтып бүткөн.  
Угармандар. “Манас” угармандары манасчыдан эпостун салттык обону, айтуу, нускоо, жаңсоо, обдулуу 
аракеттери менен угууну жактырышкан. Айылга манасчы келгенде, “Манас” айттырган айыл кудум чоң 
көлөмдөгү театрда көргөндөй, сахналык чыгармаларды көргөндөй ынтаа, кызуулук менен угушкан. 
Угармандар эпостун окуйасындагы кайгылуу турмушка бирге кайгырып, кээ бирөөлөр ыйлашып 
олтурган. Жеңиштүү, кубанычтуу окуйаларды укканда бирге кубанышып бирге үзүр алган. Согуш, 
салгылашуу окуйаларын укканда как ошол майдандакы көрүнүшкө тике катышып жаткандай парызда, 
бирде обдулуп, умтулуп бүт угармандар кандайдыр ичтен аракетте болуп турган кебете пайда болгон. 
Эпосту угуп жатканда, ар кандай бөлөкчө шыбыр-күбүр болбогон. Бардык ички-тышкы кыймыл токтоп, 
жапжалгыз манасчынын доошу, аракети бүт айылды бийлеп турган. Чоң манасчылар келип “Манас” 
айткан айылдын айанты толуп, үйгө сыйбай талаада угушкан. Эгерим жаан жаап, шамал чыгып калса да, 
эч ким угуучу жерден кетип калбаган.  

Манасчынын алдына дасторкон жайылып, чөйчөккө эритилген сары май белен койулуп турган. 
Манасчы карыкканда сары май менен тамак жумшартып, айтуусун уланта берген. 

 

8. “Манас” эпосунун жазылып алынуусу жана басмадан чыгуу абалы. 

 
“Манас” эпосун чогултуу, кагаз бетине түшүрүү, басмадан чыгаруу жумушу “Манастын” жаралуу 

дооруна салыштырганда абдан кеч башталган жумуш эсептелет. “Манас” эпосун чогултуу жумушу 
илгери жомокчулардын жумушу болуп, алар өздөрү “Манас” үйрөнүү максаты менен өзүнөн мурдакы 
манасчыларды угуп, көөдөнгө чогултуп, аны кайра ооздон-оозго өткөрүп жүргөн.  

“Манас эпосунун жазмага түшкөн тарыхы манастаануу илиминде бир нече саамалыктар менен 
байандалып келет. Анын эң эртедегиси, “Орхон-Энесай таш жазмаларында” эпостун байаны сымал 
саптар бар. Мүмкүн “Манастын” өзү болбосо да, кыргыздын жомоктук үлгүсү ошол ташка чегилген 
саптарда бар деген көз караш жок эмес.  

“Манас” эпосу жөнүндө кагазга түшкөн байандын эң алгачкысы “Мажму ат тарых” деген автору 
белгисиз (бирок Ферганалык Сейиф-ад-Дин Аксыкенттин жана анын уулу Нооруз Мухаммеддин кол 
жазмасы бойунча жеткен) китеп болуп (чама менен 1503-1514-жылдарда) анда “Манас” эпосу жана 
Манас баатырдын байаны айтылган. Манастын Жолой менен болгон согушу, ал тургай Жакып жөнүндө 
байан айтылган. Бул байан “Манас” эпосунун кагазга түшкөн биринчи варианты деп каралып келет.  
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Андан кийинки маалымат Чокан Валихановдун “Манасты” кагаз бетине түшүргөндүгү болуп, 1856-
жылы кыргыз жергесине келип “Манас” эпосунун бир окуйасы — “Көкөтөйдүн ашын” кагаз бетине 
түшүргөн, бардыгы 3320 сап. Анын 910 сап котормосу 1904-жылы Санкт-Петербургда жарык көргөн.  

Андан соң “Манас” эпосун В.В.Радлов кагаз бетине түшүргөн. Ал 1862-жылы Текестен бугу 
уруусунан, 1869-жылы Ысык-Көлдөн Сарыбагыш жана Солто урууларынан “Манас” эпосунун үч 
бөлүмүнүн негизги окуйаларын кагаз бетине түшүргөн. Андан бөлөк “Эр Төштүк”, кыргыз кошоктору 
сыйактууларды жазып алган. Мында “Манас” бойунча 11376 сап жазып алган. Анын ичинде “Манас” 
бөлүмү 9449 сап, “Семетей” бөлүмү 1421 сап, “Сейтек” бөлүмү 506 сап болгон.  

Муну 1885-жылы “Түндүк түрк урууларынын элдик адабийаттарынын үлгүлөрү” деген желелеш 
жыйнагынын 5-томунда жарыйаланган (Бул вариант 1997-жылы “Кызылсуу Кыргыз басмасы” жагынан 
“Карт дастан” деген ат менен басмадан чыкты). 

Венгр окумуштуусу Г.Ф.Алмаши 1900-жылы кыргыз жергесине келип жүргөн кезде “Манастан” 
үзүндү жазып алган, ал 1911-жылдары жарыйаланган жана кыргыздарды, “Манасты” тааныштырып 
макала жазган.  
Орус сүрөтчүсү Б.В.Смирнов 1903-1904-жылдары кыргыз жергесинде болгон кезде “Семетейдин” кыска 
окуйасын кара сөз иретинде жазып алып, 1914-жылы Москвада жарык көргөн. 

Жогоркулар “Манас” эпосун жазып алуу, чогултуу, башка элдерге тааныштыруу жумушунун босого 
аттар жумуштары болгон. Болуп да “Манас” таануу илими дүйнөгө эшигин ачкан саамалык катары 
көрүнгөн. 

“Манас” эпосун атайын максаттуу түрдө чогултуу, кагаз бетине түшүрүү жумушу 1920-жылдардан 
кийин башталып, арналуу уйумдук көз караш менен иш башталган. 

 
 1920-жылдары “Манас” эпосунун кагаз бетине түшүү абалы. 
 
Чоң жомокчу Сагымбай Орозбаковдун “Манасын” жазып алуу иши 1922-жылы башталып, биринчи 

бөлүм “Манасты” жазып алуу жумушу 1926-жылы байыган. 
 Тыныбектин “Семетейден” үзүндүсү 1925-жылы араб тамгасы менен Москвадан басылып 

чыккан. Анын баш сөзүн Ишенаалы Арабаев жазып, “Тыныбек жомокчунун “Семетейи”  деген ат менен 
китепче кылып чыгарган.  

 
 1930-жылдарда “Манас” эпосунун кагаз бетине түшүү абалы. 
 
1930-жылдарда чоң жомокчу Сайакбай Каралаевдин айтымы, Шапак Ырысмендеев, Тоголок 

Молдо, Акмат Ырысмендеев, Багыш Сазанов, Актан Тыныбеков сыйактуу манасчылардын айтымдары 
кагаз бетине түшүрүлгөн. 

1940-1950-жылдарда “Манас” эпосунун басмадан чыгуу жумушу Кыргызстанда алгачкы саамалык 
катары башталган. 1940-1943-жылдары “Манас” серийалары” деген желелеш китептен экөө басмадан 
чыкты. Ал 1946-жылы орусчага которулуп, Москвада жарык  көргөн.  

1958-1960-жылдарга чейин Кыргызстанда “бириктирме вариант” деген ат менен “Манас” (биринчи, 
экинчи китеби 1958-жылы), “Семетей” (1959-жылы), “Сейтек” (1960) басмадан чыккан.  

1978-жылдан баштап, Кыргызстанда чоң жомокчулар, манасчылар Сагымбай Орозбаков жана 
Сайакбай Каралаевдин айтымдарын түп нускасы бойунча чыгаруу жумуштарын баштаган. 1982-жылга 
чейин Сагымбайдын айтымындагы “Манастын” төрт китеби басмадан чыккан. Сайакбай Каралаевдин 
1982-1984-жылга чейин “Манасы” эки китеп, 1985-1987-жылга чейин “Семетей” эки китеп, 1990-жылы 
“Сейтек” бөлүмү жарык көргөн.  

 
Жуңгодо “Манас” эпосунун кагаз бетине түшүү абалы. 
 

Жуңго кыргыздарынан “Манас” эпосун жазып алуу иши 1862-жылы Текестен В.В.Радлов “Манас” эпосун 
кагаз бетине түшүргөндөн баштап саналат. Андан кийин 1900-жылдардан баштап болуп да, 1916-
жылдан тартып Акчий ооданы, Карачий айылы, Меркеч кыштагынын кеменгер адамы Балбай Мамай 
уулу “Манас” эпосун чогулта баштаган (чоң манасчы Жусуп Мамайдын маалыматында). Ал кайдан эле 
болбосун “Манас” эпосун уккан-көргөн жерден чогулткандан бөлөк, өзү чоң жомокчу (өзүн жашырып 
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жүргөн)  Жусубакун  айткан “Манасты” кагаз бетине түшүргөн. Жусубакун  көрүнөө жерде элге айтпайм 
деген өтүнүчү бойунча Балбай Жусубакунду жанына көчүрүп келип, чөп чабууда элетке  бирге алып 
кетип, күндөп-түндөп, ал тургай, нече жылдап ээрчитип жүрүп “Манас” эпосун жазып алган.  

Азыркы Жусуп Мамай айткан сегиз урпактуу варианттын соңку бөлүктөрүн  ошол Жусубакун айткан 
бойунча Жусуп Мамай үйрөнгөн. Дагы айтсак Жусуп Мамай айтымы Балбайдын көп жактылуу чогулткан 
“Манас” материалынан көрөңгө алып, Жусуп өз вариантын калыптандырган. Ошого биз Балбай Мамай 
уулун жуңго кыргыздарынан эң алгач “Манас” чогулткан, “Манасты” кагаз бетине түшүргөн деп 
тааныйбыз. 

1946-жылы “Манастын төрөлүшү” деген үзүндү “Чыгыш журналы” деп аталган журналдан үчүнчү 
санына ханзуча жарыйаланган. Аны Лойү Чың которгон. 1947-жылы “Шинжаң” изилдөө жыйнагы” 
дегенде “Кыргыз эпосу “Манаска” кириш сөз” аттуу Мазлаговдун макаласы жарыйаланган. 1949-жылы 
биринчи айдын 17-күнкү “Шинжаң гезитинде” Абдыкадыр Токторов уулунун “Кыргыз эпосу “Манас кан” 
жөнүндө байан” аттуу макаласы жарыйаланган (бул маалыматтар Лаң Йиң жазган “Манаснаама” аттуу 
китептен алынды). 

1956-1957-жылдары Жуңго Илимдер Академийасы жагынан аз сандуу улуттардын тилин текшерүү 
группасы курулуп, жалпы эле улуттар тилдерин текшерүү болгон. Ошондо кыргыз тилин текшерүү 
группасындагылар тил материалын чогултуу менен кошо “Манас” эпосунан үзүндүлөрдү кагаз бетине 
түшүргөн. Манас изилдөөчү окумуштуу Ху Чжен Хуа ошол группада болуп, 1957-жылы Көөнөулуучат 
айылынан “Манас” үзүндүсүн жазып алган (Ху Чжен Хуа өзү камдаган материалга негиз айтылып жатат). 
Ал жазып алган материал азырга чейин байланыштуу орундарда сакталуу экен. Бул уйум жагынан 
туңгуч ирет “Манас” эпосун жазып алуу баштаган деп эсептелип келет.  

1960-жылы Ху Чжен Хуа баштаган тил изилдөөчүлөр Улуучат ооданынан Темир манасчыдан 
“Семетейди” жазып алган. Аны ханзуча “Тианшан” журналында, уйгурча “Таарым” журналында 
үзүндүлөр жарыйаланган (караңыз, Ху Чжен Хуа “Манас” изилдөө материалдары”, Май басма, 1976-
жыл, 10-айлык санында). 
1961-жылы 3-айда “Шинжаң Уйгур аптоном райондук адабийат көркөм өнөрчүлөр” бирлешмеси, 
Кызылсуу областтык партком үгүт бөлүмү, Борбордук улуттар шөйаны биргелешип “Манас” чогултуу, 
кагаз бетине түшүрүү атайын группа уйуштуруп, бул группа бир жыл чамасы бүткүл эле Шинжаңдагы 
кыргыздар конуштаган жерлерге барып Манас” эпосун чогулткан, ошондо отуздан ашуун манасчыдан 
“Манас” варианттарын жазып алган. Ушул жолу жалпы “Манас” бойунча чогултулган материал 300 000 
сап болгон. Анын ичинде эң көп айтканы Жусуп Мамай болуп, андан 100 миң  сап жазып алып, бир эле 
убакта ханзучага тике которуу жумушун бүтүрүшкөн. Дегинкиси, Жүңгодо манастаануу иши мына ушул 
1961-жылдан башталган болуп, ушул эле жылы бир жагынан эпосту чогултса, дагы бир жагынан 
ханзучага которуу, басма сөздөрдө тааныштыруу, макалаларын жазуу иштерин сыйрасы  менен 
баштаган. Алып айтсак, “Шинжаң гезитинин” 1961-жылкы 12-айдын 14-15-күнкү сандарынын үчүнчү 
беттеринде “Манас” үзүндүлөрү ханзуча жарыйаланган. “Тианшан” журналынын 1961-жылдык 1-2 
сандарында “Семетейден” үзүндүлөр жарыйаланган (ханзуча).  

1964-жылы 7-айдан, 1966-жылдын 7-айга чейин болгон эки жылда “Манас” эпосунун кагаз бетине 
түшүрүү иши эң бийиктикке жеткен мезгил болгон. Негизинен, Жусуп Мамайдын айтымын кагаз бетине 
түшүрүү жумушун улантып, 1961-жылы айткандарын  кайра толуктап, алты урпакка чейин 180 000 сап 
жазып алынган. Ушул эки жылда Жусуп Мамай айтымын бүт ханзучага которуп чыккан. “Манас” 
бөлүмүнүн биринчи, экинчи китебин мык басмадан “пайдалануу материалы” (ханзуча) деген ат менен 
чыгарып, бул алгач которулган материалды изилдөөчүлөр пайдаланууга дайардаган. 

1979-жылдан 10-айда “Манас” эпосун Жусуп Мамайдан жазып алуу иши кайрадан улантылып, бул 
кызматты Борбордук улуттар институту жүргүзүп, Жусуп Мамай жана башка “Манас” жазып 
алуучуларды Бээжинге чакырып, атайын группа уйуштуруп, Жусуп Мамай айтымын кайрадан айттырып 
жазып алуу, аны ханхзучага которуу жумушун иштеген. Мында 1960-жылдары айткан кагаз бетине 
түшкөн материалдын көбү жоголуп кетти делип табылбагандыктан, (2002-жылы ошол 1961-1964-
жылдары эки жолу айткан материал Бээжинден табылып нускасы көчүрүлүп келди) кайрадан айттырып 
толуктап жаздырган (“Семетей” бөлүмүнүн 1961-жылкы нускасы жоголбогон).  Дагы жаңыдан жетинчи, 
сегизинчи урпакты айттырып, кагаз бетине түшүргөн. “Манас” бөлүмүн май басмадан чыгарып, пикир 
алууга байланыштуу адамдарга тараткан.  
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1982-жылы “Шинжаң-Уйгур аптоном райондук партком” (1982) 56-номурлуу үжөт түшүрүп, “Манас” 
эпосун мурас катары куткарып алып, аны басмадан чыгаруу, которуу жумушун колго алуу жөнүндө 
тастык түшүргөн. Аптоном район даражалуу “Манаска” жетекчилик кылуу группасы курган. Шиңжаң эл 
оозеки адабийаты коомуна “Манас” изилдөө ишканасын куруп, арналуу штат менен адамдарын 
толуктаган. Жусуп Мамайды Үрүмчүгө көчүрүп келип, түрдүү жактан шарт жаратып берип, өзү айткан 
вариантты баштан-айакка кайрадан текшерип көрүп, толуктоо талабы койулган. Жусуп Мамай 1982-
жылдан 1985-жылга чейин аралыкта алды-кийин болуп, нече жолу кайра-кайра айткан. 1961-жылдан 
баштап, 1961-1982-жылга чейин башкалар жагынан жазылган өз вариантын кайра баштан оңдоп, 
толуктап, көп бөлүмүн өзү кайра кагаз бетине түшүрүп чыккан. Азыр биз айтып жаткан, окуп турган ушул 
Жусуп Мамай айтымы соңку өзү текшерип, толуктап чыккан нускасы болуп эсептелет.  

1984-жылы жогоруда аталган “Манаска” жетекчилик кылуу группасы, “Манас редаксийалык 
коллегийа” уйуштуруп, бул эпосту басмага өткөрүүнүн соңку карап чыгуу кызматын баштаган, ошону 
менен 1984-жылы “Манас” эпосунун биринчи бөлүмүнүн, биринчи тому, “Семетейдин”  биринчи тому 
1984-жылы “Шинжаң эл басмасы” жагынан басылып чыккан. Ошондон баштап ар жылдык план 
бойунча ушул басмадан “Манас” эпосунун Жусуп Мамай варианты уландуу басылып, таратылып, 1995-
жылы 18 том менен жыйынтыкталган.  

 
“Манас”  эпосунун Жуңгодо басмадан чыгуу абалы мындай: 
1984-жылы “Манас” биринчи том, “Семетей” биринчи том басмадан чыгып таратылган.  
1989-жылы “Манас” экинчи, үчүнчү, төртүнчү тому басмадан чыгып болгон. Бардыгы 53287 сап, төрт 

китеп (32 форматта чыккан, төмөнкүлөр да окшош).  
1990-жылы “Семетей” 2-, 3-тому басмадан чыгып болгон, бардыгы 35246 сап, үч китеп. 
1992-жылы “Сейтек” 1-, 2-тому басмадан чыккан. Бардыгы  22590 сап, эки китеп болгон. 
1993-жылы “Кененим” 1-, 2-том басмадан чыккан. Бардыгы 32922 сап, эки китеп. 
Ушул жылы “Сейит” 1-, 2-китеп басмадан чыккан. Бардыгы 24000 сап, эки китеп. 
1994-жылы “Асылбача- Бекбачанын” 1 тому басмадан чыкккан. 
1995-жылы “Асылбача _ Бекбачанын” 2-, 3-томдору басмадан чыккан. Бардыгы бул бөлүм 37680 

сап, үч китеп. 
Ушул эле жылы “Сомбилек” 1 китеп болуп басмадан чыккан, бардыгы 14868 сап.  
Дагы “Чигетей” 1 китеп ушул жылы басмадан чыккан. Бардыгы 12325 сап болгон. 
1995-жылы дагы “Манас” эпосунун окуйаларынан кыскача байан атуу китеп кара сөз түрүндө 

түзүлүп, “Манас” эпосунун Жусуп Мамай варианты корутундуланып, тааныштырылган (жогорку 
китептин бардыгы “Шинжаң эл басмасынан” чыккан). 

1997-жылы В.В.Радлов жазып алган вариант “Карт дастан” деген ат менен “Кызылсуу кыргыз 
басмасы” жагынан чыккан.  

2003-жылы Эшмат Мамбетжусуп айткан “Семетей» «Кызылсуу кыргыз басмасынан» жарык көргөн.  
“Манас” эпосун чогултуп, аны кагаз бетине түшүргөндөр: 
 1.  Чокан Валиханов, 2. В.В.Радлов, 3.  Кайым Мифтаков, 4.  Ыбрайым Абдырахманов, 5.   

К.Жумабаев, 6.  К.Ыдырысов, 7.  К.Кыдырбаев, 8.  К.Ысмаилов, 9.  Балбай Мамай уулу, 10.  Ху Чжен Хуа, 
11.  Ли Йу Фа Чжун, 12.  Пазыл, 13.  Сакен Өмүр, 14.  Үсөнаалы Алымкул сыйактуу адамдар “Манас” 
эпосун жазып алуу, чогултуу, басмадан чыгаруу жумуштарына катышып, эпостун бүгүнкү турактуу басма 
сөз формасында, урпактан урпакка улана берүүсүнө айабай салым кошушкан. Андан бөлөк да эпосту 
жазып алуу, чагын  варианттарын кагаз бетине түшүрүү ишине жүздөгөн адамдар катнашкан. Бирок биз 
жогоруда атаган адамдар “Манасты” жазып алууда орошон эмгектери барлар деген максатта атайын 
айтылды.  

 

9. “Манас” эпосунун изилдөө жагдайы. 

 
Манастаануу ХIХ кылымдын соңунда Чокан Валиханов менен В.В.Радловдун “Манас” менен 
таанышуусунан башталып,  кылымдардан бери манасчылар изилдеп, иликтеп келген “Манас” жомогу 
дүйнөлүк илимпоздордун изилдөө темасына өткөн. Мурдагы манасчы, жомокчу “Манасты” иликтеп, 
изилдөөсү тек эпосту толуктоо, кемелдендирүүнү максат кылышып изилдеген.  Изилдебей, эпостун 
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жалпы окуйасы менен таанышпай, санжыралык байанын мыкты билбей туруп, анын айтылуу 
обондорун, жаңсоо кыймылдарын иреттеп билбей туруп, манасчы, жомокчу  болуу кыйын эле. Ошого 
“Манас” изилдөө жөнүндө сөз болгондо, алды менен манасчы, жомокчулар изилдеген дегенди айта 
кетүүгө тийишпиз. 

Бирок “Манас” изилдөөсү өзүнчө илим катары анын жан-жактылуу жактарына кайрылып изилдөө 
иши дагы эле Чокан Валиханов, В.В.Радловдор менен башталган. Алар “Манас” эпосуна биринчилерден 
болуп аныктама берип, эпостун мүнөзүн белгилеп беришкен, ошондон соң “Манас” эпосу негизинен, 
төмөнкү жактардан изилденген жана тааныштырылган.  

1) “Манас” эпосун тааныштыруу максатында изилденген. Эпос океандай чалкып жаткандыктан, аны 
жалпы эле элге, эл арага тааныштыруу, таанытуу ажаты болгон.  Ошондуктан мындай изилдөөнүн колго 
алынышы зарыл  эле. 

2) “Манас” эпосуна аныктама берүү мүнөздөө изилдөө жүргөн. Мындай изилдөөнүн натыйжасында 
“Манас” эпосу кыргыз элинин энциклопедийасы”, “кыргыз рухунун туу чокусу”, “баатырдык эпос” деген 
аныктамалар берилип, дүйнөдөгү  эпостор катарында бойу, ойу улуу болуп турууга жетишти.  

3) “Манас” эпосунун жаралган доорун иликтеп изилдөө бойунча изилдөөлөр болгон. Бул 
изилдөөнүн майнабы эпос менен кыргыздын тарыхын кууп, байандоого жетишкен. 

4) “Манас” эпосунда айтылган байандарга негиз кыргыздын маданийатын изилдөө, издөө жүргөн. 
Мындай изилдөөнүн мааниси абдан зор болуп “байыркыны азыркы үчүн иштетүү” руху бойунча ушул 
кездеги “Кыргызтаануу” илимине “Манас” эпосу далил болууга жетишкен. Алып айтсак, кыргыз тарыхы 
бойунча сөз болгондо алды менен “Манас” эпосундагы байанга кайрылуу, андан накыл көрсөтүү, 
кыргыздын кол өнөрчүлүгү, турак-жайы, кийим-кечек, жемек-ичмек маданийаттарынан сөз козгогондо 
“Манас” эпосунан далил көрсөтүү, аны мисалга тартуу менен бекемдөө  болду. Болуп да кыргыз тили 
жалпы эле кыргыздын тилдик  маданийатын изилдөөдө “Манас” эпосу көрөңгү болуп калды. Мына 
булардын бардыгы эпостун кыргыз маданийатын изилдөөнүн натыйжасы деп айтууга болот. 

5) “Манас” эпосунан кыргыздын ой-санаасын, кыйалын, жашоого, дүйнөгө болгон караштарын 
издеп, ошол жагын иликтеген изилдөөлөр да алгачкы арымда башталган. Болуп да диний 
ишенимдерин “Манас” эпосундагы акылмандыкты изилдөө абдан натыйжа берет. 

6) “Манас” эпосу менен дүйнөлүк башка эпосторду салыштырып изилдөөдө, дүйнөлүк эпостор 
менен көлөмүн, эпостук түзүлүшүн, болуп да окшоштук жактарын салыштырган эмгектер жаралды.  

7) “Манас” эпосу бойунча ондогон илимий талкуу, чогулуштар өтүп, “Манас” таануунун жайыты 
кеңирген. “Манас” бойунча чоң чогулуштарды атап көрсөк: 

1952-жылы 6-10-июнда “Манас” бойунча Кыргызстанда чоң илимий чогулуш болуп, буга төрт 
жүздөн ашуун адам катышкан. 

1990-жылы Жуңгодо бүт мамлекеттик “Манас” бойунча илимий чогулуш болуп өткөн. Буга жүздөн 
ашуун адам катышкан.  

1994-жылы Үрүмчүдө “Манас” эпосунун эл аралык илимий чогулушу болуп,10 нече мамлекеттен 
80ден ашуун адам катышкан. 

1995-жылы Бирлешкен мамлекеттер уйуму “Манас” жылы” деп белгилеп, Кыргызстанда өтө чоң 
маараке  - “Манас” эпосунун 1000 жылдыгы белгиленген. Ошол байланыш менен ондогон илимий 
макалалар жыйнактары жарык көргөн. “Манас” эпосунун изилдөөсү дагы бир жолу эл аралык белеске 
ат койгон. 

8) “Манас” эпосун изилдөө бойунча ондогон арналуу китептер, миңдеген макалалар жарык көргөн.  
Жуңгодо “Манас” эпосун изилдөө бойунча бир нече макала жыйнактары жарык көрдү. “Манас” 

эпосу бойунча илимий макалалар жыйнагынын” 1-тому, 1991-жылы 2-тому, 1998-жылы “Шинжаң эл 
басмасы” жагынан жарык көрдү. 1-томуна 33 макала киргизилген болуп, 435-бет, чоң 32-форматта 
чыккан. 2-томунда 44 макала  киргизилген, 550-бет, чоң 32-форматта чыккан. 1994-жылы “Илимий 
макалалар жыйнагынын” ханзучасы жарык көрдү. 

2001-жылы “Манас” эпосун атайын изилдеп жүргөн атактуу окумуштуу Ла Йиң айымдын 
“Манаснаама” деген арналуу изилдөөсү көлөмдүү китеп болуп басмадан чыкты. Бул Жуңгодо ханзу 
жазуусу менен “Манас” эпосун көлөмдүү тааныштырган китеп болуп эсептелет. Ла Йиң айым андан 
мурда да “Манас” изилдөөсү бойунча  мындан чаканыраак эки китеп чыгарган. 

Мындан бөлөк “Манас” изилдөөсү бойунча Жуңгодо ханзуча, уйгурча, кыргызча жазылган эмгектер, 
жазылган макалалар жарыйаланып, “Манас” эпосун таануу илиминин барааны көрүнө баштады. 
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9) “Манас” эпосун изилдөөчүлөр “Манас” эпосу Х1Х кылымдын соңунда изилдөөнүн бети 
ачылгандан тартып азырга чейин өзүнүн изилдөө кошуунуна ээ болду. 

Азыркы “Манас” таануу илиминде манасизилдөөчүлөрдөн төмөнкүлөрдү атасак, эмгегине жараша 
айткан болобуз. Алар: 

Чокан Валиханов, В.В.Радлов, К.Мифтаков, М.Авазов, Реми Дор, Г.Жирмунский, Г.Рахматуллин, 
Б.Юнусалиев, С. Абрамзон, Георг Алмаши, А. Бернштам, Х. Карасаев, К. Кырбашев, С. Мусаев, К. 
Тыныстанов,  Р. Кыдырбаева, Хатто, Ху Чжен Хуа, Ла Йиң, Луй Фа Чжун, Шаң Ши Чжин, Сакен Өмүр, 
Мамбеттурду Мамбетакун, Адыл Жуматурду, Токон Исак сыйактуулар болуп, булар “Манас” изилдөөдө 
өзүнчө кошуундун башындагылар эсептелет. Мындан бөлөк да нече жүздөгөн авторлор “Манас” 
бойунча макалалар жазып келет. 

Майнап сөз, “Манас” изилдөөсү бойунча бараандуу эмгектер жазылып, изилдөөчүлөр кошунунун 
карааны көрүнүп калганын жогоруда айттык. Бирок “Манас” таануу илими жаш илим болуп изилдөө 
али тереңине тартыла элек. 

Анын себеби “Манас” эпосунун варианттары толук басмадан чыгып болуна элек. Дагы бирөө 
“Манас” эпосу дүйнөдөгү чоң тилдерге толук вариант бойунча жогору деңгээлде которулуп бүткөн жок. 
Ошол себептүү “Манас” изилдөөсү “бечел калды” деп айтууга тийиштүүбүз. 

 
10. “Манас” эпосунун котормосу жөнүндө бир ооз байан. 
 
“Манас” эпосун башка тилдерге которуу Чокан Валиханов менен В.В.Радловдон башталган, 

ошондон кийин эпостун котормосу орус тили, герман тили, ханзу тили, англис тили, уйгур сыйактуу 
тилдерге которулгандыгы жөнүндө маалымат бар.  

 Жуңгодо ханзу тилине которуу жумушу 1946-жылы туңгуч ирет болгон болсо да, чыныгы которуу 
иши 1961-жылдан башталган. “Манас” эпосунун чогултуу, жазып алуу атайын группа Жусуп Мамай 
вариантын 1961-жылдан 1966-жылы 7-айга чейинки аралыкта алты урпакка чейин которуп, кагаз бетине 
түшүргөн. Котормочулар Лйу Фа Чжун, Пазыл, Сакен Өмүр сыйактуулар болгон. Биринчи бөлүм 
“Манасты” эки китеп кылып Мык басмадан чыгарып, пайдалануу материалы деп изилдөөчүлөргө 
тараткан. Ошол жылдары которулган материал жакында табылып, “Шинжаң эл оозеки адабийат 
коомунун” “Манас” изилдөө ордунда сакталуу турат.  

1978-жылы “Манас” эпосун которуу жумушун Бейжинде улантып, бир кыйла бөлүгүн Шаң Ши Чжин, 
Лйу Фа Чжун, Сакен Өмүр, Ху Чжен Хуа, Орозакун Касым сыйактуу кишилер котормосу үстүндө иштеген.  

1991-1992-жылдары айрым-айрым “Манас” бөлүмүнүн ханзуча котормосу эки китеп болуп, 
“Шиңжаң эл басмасынын” ханзу бөлүмүнөн чыккан, бирок бул “Манас” бөлүмүнүн жарымынан 
көбүрөөгүн таштап которгон, кээ бир мазмундарды кирди-чыкты которуп койгондуктан, пайдалануу 
берекети болбой кала берген. 

Мындан бөлөк, Жуңгодо гезит-журналдарда “Манас” эпосунан үзүндүлөр ханзуча, уйгурча 
которулуп жарыйаланган. 

“Кененим”ден үзүндү жапон тилине которулуп, “Манас” Жапонийага тааныштырылган. 
 

Башкы адис редактор, профессор  
Кармыштегин Макелек Өмүрбай 

 
2004-жыл, 2-айдын 25и. 
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Э… э… э…й 
 
Айтайын баатыр Манасты, 
Анын арбактары колдосо. 
Айтканым жалган болбосо. 
Жарымы төгүн, жарымы чын, 
Жарандардын көөнү үчүн. 
Жанында турган киши жок, 
Жалганы менен иши жок. 
 
Көбү төгүн, көбү  чын, 
Көпчүлүктүн, көөнү үчүн, 
Көрүп турган киши жок, 
Көбөйткөн менен иши жок, 
Күрпүлдөтүп ырдасак, 
Көпчүлүктүн көөнү ток. 
Атаңардын жомогу, 
Айтпай койсок болобу? 
Атадан мурас ыр болуп, 
Айтып калдык ошону. 
Айтып кумар жазбасак, 
Ай - кабыбыз толобу? 
Бабаңардын жомогу, 
Баштасак келер оролу. 
 
Бабабыздан калган кеп, 
Баарын жеңген балбан кеп. 
Баары жоктон улуу кеп, 
Байчечекей сулуу кеп. 
Байыркыдан калган кеп, 
Балдары жыйнап алган кеп. 
Уруктап улам өнгөн кеп, 
Урматтап эли көнгөн кеп. 
Уламадан уккан кеп, 
Улам бирге жуккан кеп. 
Карылар айтып берген кеп, 
Калтырбай бирөөн терген кеп, 
Канча кылым өтсө да, 
Калбай бирге келген кеп. 
 
Ааламдан ашкан сүрдүү кеп, 
Асманда күндөн нурдуу кеп. 
Айдан ачык турган кеп. 
Айта берсе түгөнбөс, 
Арт-артынан тууган кеп. 
Адам ата, Аба эне, 
Андан бери карата, 
Алда нечен эл өттү. 
Азар түмөн жыл өттү. 
Пилге минген шер өттү. 
Билеги күчтүү эр өттү. 
Унутулбай эстелип, 
Манас өңдүү ким өттү. 
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Ошондон бери карата, 
Тоо упурап жер болду, 
Зоо упурап чөл болду, 
Жер жыртылып сай болду. 
Сай кубулуп саз болду. 
Атабыз Манас сыйактуу, 
Айтылып келген аз болду. 
Саз козголуп көл болду, 
Көл байып чөл болду. 
Адырлуу жерлер коо болду, 
Ак мөңгүлөр бузулду. 
Арстан Манас жомогу, 
Азырга чейин созулду. 
 
Буудан Манас жомогу, 
Бузулбаган эл менен. 
Бурганактуу жел менен. 
Булбулдай таттуу тил менен. 
Буулукбаган үн менен. 
Ажыдаардай сүр менен, 
Аркыраган жел менен. 
Үйөрлөгөн сел менен. 
Ач кыйкырык чуу менен, 
Асман жарган дуу менен. 
Ат жарышып келген сөз. 
Баш байгени эңген сөз. 

 
Аскар тоодон ашкан сөз. 
Артынан кууп жете албай, 
Асманда булут шашкан сөз. 
 
Ыр деңизин кечкен сөз, 
Ырдын бермет шурусун, 
Акындар андан терген сөз. 
Балдан таттуу неткен сөз. 
Баарын басып кеткен сөз. 
Белес-белден бороондоп, 
Беш удургуп өткөн сөз. 
Бул жомоктун ичинде, 
Айары көп, алпы көп. 
Айтып болгус салты көп. 
Абайлап ук калайык, 
Апыртып айткан калпы көп. 
Алтыны көп, күмүш көп, 
Аттанып жоого жүрүш көп. 
Жапа тарткан кордук көп. 
Жанга баткан зордук көп. 
Шамалдан күлүк аты көп. 
Сайдырып иймей сааты көп. 
Ок өтпөгөн тону көп. 
Опол тоодой чоңу көп. 
Ок тиштешмей анты көп. 
Ойку-кайкы манты көп. 
Чырпык кыркмай шарты көп. 
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Айтып адам билгисиз, 
Жарагынын аты көп. 
Акылы көп, үлгү көп. 
Насааты көп, күлкү көп. 
Төлгөчү көп, изчи көп, 
Чечени көп, сынчы көп. 
Боз торгойдой быжырап, 
Борумдап айткан ырчы көп. 
Ай-ааламга сыйбаган, 
Ар түрдүү нечен мүлкү көп. 
Бендеден арткан узу көп. 
Периден алган кызы көп. 
Кубулуп кетмей иши көп. 
Өлбөй жүргөн киши көп, 
Саңоору алтын кушу көп, 
Сайдакы кумдан саны көп, 
Сакталып келген ушу кеп, 
Кыргыздын сактап келгени, 
Салтанаттуу кара көк. 

 
Жүз жылда болот жер жаңы, 
Элүү жылда эл жаңы. 
Улам  укса уксам деп, 
Уккан сайын кеп жаңы. 
Нечен кылым өтсө да, 
Эскирбей кеби бозорбой, 
Эмгичекти эң жаңы. 

 
Андай болсо калайык, 
Муну мындай таштайлы. 
Манас чыккан кыргыздын, 
Таралышын баштайлы. 
Жолборс Манас өзүнөн, 
Жомогунан баштайлы. 
 

 
Кыргыздардын таралышы 
 
Э..., э..., эй... 
Уламадан уласак,  
Улуулардан сурасак,  
Мурунку өткөн чактарда, 
Батыш, түндүк жактарда, 
Энесай деген жер болгон, 
Жери сонун кең болгон, 
Өзөнү токой чер болгон, 
Төрлөрү тулаң күр болгон, 
Эгин эксе мол болгон, 
Аз айдаса көп болгон, 
Ороонун баары жык толгон, 
Азып-тозуп баргандар, 
Байыр алып токтолгон, 
Бай-жардысы билгисиз, 
Баарынын карды ток болгон, 
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Энесай элин башкарган, 
Кал Мамай деген хан болгон. 
Хан болгондо Мамайга, 
“Кал” дегени жойулуп, 
Хан Мамай деп ат конгон. 
Хан Мамай өзү эр экен, 
Айткан кеби эм экен. 
Ошол кезде душманы, 
Теңдешип аны жеңбеген, 
Энесайды хан Мамай, 
Эч душманга бербеген. 
Жылдан-жылга жыл өтүп, 
Эли кетти көбөйүп, 
Ар кайдан келип олтуруп, 
Кырк уруу болду бөлүнүп, 
“Кырк уруулуу элим”, - деп, 

 
Хан Мамай ага ат койду. 
Кырк урууну башкарып, 
Хан Мамай кырк жыл хан болду. 
Энесайга башка элден, 
Каш кайтарган болбоду. 
Кырк жылгача бузулбай, 
Жыргап жалпы ойноду. 
Беш катын алды хан Мамай, 
Биринен да бала болбоду. 
Көп төрөгөн бир катын, 
Эри өлүп жесир калганы, 
Төрөп берер бекен, деп, 
Кан Мамай аны алганы, 
Алганына жараша, 
Бир уул төрөп салганы. 
Атын койду Бөдөнө, 
Өтө сонун көрөргө. 
Бөдөнө келип тогузга, 
Бой тартып көкжал жарданды. 
Кимдер болжоп биле алат, 
Шум дүнүйө жалганды. 
Оору чырмап Мамайды, 
Онтотуп алын койбоду, 
Кайран жандын терегин, 
Ажал таарып койгону. 
Хан Мамай ошол өлгөндө, 
Калк чогулуп көмгөндө, 
Мекендеген жер-жерди, 
Кырк уруу бардык эл келди. 
Аксакалдуу карысы, 
Иш билгендин баарысы, 
Уй мүйүздөп олтуруп, 

 
Жыйын куруп салышты. 
Бөдөнөнү чакырып, 
Ортосуна алышты. 
Жалтайбас деген бар экен, 

www.bizdin.kg



Айткан кеби шар экен. 
- Ойумдагы кепти айтам, 
Олтурган калың калкка айтам, 
Хан Мамайдын баласы, 
Бөдөнө мырзам, сага айтам. 
Хан Мамай мыкты хан эле, 
Кайраты бар жан эле, 
Акылы жетик ар ишке, 
Мактаганча бар эле. 
Катылган душман кан болуп, 
Катыгын андан жээр эле. 
Энесайдын бойунда, 
Хан Мамайдын доорунда, 
Кырк уруу биздин эл эле, 
Энесай бойу кең болду, 
Эгин эксек мол болду, 
Каптап калың короону, 
Кайкалаган кой толду. 
Жайылып жылкы төр-төрдө, 
Суу бойлоп уйлар топ болду. 
Өркөчтөрүн койкойтуп, 
Сай-сайга төөлөр жык толду. 
Төрт түлүк түтөп өрүштө, 
Телегейи тең болду. 
Кыдырып жүргөн ар кайда, 
Кырк уруу келип топтолду. 
Уруктап үрөн-бутактап, 
Кырк уруу кырк жүз болду. 

 
“Кырылбай жооңду кыргын”– 
Кырк уруулуу кырк жүзгө, 
“Кыргыз” деп Мамай ат койду. 
Ошол күндөн ушул күн, 
Кырк уруу - кырк жүз элине, 
“Кыргыз” деген ат конду. 
Жыйылып, кыргыз, турасың, 
Айткан кебим угасың. 
Хан Мамайдын жалгызы, 
Бөдөнөнү бөпөлөп, 
Хан көтөрүп алалы, 
Билесиңер, баарыңар, 
Бөрү алгандын баласы, 
Тир жебей түлкү аларды. 
Атасындай баласын, 
Эрке кылып алалы, 
Эл башкартып мырзаны, 
Серке кылып алалы. 
Өтүп кетти хан Мамай, 
Минген атын жоорутпай, 
Душманга кебек алдырбай, 
Элинин көөнүн оорутпай. 
Мен билгенден хан Мамай, 
Жазыксыз камчы чаппады, 
Жаман кеп элге айтпады, 
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Элкин койуп эл-журтун, 
Элиртип аттай таптады, 
Эгин эгип өрөөндө, 
Малын багып төр-төрдө, 
Жайнап элдин жатканы. 
Ошентип өтсө хан Мамай, 
Уулунан хандык талашып, 
Айта турган кеп барбы?! 
Жалтайбас айткан нуска кеп, 
Жалганы жок кыска кеп, 
Кыргыздар кабыл алыптыр, 
Бөдөнөнү бөпөлөп, 
Хан көтөрүп салыптыр... 
 
Бөдөнө жүрдү хан болуп, 
Эл башкарып зал болуп, 
Мурдагыдан бай болуп, 
Кыргыздын көөнү жай болуп, 
Бөдөнө жаркын ай болуп, 
 
Ачык жолу шар болуп, 
Элинин жолу кең болуп, 
Душмандын жолу тар болуп, 
Бөдөнө өттү дүйнөдөн, 
Канча жылы хан болуп. 
Бөдөнөдөн Бөтөй деп, 
Эрке бала болгону. 
Эркелиги курусун, 
Элине ээлик болбоду. 
Чилдей тозуп кыргыздар, 
Өчүп кайран жылдыздар, 
Он беш ата ортодо, 
Кайран кыргыз болбоду. 
Сапаасы кетип, саны аздап, 
Сандалып көчүп сай-сайлап, 
Канча кылым өткөндө, 
Анан кайта оңолду. 
 
Укмушташып угушуп, 
Чогулушуп уйушуп, 
Бөдөнөнүн тукуму, 
Бөйөн деген баланы, 
Туу көтөрүп хан койду, 
Бөйөн хан деп ат конду. 
Бөйөн хандан Чайан хан, 
Чайан хандан Кара хан, 
Кара хандан уруктап, 
Орозду баатыр тараган. 
Орозду баатыр чоңойуп, 
Өрт жалындай эр болду. 
Этек жайып эл-журту, 
Эр уулу менен тең болду. 
Төрт түлүгү дүркүрөп, 
Жерге сыйбай мал толду. 
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Кылымдан тандап кыз алды, 
Оймоктуудан уз алды, 
Уз алганда бешти алды: 
Ороздунун “беш уз” – деп, 
Эл ичинде кеп калды. 
Чоң катындан туулган, 
Жакып менен Шыгай хан; 
- Экинчи катын балдары, 
Катаган менен Каткалаң; 
Үчүнчү катын төрөптүр, 
 
Жамгырчы менен Балтаны; 
Төртүнчү катын төрөптүр, 
Касиет менен Калканы; 
Текечи менен Кызылтай – 
Кичи катын балдары. 
Ороздунун он уулу, 
Беш катындан тарады. 
Орозду баатыр ал кезде, 
Энесайды жердеди, 
Кара кытай, калмакка, 
Дегеле мойун бербеди, 
Айбатынан коркушуп, 
Айлына душман келбеди. 
Арбып малы төлдөдү, 
Эч жамандык көрбөдү, 
Тукуму өсүп көбөйүп, 
Токсон миң үйлүү эл болду, 
Байлыгы артып баарыдан, 
Телегейи тең болду. 
Оорактуу он бай чыгып, 
Конушу өтө кең болду. 
Алардын атын угуңар: 
Адыбай, Көлбай, Ташбайдын, 
Дүнүйөсү толгон чагы бар, 
Мал-пулу батпай булардын, 
Жыйырма миң үйлүү эл менен, 
Букарга көчкөн жагы бар. 
Кулетен менен Элеман, 
Байлыгы элден эң чыгаан. 
Алаке менен Кендирбай, 
Күрөңкө, кочкор, кыпчактар, 
Иттери майды карабас, 
Атактуу байлар ушулар. 
Ошол кезде кыргыздын, 
Телегейи тең экен, 
Басташканы жоосу кем экен; 
Чайнаганы май экен, 
Ичкени кымыз, чай экен. 
Түштүгүнө жегени, 
Сүт бото тайлак төө экен; 
Кечкисине жегени, 
Кысыр калган бээ экен. 
Өз эркинче сайрандап, 
Кыргызың жыргап жаткан кези экен. 
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Текесин атып тоосунан, 

Кулжасын атып коосунан, 
Аркарын атып адырдан, 
Түлкүсүн кагып аңынан, 
Ителгиге илдирип, 
Койонун кууп сайынан, 
Агытып шумкар аккууга, 
Каз-өрдөк кагып сазынан, 
Кайырмак салып, тор салып, 
Балык кармап суусунан, 
Көк иримдүү булактан, 
Кундуз кармап уусунан; 
Салкында ордо атышып, 
Эңишип улак тартышып, 
Шерне жеп, тай сойушуп, 
Кымыздын балын татышып, 
Текетырмыш, көлбука, 
Аркандарын тартышып, 
Эл чогулган кездерде, 
Эшикке чыксаң кечтерде, 
Ар бир үйдүн жанында, 
Казылуу турган кемеге. 
Казан толуп эттерге, 
Катар тиккен үйлөрдө, 
Конок келген күндөрдө, 
Самоору кайнап ышкырып, 
Дүр-дүнүйө дөдөлөп, 
Дасторкондун үстүндө, 
“Чийежол” деген күүсүнө, 
Толгонуп комуз күүлөнө, 
Булбулдай таңшып ырчылар, 
Кубулжуп обон түрлөнө, 
Он колго мурда кошулуп, 
Он бири окшош тең чертип, 
Алышып мөөрөй озгону, 
Адашып калса кем чертип, 
Саамайын сылап кыз-келин, 
Ооз комузун кагышып, 
Уктаса түшкө кирбеген, 
Сонун күүлөр табышып. 
Кажары согуп таңдайлап, 
Гүл төгүп туштук сайышып, 
Кашкулак, жолборс, бөрү ичик, 
Карылары жамынып, 
Жамбашына жумшактап, 
Айуу талпак салынып. 

 
Кыздары үкү сайынып, 
Катыны сөйкө салынып, 
Боз улан кемер курчашып, 
Кемерге канжар тагышып, 
Өрүшкө батпай котолоп, 
Төрт түлүк мал жайылып, 
Көчкөндө нарга жүк артып, 
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Жүк үстүнө асемге, 
Кырмызы килем жабылып. 
Биринен-бири өткөрүп, 
Атаандашып жасатып, 
Алтын, күмүш, жез менен, 
Ээр-токумун каптатып, 
Достошуп кымкап кийдирип, 
Алдына жорго миндирип, 
Улуу-кичүү сыйлашып, 
Урмат-ызаат билдирип: 
Акыйнек айтып айлуу түн, 
Кыз-келин-жигит келишип, 
Алты бакан селкинчек, 
Асмандата тебишип, 
Уул үйлөп, кыз берип, 
Бешикке салып той берип, 
Байге бөлүп кунан чаап, 
Соогатына чоң берип. 
Бабырашып чуулдап, 
Өлүм өлсө аш берип, 
Конок алып беш-бештен, 
Кой сойуп куйрук, баш берип, 
Күлүктү чаап алыска, 
Салдырып жорго адырга, 
Эңиштирип эрлерди, 
Эңдирип жерден теңгени. 
Сайдырып найза баатырга, 
Керишип кулач жаа тартып, 
Устунга илген жамбы атып, 
Жыргалга батып сайрандап, 
Бейкут, бейпил тынч жатып, 
Кемпири майга карабай, 
Келини каймак жалабай, 
Кыргыздын толгон кези экен, 
Улагадан агып май. 
 
Түп атабыз Угуз хан, 
Уулдан уул туулган. 

 
Бузулбай баары хан болгон, 
Айрыкчасы аларда, 
Калаш деген бар болгон, 
Ай келбеттүү нур жүздүү, 
Көзгө көркөм чок беттүү, 
Дүйнөдө андай ким өттү, 
Элинде чаар бар болсо, 
Баарын койбой түгөттү. 
Өзүнөн бир уул болуптур, 
Жашы төрткө толуптур, 
Чечек чыгып чаар болуп, 
Мунун өңү соолуптур. 
Вазир-бегин чогултуп, 
Ортого калаш койуптур: 
- Элимде чаар бар болсо, 
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Бирөөн да тирүү койбодум. 
Чаар болуп балам калат, деп, 
Муну качан ойлодум. 
Муну тирүү койгондо, 
Айтканым жалган болбойбу. 
Балачылап баккынча, 
Алып чыгып сойойун. 
Силерге салган кеңешим, 
Балам жалгыз дебесмин! 
Казабына алыптыр, 
Сойголу уулун калыптыр. 
Бир вазири ортого, 
Кеңеш кебин салыптыр: 
- Буйругуңду падышам, 
Бузбай ада кылабыз, 
Ар канча болсо жалгыз уул, 
Карап кандай турасыз? 
Чыркырап бала ыйласа, 
Сиз боор толгоо кыларсыз, 
Өкүмүң эки кылбайын, 
Өлтүрбөй муну турбайын, 
Мага кошуп бергиниң, 
Кашындагы уланың, 
Өлтүрүп элкин талаада, 
Үстүнө таштан жыйайын. 
Вазирине бериптир, 
Байкуш вазир канетсин, 
Уул-кыздан чогултуп, 
Бир топту алып келиптир. 
Алып келип бир тоого, 
“Барбагын элге сен болсо, 
Атың “Кыр кез” болсун” – деп, 
Айдап койо бериптир. 
Тоо бойлоп кетти жаш балдар, 
Кичүүсү бар, чоңу бар, 
Эркек, кызы бир-бирден, 
Жуп болушту ушулар. 
Калаш кандын уулунун, 
Алганы эркек тууптур. 
Киши көрбөй тоодо өскөн, 
Оозуна келген кепти айтып, 
Атын Бөйөн койуптур. 
Бөйөндөн Чайан төрөлдү, 
Чайандан туулду Каракан, 

 
Каракандан “Кыркездин”, 
Бир далайы тараган. 
Каракандан Орозду, 
Ойротто жок чоң болду. 
Баш бербей Чыңгыш моңгулга, 
Токсон миң үйлүү эл болду. 
Жердеген жери Энесай, 
Моңгулга жүрдү баш бербей, 
Беш катындан он уул, 
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“Ороздунун он уул”- деп, 
Айтылып калган кеби бул: 
Жакып, Шыгай бир катын, 
Катаган менен Каткалаң, 
Ал экөө да бир катын, 

 
Акбалта менен Жамгырчы, 
Өтүп кетти үч катын, 
Касиет, Калка төрт катын, 
Айтылган сөзгө карасак, 
Казактар мындан таркасын, 
Текечи менен Кызылтай –  
Кичи катын балдары: 
Ороздунун он уулу, 
Беш катындан тарады. 
Адам айран калгандай, 
Кубулушту карачы, 
Муну мындай таштайлы, 
Көк жалың Манастын 
Төрөлүшүнөн баштайлы. 

 
Манастын төрөлүшү 
 
Ороздунун тушунда, 
Опсуз жумуш болуптур, 
Кезик оору - дарт болуп, 
Ороздуну ач ажал, 
Ажыдаардай соруптур. 
Анда Алооке деген бар экен, 
Кара кытай, калмакты, 
Бийлеп турган хан экен. 
Алооке ээлеп турган жер, 
Нарын деген шаар экен. 
Алооке калдай түгөнгүр, 
Кара сууга кан куйган, 
Каары катуу жан экен. 
Орозду баатыр өлгөндө, 
О дүйнө жүзүн көргөндө, 
“Каш кайтарар жан жок, – деп, 
Ааламда мендей хан жок”, - деп, 
Акимсинген Алооке, 
Ороздунун он уулун, 
Өз мейлинче талады. 
Ойноп жаткан кыргыздын, 
Башына салды балааны. 
Он үйгө берип бир казан, 
Ойрон кылып кыргызды, 
Калмактын көзүн каратты. 
“Кызыталак, буруттар, 

 
Чогуу турса болбойт,- деп, 
Акыры бир күн чаң салып, 
Билгисин кылбай койбойт” – деп, 
Ар кайсы жерге таратты. 
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Ороздунун он уулу, 
Атасынча боло албай, 
Жон туташып бир туруп, 
Кайрат-каруу кыла албай, 
Кыдырып көчүп тарашты. 
Адыбай, Көлбай, Ташбайлар, 
Көчүп кетти Букарга, 
Энесайда туралбай. 
Калганын калмак талады, 
Өзүнө кылып каранды, 
Ороздунун он уулун, 
Он бөлүм кылып санады, 
Касиет, Калка ал экөө: 
“Камыналы эми, - деп, 
Капташпайлы желге, - деп, 
Агып кетип калбайлы, 
Агып келген селге” – деп, 
Отуз миң үйлүү эл менен, 
Калмакка барып эл болду. 
Эки калмак аларды, 
Энчиленип ээ болду, 
Ээ болгон калмак аттары, 

 
Албан, Кызай бай экен, 
Касиет менен Калкабай, 
Катындары тууганда, 
Балдарына калмактын, 
Атын койгон чагы экен. 
Балдарына ошентип, 
Калмак аты конуптур, 
Албан, Кызай атында, 
Эки уруу эл болуптур. 
Калганын айдап калмактар, 
Конушуна ээ кылбай, 
Ороздунун он уулун, 
Тентитип айдап жиберди, 
Бучкагына тең кылбай. 
Калмактардын элинде, 
Ногой деген бар экен, 
Бүтүн калмак элинде, 
Атактуу бай ал экен, 
Жердеген жери Ногойдун, 
Балыкарт деген жай экен. 
Алооке калдай Жакыпты, 
Ногой байга бериптир. 
“Ногойдун эли” деп жүрүп, 
Аталып “ногой” кетиптир. 
Жамгырчы, Балта дөө экен, 
“Бөлбөсөк эки болбойт” – деп, 
Эки жакка бөлүптүр, 
Айрылышып амал жок, 
Дегенине көнүптүр. 
Балта дөөнүн бар элин, 
Алтайдын Чамбыл-белине, 
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Ак-Чамбылдын төрүнө, 
Айдап калмак көчүрдү. 
“Нойгут” деген калмакка, 
Короолош кылып көндүрүп. 
Балтанын аты өчкөнү, 
“Нойгут” атка көчкөнү. 
Какшап кыргыз кан жутуп, 
Ар жорукка көнгөнү, 
Катаган менен Каткалаң, 
Хан Кошой болуп абалтан, 
Атбашыны жердеди, 
Катылган менен сокку жеп, 
Калмактын алы келбеди. 
Калмакка баш ийбестен, 
Калган ошол кыргызга, 
“Калды кыргыз” ат калды, 
“Калды” калып кийинче, 
Кара кыргыз атанды, 
Каткалаңдан Карача, 
Хан болуптур кыргызга, 
Ат койуптур Сайкал деп, 
Андан туулган нур кызга. 
Тымтыракай түшүрүп, 
Жамгырчы элин бөлгөнү, 
Чачылган кыргыз таруудай, 
Чаржайыт таркап калмактын, 
Кордугуна көнгөнү. 
Тирүү жүргөн адамга, 
Мындай кордук салбасын, 
Ата-журттан айрылып, 
Адам эмес, айбан да, 
Ар кайда тентип калбасын. 
Жамгырчы менен Шыгайды, 
Самарканга айдады. 
Эштек деген калмактын, 
Арканына байлады. 
“Эштектердин Жамгырчы” - деп, 
Айтылып атак калганы. 
Кызылтайды кыргыздан, 
Кыйнап айдап көчүрдү, 
Караштуу элин калтырбай, 
Жыйнап айдап көчүрдү, 
Алып барып Музтоого, 
Тажикке кошуп жиберди, 
Кыргыз менен тажикти, 
Кыпчак калмак ээледи. 
Кызылтайдын элине, 
“Кыпчак” аты конгону, 
“Кыргыз кыпчак, сарт кыпчак”, 
Аларга атак болгону. 
Текечиден тукум жок, 
Андан урук калбады. 
Кыргын кылып кыргызды, 
Кызыталак калмактар, 
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Ойунча кордук салганы. 
Сапырып кумдай кыргызды, 
Санаасын санга бөлүптүр, 
Көнөктөп жааган жамгырдай, 
Көзүнөн жашын төгүптүр. 
Ошентсе да Жакып бай, 
Опурулуп калбады, 
Жагалданып малы арбып, 
Жакуттан кемер байлады, 
Калмактарга кагышпай, 
Ат-тон берип алдады. 
Дүнүйө-шекер, эритет, 
Жок болсо эрди кемитет, 
Колуңда жетик болгондо, 
Кош кылып көөндү сергитет. 
Хан Ногой калмак Жакыпты, 
Жактырып өтө калыптыр. 
Эригенде мал-пулга, 
Калмак менен кыргызга, 
Хан көтөрүп салыптыр. 
 
Жамгырчы менен Балта дөө, 
“Ыстырлаптын” китебин, 
Жакшы билет ал экөө. 
Кыйналганын эске алып, 
Кызыл китеп колго алып, 
Кыйла окуп алыптыр. 
“Кыргыздан Манас чыгат – деп, 
Жазылып катка калыптыр, - 
Калмак эмес, каңгайды, 

 
Карасы эмес, калдайды, 
Нар жактагы кытайды, 
Айланада чанданды, 
Алат, - деп, - Манас бар жайды” 
Айтылыптыр таң калды. 
Буларды койуп туралы, 
Боло элек туулар убагы, 
Калмактын каны-элинен 
Кабар таап угалы. 
 
Калмактардын элинде, 
Күн батыш жаккы жеринде, 
Сары Аркада Шоорук хан, 
Көтөлөктө Дөөлөс хан, 
Короолош бирге турушкан, 
Көк-Ойдуңда Көңтөй бар, 
Көп эле моңгул дөөлөр бар. 
Араникте Дөөкан бар, 
Соксо, Сотой балбан бар, 
Кийин кыргыз алганда, 
Араниктин жерине, 
Анжидан аты калган бар, 
“Алты шаар” атанып, 
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Кокон шаарын салган бар. 
Ошол Кокон оорагы, 
Эмгичекти жана бар. 
Калмактардын калкы бар, 
Канча түрдүү наркы бар, 
Келер күндү билүүчү, 
Кереметтүү салты бар. 
Өңкөй моңгул молдосу, 
Ыраңкүдүк дагы бар, 
Ал каапырдын колунда, 
Ачып билчү балы бар, 
Китебине койулган, 
“Ыстырлап” деген наамы бар. 
Төлгөсү бар, далы бар, 
Түгөнгүс эчен иши бар, 
Далысын жакшы билүүчү, 
Жаңгыр деген киши бар. 
Таш жайып сүйлөп берүүчү. 
Тапканы таамай келүүчү, 
Эленкир деген сыйкыр бар. 
Бир жыл менен үч жылдан, 
Чогулушуп ал экөө, 
Чыңгыш ханга келүүчү, 
Үч жылдык алдын болорду, 
Ханына айтып берүүчү. 
Чыңгыштан сыйга тон кийип, 
Тартуулаган ат минип, 
Ал экөө кайтып кетүүчү. 
Алардын айткан кебине, 
Калың калмак кирүүчү. 
Ыраңкүдүк, Алооке, 
Нарында бирге туруучу, 
Акылдашып, сырдашып, 
Кеп-кеңешин угуучу. 
Ыраңкүдүк кеп айтат: 
- Алооке ханым, - деп айтат, 
Азыраак калды сиздерден, 
Анан калса биздерден, 
Касиет качат – деп айтат, 
Жериңди таштап көчөсүң, 
Каңгайды карай өтөсүң, 
Коңурбай уулуң башкарат, 
Айтылуу Бейжин көчөсүң. 
Кыргыздан чыгат бир баатыр, 
Ааламга туздай бүт татыр, 
Калмак эмес, кытайды, 
Каратат чаап ал каапыр. 
Алооке угуп ал кепти, 
Чыңгышка кабар айттырды. 
Чакыртып Ыраңкүдүктү, 
Алдырып келип Жаңгырды, 
Далысына каратып, 
Төлгөсүн мыктап салдырды. 
- Бекер бизди бул жерге, 
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Кычыртпайсың, Чыңгыш хан, 
Батыш, түштүк кыргыздан, 
Душман туулат турбайбы, 
Өчөшүп бизге кырсыккан. 
Кандай катын туур экен? 
Канда бизди жуур экен! 
Чыңгыш угуп бул кепти, 
Кулакка жакпас шум кепти, 
Бүгүшүнү көөнүнүн, 
Бекем түйдү кун кепти. 
Алоокени ашыкма, 
Аттандырды табууга, 

 
Бооз катынын кыргыздын, 
Бирин койбой жарууга. 
Каарлуу калмак Алооке, 
Кийгени соот-күрөөкө. 
“Бооз катыны кыргыздын  
Баары калбай келишсин”,  
Буйрук кылып кычыртты, 
“Келбей калат кокус” – деп, 
Кечилдерин кыдыртты. 
Сары Арка менен Нарынды, 
Балыкарт менет Көтөлөк, 
Жергесинде кыргыздын, 
Бар катынын жыйдыртты. 
Катындарды бир четтен, 
Кардын жарып чыңыртты, 
Жатыны менен баланы, 
Калжоо болгон иттерге, 
Канын чачып ыргытты. 
Канча миң бооз катының, 
Кардын жарып кырылтты, 
Туубас кылып катынды, 
Тукум курут кылышты. 
Аттуу – баштуу кыргыздар, 
Чыңгышка келди арыз айтып. 
Сакалдан жашын куйултуп , 
Тонун чаап, ат тартып, 
Айры өркөч төөлөргө, 
Алтын – күмүш жүк артып. 
Арызды Чыңгыш сурады, 
Алдырып келди “кураны”. 
“Деги кимден туулат? “- деп, 
Кысмакка алды кууларды. 
Жаңгыр жазып айталбай, 
Ыраңкүдүк кылат кеп: 
- Туулушун туулат бир баатыр,  
Кайсы катын төрөрү  
Табылбай азыр турат,-деп. 
Туулчу  баатыр белгисин, 
Мен айтайын, Чыңгыш хан, 
Сен элиңе тарат ,- деп, 
Эркек бала туулса, 
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Колун ачып карат, - деп. 
Баланын ал туулган, 
Бир уучунда кан болот. 
Бир уучунда май болот, 

 
Алакандын бүлтөктө, 
Аппак мөөр басылуу, 
“Манас” аты бар болот. 
Угуп Чыңгыш ойлонду, 
Буйрук берип козголду: 
Бир үйдөн кыргыз конбосун, 
Беш-бештен болуп бир консун, 
Беш үйлүүгө бир кечил, 
Кетип калбай көз болсун. 
Бооз катынды санасын, 
Төрөлгөндө баланын, 
Алаканын карасын. 
Таап мага тапшырсын, 
Кас душманым Манасын, 
Арыз айткан кыргыздар, 
Айлы-айлына тарасын! 
Деп Чыңгыш хан токтолду, 
Кимден туулат Манас?- деп, 
Ок жыландай октолду, 
Кыргыздар угуп Манасты, 
Ич-ичинде кош болду. 
Муну мындай  таштайлы, 
Көкжал Манас баатырдын, 
Туулушунан баштайлы. 
 
Балыкарттан жер соңгуп, 
Барскон  ашып самсаалап, 
Күнөскө Жакып  барыптыр. 
Күнөстө жүрдү бай Жакып, 
Күнү-түнү   мал багып. 
Дем алып калды азыраак, 
Жер кеңири жай жатып, 
“Куу баш Жакып айлы” деп , 
Көргөн калмак кеп сатып. 
Көп ыйлатат Жакыпты, 
Күнү–түнү жок ардантып. 
Уламадан улады, 
Укмуштуудан сурады, 
Кары менен жашынан, 
Узун кулак башынан, 
Эрикпей Жакып сураптыр. 
Мындай ишти баарыдан, 
Угуп калды Жакып бай, 
Бир кепти үч-төрт карыдан. 
Жакыпка кары кеп айтып: 
“Илгертен бери ырымды 
Кылып келген,-деп айтып, 
Жырык уйга жүк артып, 
Жыртык кара үй артып, 
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Алпарып ташта токойго, 
Катыныңды ардантып, 
Алып келбей таштап кой, 
Ошол жерге саргартып. 
“ Арданса төрөйт катын” - деп, 
 Жүрүүчү эле эл айтып.” 
Он чакты киши айтканы. 
Жай алып Жакып  жатпады. 
Жырык кара уйду таап, 
Жыртык үйдү артканы, 
Күнөстүн  черлүү токойго. 
Алып барып таштады. 
Айран куйуп, токоч жаап, 
Аш катыкка сүт алып. 
Анда-мында эт алып, 
Чыйырдыны бакканы. 
Чыдап Жакып жатпады, 
Ыйлап жатып Чыйырды, 
Түн ичинде уктады. 
Бай Жакып кирди түшүнө, 
Артылды Жакып үстүнө. 
Мемиреп бойу эриди. 
Уктап жаткан түшүндө. 
Эрте туруп ордунан , 
Ээн жерде сууга киринди. 
“Жакып келер бекен”- деп, 
Жан жагына каранып , 
Жайып чачын таранып, 
Баласы жок куу баштык , 
Жадында  турат саналып. 
Күлүмсүрөп олтурса, 
Келип калды бай Жакып. 
Уламадан укканда , 
Уккан экен Жакып  бай, 
Укмуштуулар Жакыпка, 
Айткан кеби мамындай: 
“Ар качан барсаң катынга, 
Кабагың ачпай сурданып, 
Теңдешиңе каар төккүн, 
Кабагың бүркөп түр салып. 
Карап жүргүн сен бетин, 
Бооз болор болсо белгиси, 
Калат бетин нур чалып.” 
Жетип барса Жакып бай, 
Чыйырды көөнү өтө жай, 
Чачын тарап суйкайып, 
Олтуруптур жайма-жай. 
Мурункудай сурданбай, 
Сурап ийди сөзүн жай, 
Түшүндө көргөн иштерин, 
Чыйырды айтты жашырбай, 
Калтырбай алды катынын, 
Алачыгын кошо артып, 
Айлына барды акырын. 
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Ошо жылы Чыйырды, 
Бооз болуп калыптыр, 
Бооз болгондун үстүнө, 
Өткөзө башка нурланып, 
Кооз болуп калыптыр. 
“Чыйырды бооз болду,-деп, 
Чын кыйамат келди,-деп, 
Калмактардын кечили, 
Айлымдан кетпейт деги” – деп, 
Кечил келсе мал берип,  
Аш-тамагын жай берип, 
Таасындап Жакып чай берип, 
Арак тартып кымыздан, 
Көөкөргө куйуп ачытып, 
Жанына байлап дагы берип, 
Жакып айткан кеп экен: 
“Күнөстүн жери тар экен, 
Айагы кууш шар экен, 
Кечилдер, көрүп турасың, 
Адамдын көркү мал экен, 
Буурул токой кең экен, 
Төрт түлүк малдын жери экен, 
Ал жерге барып мал баксам, 
Ылайыктуу кеп экен.” 
Ушинтип Жакып аргалап, 
Кечилдерден кат алып, 
Коңшуларын кошо алып, 
Көчүп Жакып жөнөдү, 
Айдап малын чубатып. 
Жете барып конуптур, 
Келген жери Жакыптын, 
Актокой деген жер экен, 
Буурул токой дегенди, 
Жакып койгон кеп экен. 
Буурултокой дегендин, 
Түп мааниси бул экен: 
Катыны мурда кызды тууп, 
Андан кийин уул тууп, 
Жалгыз Жакып турмайлык, 
Угузкандан тараган, 
Атагы алаш элине, 
Арка болор муун тууп, 
Буурултокой деп айтып, 
Актокой аты жоголуп, 
Буурултокой ат конуп, 
Жердин атын өзгөртүп, 
Конду Жакып ат койуп, 
Ого бетер байлыгы, 
Күчөп кетти мал толуп. 
Айланада элине, 
Каралап келип конуптур. 
Акбалта жакын жерине, 
Чыйырдыны Акбалта, 
Он төрт жашар чагында, 
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Олжолоп алып келди эле. 
Баарыбыздан улуу деп, 
Ал Жакыпка берди эле. 
Акбалтаны Чыйырды, 
Агам деши ал эле. 
Чыйырды бойу жетилип, 
Күндөн түнгө Жакыптын, 
“Эркек тууса, кантем?” – деп, 
Ойлосо деми кесилип. 
Эркек туубай кыз тууду, 
Кызына Жакып ат койду, 
Кардыгач аты болгону. 
Үч жыл өттү арадан, 
Дагы Жакып ойлонду: 
“Адат алып калды бейм, 
Мурункудай катынды, 
Алып барып салсам бейм, 
Ырымы ырым болор, - деп, 
Ырысыма уул туулса, 
Конушума коноор”, - деп, 
Үй курады жаңыдан, 
Төрт түлүгү тең үчүн, 
Баары өзүнөн табылган. 
Укмушту Жакып баштады, 
Чыйырдыны талаага 
Алып барып таштады, 
Болуп калды жарым ай, 
Азык ташып баккалы. 
Айылда бар бир катын, 
Өзүбектин жесири, 
Ээрчип жүргөн уулу бар, 
Атасы жок жетими. 
Барып кел, деп токойго, 
Ат мингизип Жакып бай, 
Азык артып кетирди. 
Токойго бала барыптыр, 
Топ-топ жүргөн кырк бала 
Жолугуп буга калыптыр. 
Жалгыз бала барбаган, 
Отун-жыгач алалы, 
Айылдан барган канча жан. 
Тузакчы бар токойдо, 
Кыргоол уулап кармаган. 
Ойноп жүргөн дагы бар, 
Өрдөк-казга куш салган, 
Баарысына оп-окшош, 
Көрүнүп калды кырк арстан. 
Жеткирип берди азыгын, 
Кайра тартып чапканы, 
Жакыпка жетип айтканы, 
Тынч алып Жакып жатпады, 
Атына минип токойго, 
Көрөмүн деп басканы. 
Токойдун келип четине, 
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Караанын көрдү жаштарды, 
Таамай көрө албады. 
Учурап калды жолунан, 
Токойдон чыккан башкасы. 
Аксакал өзү кары эле, 
Анын аты Адылбек, 
Таанымал элге жан эле, 
Жакып менен ар качан 
Теңтуштук жайы бар эле. 
- Оо, капырай, Жакып бай, 
Жер бети толгон малың бар, 
Айтып койсоң болбойбу, 
Сен уулуңду жашырбай! 

 
Токойдон көрдүм кырк уулду, 
Жетелеп алып келаткан, 
Мүйүздөн байлап кырк бугу, 
Учурап калып токойдо, 
Сурадым дайнын мен муну, 
Өзү бала айтпады, 
Кызыл чырай жаш бала, 
Ошонун мага айтканы:  
“Бай Жакыптын уулу бул, 
Аты Манас баатыр уул, 
Кырк жигити – биз, - деди, 
Ким болосуз сиз?”, - деди. 
Көзүмөн агып жаш кетти, 
Жашымды аарчып карасам, 
Жоголуп балдар кеткени. 
Адылбектен кеп угуп, 
Кызынан башка бала жок, 
“Куубаш болуп калдым” – деп, 
Жакып байда санаа көп. 
Адылбекке Жакып бай, 
Жооп бере албай “ооба” деп, 
Олураңдап Жакып бай, 
Баштап калды коога кеп: 
- Айтканың кандай, Адылбек, 
“Аты Манас уулуң, деп, 
Кырк баланы ээрчитип, 
Бугу кармап жүрөт” – деп, 
Бул айтканың, Адылбек, 
Шылдың эмей кайсы кеп?! 
“Куубаш Жакып карыга, 
Кандай айтсам эп келет”. 
Адылбекке камчы үйрүп, 
Какшык сөзгө ич күйүп, 
Чаап ийе албай токтоду, 
Кайгысы батпай үшкүрүп. 
Адылбек кетти бастырып, 
Бай Жакып калды аптыгып: 
“Жанагы бала дагы айтты, 
Адылбек кары чал айтты, 
Бири бала, бир кары, 
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Экөө окшош кеп айтты, 
Токойго берди баланы, 
Тоого берди баланы, 
Бир жумур баш баланы, 
Менден кудай айады. 

 
Шылдың кылып кары-жаш, 
Кетирмек болду чарамды! 
Токойго койсом катынды, 
Шылдың кылат экен, - деп, 
Ала кетсем бекен? – деп, 
Күн кечкирип кетиптир, 
Эртең алсам бекен?” – деп, 
Бай Жакып үйгө барыптыр, 
Байагы жетим жаш чунак, 
Бар кебин элге жайыптыр. 
“Калмактар укса кармайт, - деп, 
Каным жерге тамбайт, - деп, 
Карылык кылат Адылбек, 
Ал кебин элге салбайт”- деп. 
Коркконунан бай Жакып, 
Суукуйрук деген улоого, 
Суу укурук салдырды. 
Карматып келип улоону, 
Үстүнө токум тарттырды. 
“Жүргүн, бала, жүргүн”, - деп, 
Мингизип жетип баланы, 
Жетелеп Жакып бастырды. 
Токойдун барды ичине, 
Түк айтпай сырын кишиге, 
“Ким кылат мага доомат?” – деп, 
Муну ойлойт Жакып ичинде, 
Суукуйрукту бош койду, 
Суукуйрук сүйрөп тепкилеп, 
Курган жетим жок болду. 
Катуулап Жакып келгени, 
Карбаластап айылга, 
Караңгыда келди эми. 
Бакдөөлөттү ала элек, 
Казанчы кара күң эле. 
Кычырып кел деп Магдымды, 
Бакдөөлөттү жиберди. 
Өзүбектин жесири, 
Аты Магдым болуучу, 
Тапканын берип Жакып бай, 
Магдымдын көөнүн кылып жай, 
Эл айагы басылган, 
Кечинде айтты баланы: 
- Кудай салган ишинен, 
Кутулуп бенде калабы? 
Тосуп кел төөнү мен десем, 
Суукуйрук сүйрөп өлтүрдү, 
Куруп калган балаңды! 
Аңтарылып көк асман, 
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Айланып жерге түшкөндөй, 
Алтымыш тамыр зыркырап, 
Ыйлап турду кан какшап, 
Байкуш Магдым буркурап. 
Катындын үнү чыкканда, 
Муңдуу үндү укканда, 
Үйүндө жаткан уйку уктап, 
Адылбек басып ал чыгат, 
Айылга келип Адылбек, 
Магдымды араң сооротту, 
Манасты калмак угат, деп, 
Бай Жакыпты коргошту, 
Жок уулуна кайгы жеп, 
Алда кандай болдум, деп, 
Бай Жакып ичи от болду, 
Баары кудай амири, 
Өлүп кеткен жаш бала, 
Мен Манасты көрдүм, деп, 
Энесине айтпаптыр, 
Жакыптын таалай-ырысы, 
Магдым укпай бул кепти, 
Аркасына тартпаптыр. 
Кирип-чыгып Адылбек, 
Жакып менен Магдымга, 
Туйгузбай кебин баштаптыр: 
- Бай Жакып, тилим ал, - деди. 
Жай айтам, билсең, саа,- деди. 
Мал берсең малга алданат, 
Пул берсең пулга жалданат, 
Кемип калган күнү эле, 
Баламдын кунун бергин, деп, 
Жесир Магдым чуу салат. 
Отуздан жашы ашыптыр, 
Кебетеси Магдымдын, 
Эр кишиге ашыктыр. 
Дүйнөгө малың жык толду, 
Чыккан жердин чөбүндөй, 
Түгөнгүс дүйнө-мүлк болду, 
Магдымга нике кыйалы, 
Ошондо куну жок болду. 
Жакып кабыл алыптыр, 
Тили таттуу Адылбек, 

 
Магдымга кебин салыптыр: 
- Ой, байбиче Магдым, ай, 
Сага айтам мен мындай, 
Каралашар кишиң жок, 
Иймелер сага жээн-тайдай, 
Эби келди кутулгус, 
Ыгына келди Жакып бай. 
Эки күн удаа чыр салып, 
Уктатпай мындан тынч алып, 
Алтын албай, зар албай, 
Азуусу тутам ат алып, 
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Ага кошуп төө албай, 
Түбөлүк көөнүң болуп жай, 
Кетирип туруп айласын, 
Жакыпка тийсең ал кандай? 
Тиктеп калып бир далай, 
Жесир Магдым унчукпай, 
“Адылбек кеби акыл”, деп, 
Чыр салды үч күн макул деп, 
“Канаке, жалгыз кулунум?, 
Куубаш Жакып тапкын!” – деп, 
Адылбек болуп арачы, 
Нике кыйып Жакыпка, 
Магдымдын тынды санаасы, 
Эрге тийсе катындын, 
Кунсуз экен баласы. 
Айыгып калды Магдымдын, 
Жүрөгүнүн жарасы, 
Калтырбай айта кетели, 
Калбасын сөздүн чаласы. 
Айтылып жүргөн жомокто, 
Серек менен Сыргагы, 
Жакыптын ортон баласы, 
Магдымдан туулган карачы. 
Арадан калба кеп чыгып, 
Аста чыкпай бек чыгып, 
“Калмактар издеп кас болгон, 
Манасты көрдүм” – деп чыгып, 
Айла менен Жакып бай, 
Айылды койду тынчытып. 
Эки-үч күн өтүп кетиптир, 
Чыйырдынын үстүнө, 
Эртелеп Жакып жетиптир, 
Тигип койгон алачык, 
Тутуусун сыйрып чечиптир. 

 
Айдап алды кара уйду, 
Жүктөп алды кара үйдү. 
Чыйырды келди үйүнө, 
Көз байланган бүүрүлдө. 
Курадан көрүп калмактар: 
“Манас туулат экен” – деп, 
Сагаалап жүрсө айылда, 
Токойдо ойноп эр Манас, 
Көрүнүп жүрсө учурап, 
Жашы менен карыга, 
Кычыртып келди атайын, 
Адылбектей карыны, 
Короолош коңшу олтурган, 
Эстүү-баштуу баарыны. 
Аксарбашыл кой арнап, 
Айта келген Жакып бай, 
Түлөө малы чалынды. 
Карыга бата кылдырып, 
Сакалдуунун баарысын, 
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Өз үйүнө жыйдырып, 
Аш-тамагын жай берип, 
Калгынча жебей май берип, 
Аңгычакты калыптыр, 
Эл айагы басылып, 
Карыларга Жакып бай, 
Кебин айтат ачынып: 
- Айылбашы Адылбек, 
Көңүлүмдөн кеткисиз, 
Мага айттың далай кеп. 
“Жашырып багып жүрүпсүң, 
Токойдо ойноп жүрбөйбү, 
Манас деген балаң”, деп, 
Эпсиз шылдың кылбайсың, 
Бул айтканың кандай кеп?! 
Баласыз калган кишинин, 
Угаары ушул кеп беле? 
Көөнүм менен сөөгүмдөн, 
Өлсөм да кетпейт дегеле! 
Адылбек тилдүү неме экен, 
Айткан кеби эм экен: 
- Көп жашаарын, өлөөрүн, 
Өмүрдү болжоп ким билет? 
“Манас туулат экен” – деп, 
Калмактардын кечили, 
Айылда жүрөт темселеп, 
Орунсуз жерден жокту айтып, 
Оозума кандай эп келет? 
Оңуна кудай аларда, 
Ар бир жерден шек берет, 
Туула элек Манас баатырың, 
Сенден туулат кептенет. 
Сенден туулат дегеним, - 
“Мен Жакыптын уулу” – дейт, 
Шылдың кылып жатат, деп, 
Ишенбесең өзүң бил, 
Көргөн кебим ушул – дейт. 
Олтургандын баарысы, 
Адылбек менен Жакыптын, 
Ортосунда кепти угуп, 
Ормойуп тиктеп калышты. 
Жакасын муунта кармады, 
“Алда кандай сонун кеп? 
Буурултокой, колдо!? – деп. 
Унчукпады калгандар, 
Тарап кетип калышты, 
Жай-жайына барышты, 
Үйүнө барып алганда, 
Күбүр-шыбыр сүйлөшүп, 
Көп эле кепти салышты, 
“Кечилдер шекшип калат” – деп, 
Жымжырт болуп калышты. 
Кудайдын ишин ким билет, 
Жакып байдын Чыйырды, 

www.bizdin.kg



Бойуна болуп калышы, 
Үч айга жакын болгунча, 
Билбей жүрдү Чыйырды. 
Үч ай ашып кеткенде, 
Оозунан сары зил кетип, 
Арыктап бели кындыйды. 
Биргелеш көнгөн Жакып бай, 
Чыйырдыдан көөнү болбой жай: 
- Эмине болуп барасың? 
Санааңды мага айта сал. 
Саргарып өңүң кубулду, 
Салаа-салаа оозуңдан, 
Сары суу неге куйулду? 
Арыктап белиң кындыйды, 
Алда-эмине болдуң сен? 
Айтчы мага сырыңды. 
Жастыкта бирге жатканбыз, 
Жашырбай айтчы чыныңды. 
Эсине түшүп Чыйырды: 
- Менин эчтемеден кемим жок, 
Сенин жер бетинде малың көп, 
Баарысын сойуп берсең да, 
Бир тиштем этин жегим жок. 
Колдон келбейт табарга, 
Ойлогонду дегим жок. 
Жакып бай анда оштонот: 
- Оо, байбиче Чыйырды, 
Дүнүйөнүн бетинде, 
Табылбай мага калуучу, 
Ал эмине окшонот? 
Керек болсо кайыптан, 
Керек десем ал мага, 
Калкымдын баары козголот, 
Асылдан издеп табаарга, 
Атандан токсон комдолот, 
Акжолтой тууган кишимин, 
Аттанып чыксам жол болот. 
Муңайып сүйлөп Чыйырды: 
- Кеп эле кылса, Жакып бай, 
Малдын кебин кыласың, 
Мага керек немени, 
Издеп кайдан табасың? 
Айткын дедиң, айтайын, 
Кулагың салып угасың, 
Көөнүм нечен кубулат, 
Кулагыма жагымдуу, 
Сүйкүм үндөр угулат, 
Асманда жүргөн Сумурук, 
Бүт дүйнөнү кыдырып, 
Көөнүм менин тынчыйт ай, 
Чечекейи – көз майы, 
Оозума кетсе куйулуп. 
Айбанда нечен эри бар. 
Эсимден чыкпай жүргөнүн, 
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Айтайын, Жакып, угуп ал, 
Жолборстун эңсеп жүрөгүн, 
Күн-түнү эстеп жүрөмүн, 
Шердин тилин жесем, деп, 
Күндө тилек тилеймин. 
Ошолордун баарысы, 
Калбай баары чогулуп, 
Биле албаймын, Жакып бай, 
Колума кандай тийерин! 
Айтып болуп Чыйырды, 
Окшуганы күчөдү, 
Оозунан суусу куйулду, 
“Табаармын муну кайдан?” – деп, 
Заманасы Жакыптын, 
Амалы кетип турду бу. 
Кыйалга түштү Жакып бай, 
Кылар иши кыйла бар. 
“Буурултокой, Чаганда, 
Жолборсу бар, шери бар, 
Пулумду берсем ченебей, 
Атымды берсем айабай, 
Мерген менен баатырга, 
Капкан койгон жакырга, 
Шер менен жолборс табылар, 
Абийирим анда жабылар, 
Ачылып калса жабылбас, 
Ааламдан издеп ким табат, 
Алп каракуш табылбас! 
Сүйлөшүп ага көрсөмбү, 
Адылбек эле чоң сырдаш”. 
Короонун чыкты четине, 
Кош кашаттын бетине, 
Колун булгап чакырды, 
Адылбекти кечинде. 
Жанаша бирге олтурду, 
Чыйырдынын кептерин, 
Адылбекке угузду, 
Адылбек менен Жакып бай, 
Айласын таппай турушту. 
Арзан эле кишиге, 
Келбей турган жумуш бу. 
Санаасы санга бурулду, 
Заманасы куурулду. 
Акылдашы Адылбек, 
Андан чыгат көп кеңеш: 
- Курбалдашым Жакып бай, 
Болсун эми көөнүң жай, 
Жолборс, шерди издесең, 
Токойлордон табылар, 
Узун кулак киши эле, 
Балта дөөгө барайын, 
Ушул жерде мен турбай. 
Убара болуш жакшы эмес, 
Балта дөөгө угузбай. 
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Дайарланып камың жеп, 
Такыр тургун, Жакып бай. 
Бурулбай үйгө Адылбек, 
Бургутуп жолго салыптыр. 
Атынын башын бурбастан, 
Айал кылып турбастан, 
Жаш баладай чапкылап, 
Атынын тери тамчылап, 
Энтигип соолуп Адылбек, 
Балта дөөгө барыптыр. 
Баштан-айак көргөнүн, 
Жакыптан угуп-билгенин, 
Жашырбай айта салыптыр, 
Кубурлуу тууган Адылбек: 
- Карындашың эр тууйт го, 
Калайыктан шер тууйт го, 
Сүйүнчүмдү бергин, – деп. 
Сыйкырлуу Балта өтө кең, 
“Сүйүнчүңө мына” – деп, 
Ээр-токум менен ат берген. 
- Айтканың сенин, Адылбек, 
Адам таппай калуучу, 
Өтө кыйын иш эмес, 
Болор-болбос немеге, 
Чапкылатып жүрүүчү, 
Жакып жакшы киши эмес! 
Келе бери, катын, - деп, 
Кол баштыгын алдырды, 
Колбашындай түйүнчөк, 
Койнуна Балта салганы. 
Тышынан каба курчанды, 
Тоодой Балта аттанды. 
Ара конуп эки күн, 
Үч күн болот дегенде, 
Жакыптын барды айылына, 
Ат котолоп, эл толуп, 
Жатат экен Жакыптын, 
Эшигинин алдында. 
Кээ-кээсине Жакып бай, 
Керектүү ишти кылдырып, 
Атканын жазбас мергенден, 
Чогултуп алып туруптур. 
Капкайдан баарын кычырып, 
Балта менен Жакып бай, 
Эл экөөнүн жанында, 
Адылбектей кары бар, 
Амандаша келиптир, 
Кыпчакбайы дагы бар. 
Чыйырдынын үстүнө, 
Төртөө кирди чогулуп, 
Жакыптын кебин угушту, 
Дасторкондо олтуруп. 
Балта берди чоң кеңеш: 
- Жакып менен Кыпчакбай, 
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Жакын киши Адылбек, 
Ушул айткан кебиңер, 
Өтө кыйын иш эмес, 
Айылда жүргөн кечилдер, 
Бекер жүргөн киши эмес, 
Жашыруун кылып алалы, 
Ичибизден кеп-кеңеш, 
Калтырбайлы кечилди, 
Аттангының жүрү деп, 
Кудай берген мал-пулду, 
Куржунга салып пул катып, 
Короодо малды жайнатып, 
Адырга жылкы топтотуп, 
Өлөңгө уйду оттотуп, 
Какырга төөнү колбутуп, 
Жүрөсүң, Жакып, мал багып. 
Ушул сапар айаба, 
Мен айтамын тилди алып, 
Аттанып жүрсүн биз менен, 
Кыл мергендер ылганып, 
Жолборс атып алганы, 
Кому менен нар алсын, 
Ага кошуп ат алсын, 
Андан кала бергенде, 
Жакып бай, сенден бата алсын. 
Атып шерди ким жыкса, 
Адис мерген эр чыкса, 
Койдон жүзүн бөлүп бер, 
Бээден кыркты байлап бер, 
Жолборс-шерди атканга, 
Кышкы согум этиң деп, 
Инек уйдан онду бер, 
Жакшылап кылгын тилекти, 
Артыңда уулуң болбосо, 
Ашып кала бербейби, 
Анда  муну ким ээлер? 
Балтанын кебин угуптур, 
Бай Жакып байкап туруптур, 
“Жолборс атса, шер атса, 
Аты-төөсүн, мал-пулун, 
Берет экен Жакып” – деп, 
Бей-бечара угуптур. 
Адылбек, Балта баш болуп, 
Арада Жакып бай болуп, 
Баш айагы санаты, 
Беш жүзгө жакын жан болуп, 
Буурултокой жеринен, 
Кайда токой бар десе, 
Калкын бөлүп жиберген. 
“Жолборс атса, шер атса, 
Толтура сыйлык берем мен”. 
Дүнүйө деген эл кызык, 
Тамак ичип дем албай, 
Элдин баары чабышып, 
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Атым өлөт дебестен, 
Баш-аламан жарышып, 
Тегеректеп токойду, 
Деги ууну жайышып, 
Түнөрүп жаткан токойду, 
Тинтип бенде кирбеген, 
Деги эмне бар экен, 
Бул токойдо билбеген. 
Ач кыйкырык-куу сүрөөн, 
Олку-солку чоң дүрбөөн: 
Мылтыктын үнү тарсылдап, 
Доолбас үнү карсылдап, 
Иттери үрүп арсылдап, 
Кескелдирик, сары арыс, 
“Келгин бери”, дегенсип, 
Кишини карап кырсылдап, 
Токойдун ичи бузулду; 
Бир убакта кычырап, 
Байкап турсаң токойдон, 
Бөрү чыкты, чөө чыкты, 
Жапа болуп жан көрбөс, 
Ийри мойну төө чыкты; 
Кулан чыкты, уй чыкты, 
Бугу-марал аралаш, 
Топ-топ болуп бул чыкты; 
Элиги бар, куран бар, 
Куйругун сыртка салышып, 
Жарышып жүрөт куландар, 
Тарсылдатып аткылап, 
Чапкылап жүрөт уландар, 
Эртеден кечке уу кылды, 
Кең токойду чуу кылды, 
Адистер атып токойдо, 
Эки жолборс эки шер, 
Отуз бөрү жыгылды, 
Мергендер аткан мүлктөрү, 
Кең талаага жыйылды. 
“Шер менен жолборс керегин, 
Эп келгенин алайын. 
Артык алып нетемин? 
Айдап берип мал-пулду, 
Мен кай мураска жетемин?” 
Тийгинче колго кызыгып, 
Мергендер атып келгенде, 
Беремин деп айтканды, 
Беришке Жакып кысылып: 
“Чыйырды талгак болду – деп, 
Кетеби малым бузулуп!” 
Көрүнөө айтып ийе албай, 
Айтканын бербей койо албай, 
Кыйналды Жакып бир далай. 
Акбалта менен Адылбек, 
Аа кудайлап сүйүнөт. 
Башкасына карабай, 
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Жолборстун алып жүрөгүн, 
Тийди деп колго тилегим, 
Шердин жаагын жарышып, 
Тилин сууруп алышып, 
Бири кары, бири дөө, 
Бай Жакыптын айлына, 
Салып жетип барышып. 
Ашыгып отту жак дешип, 
Кумган кана? Тап, - дешип, 
Карбаластап ашыгып, 
Калдалаңдап шашылып, 
Энтелешип бышырып, 
Майдалап муну жедирди. 
Чыйырдыны кычырып, 
Жолборс жүрөк, шер тили, 
Чыйырды муну бир жеди, 
Колуна алган түйүнчөк, 
Ага болгон Акбалта, 
Мунусуна берди эми: 
- Ээ, кулунум, Чыйырды, 
Орозду атам бар чактан, 
Катып жүрөм мен муну. 
Атабыз опсуз зор экен, 
Теңдешкен бенде жок экен. 
Капкайдагы кишилер, 
Учураша келиптир, 
Сумуруктун көзү, деп, 
Буруусу жок, өзү деп, 
Урум шаардын баашасы, 
Ороздуга бериптир. 
Эмне бизге атабыз, 
Катып койгун муну, деп, 
Канаке, алгын дегенде, 
Кечикпей бере салгын, деп, 
Берген экен тапшырып, 
Энебиз катып жүрүптүр, 
Белдемчинин бүгүшкө, 
Бекем тигип капшырып. 
Атам айткан кеп эмес, 
Өлөөрүндө энебиз, 
Жашырып койгон деги эмес. 
Жакыптан киши барганда, 
Чыйырды кесел болду, деп, 
Айтып кабар салганда, 
Болорун мурун болжодум, 
Болсо талгак болот, деп, 
Муну койнума катып койгомун, 
Алгыр бүркүт жап канат, 
Көзү өткүр эле, деп, 
Ала келген Акбалта, 
Сумуруктун көзү, деп, 
Чыйырды көрүп шаттанат. 
Тилегим колго тийди, деп, 
Үйүнө Балта аттанат. 
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Үйүнө Балта барганы, 
Байагы кызыл китебин, 
Дагы алып карады. 
“Ушу Манас экен, - деп, 
Балтанын тынды санаасы, 
Жакып карик киши эле, 
Арзандык менен бул Манас, 
Төрөлүп түшпөйт жөн эле, 
Канатташ айылы болойун, 
Ыраакка кетпей мен эле”. 
Дегенди ойлоп карт киши, 
Ара күндүк жакынга, 
Акбалта айыл конуптур, 
Тогуз айдан күн артып, 
Чыйырды бойу толуптур. 
Чыйырды эти арыптыр, 
Беш айга саны толгондо. 
Ордунан коппой калыптыр, 
Көзү каткан баладан, 
Көп кеп уккан Жакып чал, 
Каркыттап муну багыптыр. 
Жаш жылкынын эти деп, 
Үч күндө бээден чалыптыр, 
Ошентип Жакып бакса да, 
Чыйырды коппой калыптыр, 
Кобо албай Чыйыр козголуп, 
Жакып байдын үйүнө, 
Келген менен кеткенди, 
Башкарар киши жок болуп, 
Адылбек баштап топ кары, 
Жакып байдын үйүнө, 
Чогулушуп топ болуп, 
Карылардын ичинде, 
Чыйырды айткан кеп болуп: 
- Жыйылган мында карылар, 
Адылбек баштап баарыңар, 
Мен кобо албай жатамын, 
Караган үйгө киши жок, 
Кыйналды Жакып байыңар, 
Эп келсе Жакып байыңа, 
Кеңеш кепти  салыңар, 
Көзүм өтсө Чыйырды, 
Ушул үйдө ким калар? 
“Бири көрдө, бири төр, 
Салаңдап турат бутум” – деп, 
Бооз катындын кеби бар. 
Чыйырдыны Акбалта, 
Алып келип Жакыпка, 
Нике кыйган чени бар. 
Тетиги турган Бакдөөлөт, 
Балта агам мага берди эле, 
Өзү калча элинен, 
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Баш байдын кызы деди эле, 
Кай жерде мунун кеми бар? 
Бекер кетпей келген эл, 
Кой сойдуруп куйрук жеп, 
Жакыпка нике кыйыңар. 
Көзүм өтсө казанды, 
Кармап калсын Бакдөөлөт, 
Күң бойунча ыйлабай, 
Жайнап калсын Бакдөөлөт, 
Эжеке, көзүң өттү, деп, 
Сайрап калсын Бакдөөлөт. 
Алды Жакып Магдымды, 
Алгандан бери карата, 
Айылга бир күн кондурбай, 
Керүүгө жылкы бактырды, 
Эрди-катын болголу, 
Жакыпты келип бактыбы?! 
Чыйырдынын кеңешин, 
Баарысы макул көрүптүр, 
Бакдөөлөттү алышка, 
Бай Жакып дагы көнүптүр. 
Тойуна сойду семиз тай, 
Бойго жеткен кызды алып, 
Жакып байдын көөнү жай. 
Чыйырдынын келиптир, 
Толгоо келип туучу ай. 
Эки күн жүрдү жусаалап, 
Ырым кылып кыргызча, 
Бай Жакып турду улак чаап, 
Кескилетип уй берди, 
Садага кылып пул берди, 
Салдырып табак ун берди, 
Чыйырга тынчтык бербеди. 
“Баланча жакшы эле” – деп, 
Эркек менен катындан, 
Карысы менен жашынан, 
Элүүдөн ашык жан келди. 
Күндүгүнө келген эл, 
Конокко бирден бээ жеди, 
Кыйылбастан Жакып бай, 
Кызмат кылып жиберди. 
Баканга кебез байлады, 
Эр жагында капшытка, 
Түндүктөн учун чыгара, 
“Баланчада каруу бар, 
Балан катын эптүү» – деп, 
Эл кетпей турду шыкаалап, 
Тыңдуулап бирден шыйгарып, 
“Карышып колум кетти” – деп, 
Улам бирден тыңдалып, 
Эр азамат катындар, 
“Мына эми түшөт” – деп, 
Анталашып жатышты, 
Аз болгондо Чыйырды, 
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Алтымыш киши тартышты. 
Бешикке салып терметти, 
Килемге салып көлбүттү, 
Кирип кымыз ичпеген, 
Жылкычы, койчу кем таалай, 
Шылтоо менен төргө өттү. 
Так он беш күн ошентип, 
Чыйырдыны төрөттү. 
Баркырап бала ыйлабай , 
Кыйналып Чыйырды бир далай, 
Эңкейип барып карашты, 
Эстүүлөрү тура албай. 
Көйкөлүп жатат көк тулум, 
- Атай, көтөк, эмине? 
Жакшы эмес бул тулум! 
Кужурап катын жатканда, 
Кулагы укту Жакыптын. 
- Теңтуш элең, Адылбек, 
Сүйүнчү мага бергин, деп 
Качан чыгат үйдөн деп, 
Каралап турсам капшытта, 
Укмуштуу кеп угулат, 
Угуп ичим бузулат. 
Көзүң менен карап көр, 
Өзүң айтып мага бар! 
Адылбек кирип карады, 
Баласы жок алдында, 
Көк тулум турат байагы. 
Жакыпка айта салыптыр, 
Ашыгып Жакып алыптыр, 
Айлындагы кечилди, 
Кычыртып келе калыптыр. 
- Катыны Манас тууйт деп, 
Айылда, кечил, жүрөсүң, 
Сен калмактын молдосу, 
Көп эле ишти билесиң. 
Ана–мына дебестен, 
Ылдамыраак киресиң! 
Бурулбай кечил кириптир, 
Бу дагы тулум көрүптүр. 
Эшикке чыкты алдырап, 
Энтигип сүйлөп калдырап, 
Бурулуп тили кетиптир , 
Түз айта албай балдырап. 
Адылбекти баргын, деп, 
Балта дөөгө чаптырат, 
Үйгө кирип Жакып бай, 
Тулумду жерден алдырбайт . 
Сан санаа кетти ойуна, 
Саргарып өңү Жакып бай, 
Заманасы куурулду, 
Кара тер бойдон жуурулду . 
“Куубаш деп айтып эл жүрсө, 
Элге кудай кошулуп, 
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Мени шылдың кылдыбы?! 
Алапайын табалбай , 
Анталап  Жакып  жатыптыр, 
Адылбек барып  Балтага, 
Болгон кепти айтыптыр , 
Көзү менен көргөнүн, 
Эминеге келгенин. 
Сыйкырын көрчү дүнүйө , 
Угуп Балта билгенин. 
Койнуна сала аттанды , 
Алтындан кылган иймегин. 
Сүйүнүп Балта тердеди , 
Жарты күндүк жол эле. 
Жарма ичимде келгени , 
Камалап турган эр-катын, 
Арасын ача бергени. 
Үйгө кирип Акбалта: 
- Чырпыгы сынса чырпылып, 
Чынары калса жетилет. 
Ызы-чуу түшүп, акмактар, 
Чыйырды шайын кетирет. 
Колбуп турбай, кары-жаш, 
Коп, эшикке чыккын! – деп, 
Чыгарып баарын жиберди. 
Кылчайып карап Жакыпты: 
- Башканы койуп сен өзүң, 
Көрсөтпөй алып баштыкты, 
Ылдамыраак бар , -деди. 
Капкактуу бала турбайбы, 
Бул кудайдын бергени! 
Короонун аркы четинде . 
Кыңшылап иттин күчүгү, 
Үнү чыгат бир жерде , 
Түк кишиге туйгузбай , 
Экини алып келгин,-деп, 
Энтелетип Жакыпты , 
Балта жумшап жиберет. 
Балтанын үйгө киргенин , 
Кечилге кыргыз билдирбейт. 
Буту- колу бүгүлүп, 
Бүжүрөп Жакып жүгүрүп, 
Эки түгөй куу күчүк , 
Энеси жок жатыптыр, 
Баштыкка салып Жакып бай, 
Алып келе калганы. 
Жакып жете келгенде, 
Тулумду Балта жарганы. 
Ичинен чыкты эр бала. 
Так тогузда кишидей, 
Чамасы турат ал жагы. 
Эңкейип колун карады, 
Оң колунда  майы бар, 
Сол колунда каны бар , 
Бүтүн дүйнө кылымды, 
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Сойучудай жайы бар. 
-Бол, Бакдөөлөт, болгунуң, 
Баланы ылдам ороп ал! 
Чулгоосун ала чуркады, 
Жаткан жерден чулгады. 
Алдына колун салыптыр, 
Баланы өөдө кылганы, 
Көтөрө албай баланы, 
Бакдөөлөт көзү жайнады, 
Ээрдин кесе тиштенип, 
Көтөрүп жерден алганы, 
Күч келиптир Бакдөөлөт, 
Кокустап бели калганы, 
- Татай, көтөк, нетти?! – деп, 
Колун тартып бут серпсе, 
Кокустап белим кетти! – деп. 
Угуп турган Чыйырды: 

 
- Ээ, кара бет, не дейсиң?! 
Келе, бери баланы, 
Өз колума маа бергин! 
Баланы ороп алышты, 
Билгизбей ороп баланы, 
Чыйырдыны жаткырып, 
Төшөгүнө салышты, 
Күчүктү салып ичине, 
Тулумдун оозун жабышты, 
Кычырып келип кечилди, 
Көргөзүп туруп жарышты. 
Бала эмес, тулумдан  
Эгиз күчүк табышты, 
Ичинен сууруп алышты. 
“Бала эмес, күчүк” – деп, 
Баары айран калышты, 
Кыңшылай түшүп бир күчүк, 
Кечилди көздөй жабышты. 
- Катыгүн, Балта, жеди! – деп, 
Кычырдың кандай деги? – деп, 
Андан артык айтарга, 
Күрмөлүп сөзгө тил келбей, 
Кетенчиктеп жыгылды, 
Калмак кечил эндиреп. 
Ашыгып Жакып кетиптир: 
- Өлүп кетсе бул кечил, 
Ырысымды жедиң! – деп. 
Туумак тургай Чыйырды, 
Азабымды берди – деп, 
Эми өтөт сөөгүмдөн, 
Ит тууду Жакып катыны, 
Элдин шылдың кеби! - деп. 
“Ырымы ушул болот” – деп, 
Эки сары күчүктүн, 
Биринин ичин жарышты, 
Эси ооган кечилге, 
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Садагага чабышты, 
Курмушу менен учуктап, 
Куу курмушу журттан таап, 
Башына кебек түтөтүп, 
Эс алдырып алышты. 
Эс алган кечил жалдырап, 
Жакып байдын үйүнөн, 
Чыкканчакты алдырап, 
Үйүнө бара жатканда, 
Жумулуп көзү баратып, 
Чык дегин деп күчүктү, 
Сүйлөп кетет балдырап, 
Ачып көзүн тамшанып, 
Араңдан-зорго таңданып, 
“Бу айылга турбайм”, - деп, 
Айылдан көчүп кетиптир, 
Кош артына жүк артып. 
Кечилдин көчүп кеткенин, 
Көзү менен көрүптүр. 
Көп күндөн бери колбуган, 
Короо менен жык толгон, 
Жакып байдын үйүнө, 
Калбай баары кириптир. 
Дүнүйөсү көп Жакып бай, 
Кем-керчи жок эч кандай, 
Бала оозантсак экен, деп, 
Сактап жүргөн Чыйырды, 
Кырк тулумча сары май, 
Андан башка керектүү, 
Сарамжалы дагы бар. 
Үйгө кирген катындар, 
Карысынан баары май. 
“Жөрөлгөсү эне-атаң!” 
Майдан салып оозуна, 
Кемпирлер бала оозанткан. 
Оозуна майды татканда, 
Ыйлап оозун ачканда, 
Күркүрөп үнү угулду, 
Күн мөндүрлөп куйулду, 
Токойдо кайып калбады, 
Токтоно албай барлары, 
Көлдөр толуп чайпалды, 
Теңселип тоолор чайкалды, 
Жер титиреп козголуп, 
Бутун тартып алганда, 
Аңтарыла аз калды. 
Карысы бар, жашы бар, 
Эки кемпир бир бала, 
Баланын коркуп үнүнөн, 
Эси ооган чагы бар. 
 
Жентек жеп элдер тарады, 
Адылбек, Балта, Жакып бай: 
- Алып келчи көрөлү, 
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Кана бери баланы. 
Карбаластап алдында, 
Чала-була караган, 
Ачып колун карады, 
Оң колунун бөлтөктөн, 
“Манас” атын таап алды. 
Камындырбай шарт эле, 
Акбалта айта салганы: 
- Бул кудайдын бергени, 
Манас атын которуп, 
Башкадан койуп ийели. 
Көп болот кылган иши,- 
Жок экен башка киши , - деп, 
“Чоң жинди” атын койолу. 
“Манас” десең эл билет, 
Чоң жинди десең ким билет? 
Акбалта атын койуптур, 
Алакандын бөлтөктө, 
Аты кайып болуптур. 
Жайлоого чыкпай Жакып бай, 
Бөксөлөй тартып конуптур. 
Ай кубалап, ай өтүп, 
Төрткө Манас толуптур. 
Төрткө жашы келгенде, 
Тербелип баса албады, 
Кере кулач далысы, 
Көкүрөгү андан кең, 
Кара бойун көтөрүп, 
Баса албай жатып калганы. 
Беш жашында телчиди, 
Алты жашта эр жетти, 
Жылкыга барып мал бакты, 
Күндө сойуп семиз бээ, 
Бээге кошуп тай сойуп, 
Кымызга чайкап бал куйуп, 
Эртеден кечке кемитпей, 
Дасторконго май койуп, 
Бай Жакыпты какшатты. 
Бузулуп малы жатканда, 
Чоңжинди бузуп чачканда, 
Кужурап Жакып чыдабай, 
Кулагына жакпаган, 
Куу какшыкты айтканда, 
“Кайаша айтсам атама, 
Калкка уйат болом, - деп, 
Эми эле минтип жатпайбы, 
Көбүрөөк мындан иш кылсам, 
Ээ кылбай атам койот” – деп, 
Ооруду көөнү Жакыптан, 
Баркөлдү жердеп туруучу, 
Ошол кезде Жакып кан, 
Атадан бала качыптыр, 
Камбылдын белин ашыптыр, 
Аккан дайра суусу жок, 
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Какшыган ысык чөл менен, 
Бир далай күн басыптыр. 
Калмактар катын жарганда, 
Караногой кыргыздан, 
Камбылга көчүп барганда, 
Катыны эркек тууптур, 
Атын Мажик койуптур, 
Караногой Мажиги, 
Сегизге жашы толуптур. 
Караногой Кайран чал, 
Ээрчитип Мажик баласын, 
Келе жаткан айдап мал. 
Алдынан калды учурап, 
Жакыптын уулу Чоңжинди. 
Мурун угуп көрбөгөн, 
Муну Ногой билбеди. 
- Ээн талаада жалгыз баш, 
Сен эндиреген ким? – деди. 
Жолдошу жок жанында, 
Сендиреген ким? – деди. 
- Атамдын аты Жакып бай, 
Өзүмдүн атым Чоңжинди, 
Учурадың алдымдан, 
Болосуң  өзүң ким?- деди. 
Жакыптын уулу дегенде, 
Караногой билди эми. 
“Катыны эркек тууду” – деп, 
Кабарын угуп жүрүүчү, 
Баркөлгө көчүп келгенин, 
Караногой билүүчү. 
- Жүрү, эмесе, жүргүн, - деп, 
Уругуң кыргыз экенсиң, 
Атаңды угуп билдим, - деп, 
Үйүнө алып келгени. 
“Мажик экөөң ойноп жүр”  
Орун берип оңдурду, 
Үйүнө жатып кондурду. 
Ойноп жүрүп ай толду, 
Аштык айдар чак болду. 
Байкаса аккан суусу жок, 
Ак элечек тоосу жок, 
Жандоодон жерди ойуптур, 
Ошол жерде жүргөн эл, 
Суу агызып койуптур. 
Чоңжинди бала өзү тың, 
Жанында бала Мажик тың, 
Жерди казып аң кылып, 
Агызып сууну шар кылып, 
Айабай экти эгинди, 
Тоодой кырман бар кылып, 
Караногой карыны, 
Кубантып көөнүн жай кылып. 
Күзүндө келди Турпанга, 
Кабарын Жакып бай угуп, 
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Келгенин көрдү Чоңжинди, 
Жакыпты Мажик билбеди, 
Үстүнө басып Чоңжинди, 
Жакып байга кирбеди. 
Караногой, Жакып бай, 
Карбаластап көрүшүп, 
Карсылдашып күлүшүп, 
Тамашага киргени. 
Жери ысык, жылкы жок, 
Кой азыраак, эчки көп 
Эчки сойуп Жакыпты, 
Караногой кондурду. 
Кыркча төөсү бар экен, 
Баары тегиз комдолуу, 
Кырк төөгө буудай арттырды, 
Баркөлгө Жакып тарттырды. 
Кайрылып Жакып келбеди, 
Артып калган буудайдан, 
Иш акына бергени, 
Мен-менсиген тыңынан, 
Далай киши келгени. 
Жети жерден ойдурду, 
Жерге сууну толтурду, 
Ошол жылкы эгини, 
Кумдан дагы көп болду. 
Баркөлдө жаткан Жакып бай, 
Алтымыш нарча төө алды, 
Экиден теңдеп таар алды, 
Куру кантип барам, деп, 
Курбалдаш Караногойго, 
Казы чыгаар бээ алды, 
Баласына энчи, деп, 
Тору бышты дагы алды. 
Баркөлдөн чыгып Жакып бай, 
Турпанга жете барганы, 
Дөбө-дөбө туруптур, 

 
Чоңжиндинин кырманы. 
Канча жылдан бер жакка, 
Жылкынын этин жебеген, 
Сагынып калган Ногойу, 
Бээни жарып таштады, 
Жакыпты кошо бакканы. 
Алты күнү жатыптыр, 
Буудайын төөгө артыптыр, 
“Келерки жылы келемин, 
Көчүрүп сени кетемин”, 
Ногойго Жакып айтыптыр. 
Муну Манас угуптур, 
“Келерки жылы келсин” – деп, 
Көөнүнө бүгүп койуптур, 
Муну мындай таштайлы, 
Манас баатыр көкжалдын, 
Аты-тону, каруусу, 
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Камдалганынан баштайлы. 

 
Манастын ат-тону менен каруу-жарактарынын 
дайындалышы 
 
Үйүнө барып Жакып бай, 
Жыйырмасын үйгө таштады, 
Кырк төөгө буудай-дан артты, 
Жетөөнө алтын-зар артты, 
Үчөөнө курут-май артты, 
Үч төөгө алып бирден эр, 
Чыңгышты көздөй жол тартты. 
Жуңканда Чыңгыш жатуучу, 
Батышты карай бет алып, 
Күндө аскер басуучу. 
Бай Жакып барды Чыңгышка, 
Келгенин Чыңгыш угуптур, 
Кеңири үйгө киргизип, 
Келтире конок кылыптыр. 
Үч күн өрүүн алыптыр, 
Чыңгыш хандын үстүнө, 
Жакып бай өзү барыптыр: 
- Кадырлуу Чыңгыш ханыбыз, 
Аманбы малы-жаныңыз? 
Аркаңыздан сенделип,  
Ээрчийбиз кыргыз баарыбыз. 
Баштагыдан беш бетер, 
Куттуу болсун өзүңө, 
Падышалык тагыңыз, 
Күндөй тийип душманга  
Сынбады сиздин шагыңыз, 
Күкүрттөн бетер күч алып, 
Күндө ачылды багыңыз, 
Алдыңа келген Жакып бай, 
Тилегим кабыл алыңыз. 

 
Арнап келген Чыңгыш хан, 
Санаты элүү нарыбыз, 
Кыркына теңдеп арттырган, 
Кызыл буудай даныбыз, 
Жагданга салып жүктөгөн  
Жети төөдө зарыбыз, 
Капка салып арттырган, 
Үч нарга аркан тарттырган, 
Курут менен майыбыз, 
Алдыңа келип арыз айткан, 
Аты Жакып чалыңыз. 
Ал канча дебестен, 
Бир көтөрүп салыңыз, 
Кабыл көрүп тилегин, 
Тартуу малды алыңыз. 
Келгенде сага кебим бар, 
Келбей койсом, Чыңгыш хан, 
Эминеден кемим бар? 
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Энесайдан көчүрдүң, 
Балыкартка көндүрдүң, 
Бооз катынын жардыртып, 
Алооке деген калдайга, 
Куруп калган кыргызды, 
Ар жорукка көндүрдүң, 
“Манас туулат экен – деп, 
Беш үйдөн бирден кондурдуң, 
Бирден кечил айылда, 
Конокко күндө кычырып, 
Молдолорду койдурдуң, 
Ногойго болдум короолош, 
Вазир кылып ал койду, 
Кургак наамды алыпмын, 
Эч пайдасы болбоду. 
Сеникиби, Чыңгыш хан,  
Меникиби, Чыңгыш хан, 
Короого арбып мал толду. 
Тардык кылды Балыкарт, 
Барскоон ашып көчкөнмүн, 
Күнөстөн ары өткөнмүн, 
Айагы кууш суусу шар, 
Жылкыга болду жери тар, 
Күнөстө чыдап тура албай, 
Актокойго келип мен, 
Актокой атын өчүрдүм, 
Буурултокой ат койдум, 
Келгели жаман болбодум, 
“Куубаш Жакып” дечү эле, 
Балалуу Жакып мен болдум, 
Өзүм кары  бала жаш, 
Багың артык кишисиң, 
Мал-пулду алып алдыңа, 
Сага келдим мааналап. 
Актокойдо турганда, 
Арбытпады субайын, 
Айдап калмак кубалап. 
Чыдай албай ал жерден, 
Баркөлгө бардым мааналап. 
Сагындым Буурултокойду, 
Сага келдим аркалап. 
Айтканын Чыңгыш угуптур, 
Алып келген мал-пулун, 
Баарысын Чыңгыш алыптыр. 
Жакып менен жайлашып, 
Түйүндүү кепти байлашып, 
Буурултокой, Чаганды, 
Орто жерде араны, 
Өткөзүп берип Жакыпка, 
Хан кылып кагаз бериптир, 
Бай Жакыптын колуна. 
Бай Жакып болду “хан Жакып”, 
Баркөлдөн көчтү Алтайга, 
Айдап малын чаңдатып. 
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Кыйалында Жакып бай: 
“Кыргыз менен чамалаш, 
Акбалта менен караандаш, 
Казак менен аралаш, 
Чогулуша консом, - деп, 
Жакшы-жаман күн болсо, 
Чогуу бирге болсом, - деп, 
Жөн жатпайт уулум Манас, - деп, 
Чоңойуп бойго толсо,” – деп, 
Ойлонгон кеби бай  Жакып, 
Чыңгышка барып арыз айтып, 
Тилегине жетиптир. 
Колуна хандык катты алып: 
- Уруксат бер Чыңгыш хан, 
Кетейин, - деди аттанып, 
Төөдөн бирди албады, 
Чыңгыш хандын короого  
Алып кирип байлады, 
Бабырап Чыңгыш кеп баштап: 
- Ой, бай Жакып, - деп баштап, 
Кандыкты бердим мен сага, 
Эми кетип жатасың, 
Үйүңдү карай кур гана, 
Куру кетпей ала кет, 
Буудайың, алтын-пулуңду, 
Мен алайын мунуңду. 
Күндө көчүп жүрөсүң, 
Ала кеткин нарыңды, 
Албаймын мен малыңды, 
Мине кет ылгап жоргомду, 
Кийе кет кылдап торкомду. 
Кабаттап тогуз тон койду, 
Коштоого тогуз ат койду, 
Аты-тонун баарысын, 
Албай Жакып койгону. 
- Куру кетесиң кантип? – деп, 
Улам Чыңгыш торгоду, 
Балта айтып Жакыпка, 
Маалым эле башынан: 
“Манас минчү бир ат бар, 
Өзү сары кула тай, 
Ырысына уулуңдун, 
Душманынан табылар. 
Ошол тайда, Жакып бай, 
Эки-үч түрдүү белги бар: 
Ак сур кула түгү бар, 
Кулун даакы түшпөгөн, 
Учасында жүнү бар, 
Орто эшектей бойу бар, 
Жоон сабоодой колу бар, 
Өсө албай жүрөт корунуп, 
Жашырып бойун жаныбар. 
Мен да байкап жүрөйүн, 
Сен да байкап карагын, 
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Илинип калса көзүңө, 
Кыйа өтпөгүн, Жакып бай”, 
Жакып бай мында келгели, 
Күн алтыга толгону, 
Келгенден Жакып бер жакка  
Балта айткан кула тай, 
Короого пайда болгону. 
“Кантип жылкы болсун?” – деп, 
Ойунда Жакып ойлоду, 
“Төө жетелеп, тон кий» - деп, 
Жолун Чыңгыш торгоду, 
Эми Жакып турбады: 
- Короодо жүргөн мана бу, 
Жаш баланын малы экен, 
Деп кула тай сурады. 
Кула тайды сураса, 
Чыңгыш күлдү кырс этип: 
- Сураганың кула тай, 
Болосуңбу көөнүң жай? 
Кула тайды сен уксаң, 
Мана мындай жайы бар: 
Өз малымда короомдо, 
Куу чаар бээм болчу эле, 
Үч жылда бирден туучу эле, 

 
Үч жыл кысыр турчу эле, 
Алтайдын Айдыңкөлүнө  
Мындан качып барчу эле, 
Кардына бала бүткөндө  
Кайра келип алчу эле. 
Эки асыйда бир тууду, 
Кулуну кара туулду, 
Кара тай сулуу мал болду, 
Тулпарлык сыны бар болду, 
Ар кайдан сурап эл келип, 
Кулагым ызы-чуу болду. 
Күндө келип Алооке, 
Короомдон кетпей койгону. 
Ала албайт деп ойлодум, 
Ортого арбын мал койдум. 
Макул деп алды Алооке, 
Алооке берген арбын мал, 
Мага болду береке, 
Алооке бербей турбады, 
Кара тайдын колкосу, 
Үзүлбөй эки ай чубады. 
Кийинки жылы куу чаар бээ, 
Дагы бирди тууганы. 
Кедеңдин уулу Жолойу, 
Жеткире берип колкосун, 
Каалап туруп бул алды. 
Туубай үч жыл куру калды, 
Эки жыл кетти жоголуп, 
Табылбай чаар бээ койгондо, 
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Күндө суроо салгамын, 
Элдин тынчын алганмын, 
Короого келип калыптыр, 
Үчүнчү жылы бул малым. 
Ошол жылы тууганы – 
Сен сураган кула тай. 
Жаңы бышты жазга асый, 
Кебетеси ушундай. 
Малды ээрчип кетпеди, 
Жашы бышты болгунча, 
Даакы жүнү түшпөдү. 
Жоон сабоодой буту бар, 
Саа жарайбы ушу тай? 
Анда Жакып муну айтат: 
- Алооке менен Кедеңдей, 
Каалап алып бергендей, 
Кайсы менин уулум бар? 
Этегим жаап ката элек, 
Серек, Сыргак жаш балдар, 
Эшикке чыгып сийе элек, 
Арнап миниш ат тургай. 
Кардыгач кызым чоңойуп, 
Каралды болуп калды эле, 
Өзүмдү тартып калганбы, 
Өтө кароо малга эле. 
Короодон кетпес мал экен, 
Кардыгач минип жүрсө, деп, 
Көөнүмө кетип калды эле. 
“Сурасаң, Жакып,алгын,”-деп, 
Чыңгыш бере салыптыр, 
Басып барып жигиттер, 
Эринден чалып алыптыр. 
“Кош, эмесе,” – деп айтып, 
Кол тартышып Жакып бай, 
Аттанып жолго салыптыр. 
Жакып бай кетип эми эле, 
Жаңгыр келип калыптыр. 
- Кеттиби, Чыңгыш, Жакып бай? 
Падыша Чыңгыш болсоң да, 
Өтө сенин пейлиң тар. 
Узаттыңбы Жакыпты, 
Көөнүн ачып кош кылбай? 
Жаңгырды карап алайып, 
Алдыңкы ээрдин жаланып 
- Береминби, бербеймин, 
Өзүм билем мал-пулум. 
“Таарынтты мени Чыңгыш”-деп, 
Айттыбы сага, Жаңгырым? 
Сурады каалап сур тайды, 
Албады андан башкамды, 
Сурап жатып тайды алып, 
Эмеле Жакып аттанды. 
Тайдын жайын мен айттым, 
Болбой Жакып алганы... 
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Угуп Жаңгыр делейип, 
Тиктеп калып элейип: 
- Катыгүн, Чыңгыш, не дейсиң?! 
Сур тайды бердим, не дейсиң? 
Сур тайды ага бергениң – 
Падышалык тагыңды, 
Башында белги бергениң! 

 
Хан болдум деп калдайып, 
Колуңду керип далдайып, 
Малдын жайын билбейсиң, 
Алооке алган кара тай, 
Алгара болду билдиңби? 
Жолой алган сур тайың, 
Ачбуудан болду көрдүңбү? 
Сур тайды көзгө илбедиң, 
Суурултуп таптап минбедиң. 
Айткан кепке кирбейсиң, 
Малдын жайын билбейсиң, 
Буту чийдей начар, деп, 
Көңүлүңө илбейсиң. 
Ал Аккула деген ат болот, 
Ай-ааламга даңк болот. 
Не бересиң Жакыпка, 
Багың качып жоголот! 
Кеттиби деп Жакыпты, 
Сурагалы келбедим, 
Үч күндө бирден көрчү элем, 
Жакыпка берген сур тайды, 
Көргөнү бүгүн келгенмин. 
Көңүлүмө толбоду, 
Көркоо Чыңгыш бергениң! 
Жаңгырдан угуп жеме кеп, 
Бир жигитин желдирди, 
Ылдам алып келгин, деп, 
Келаткан Жакып ылдамдап, 
Аркасын карап делдеңдеп, 
Айылдан чыкты чабаган, 
Жакыпты карай делбеңдеп. 
Жакыптын кетти көөнүнө: 
“Сур тайды доолап келет”, деп. 
Алдында кайкы ач белес, 
Желип чыкты энтелеп. 
Жетегинде сур тайы, 
Сүйрөлүп баспай темселеп, 
Нарларын белден ашырды, 
Жоролорду жетелеп. 
Аңгычакты чабаган, 
Жете келди энтелеп, 
Айтып кепти келгенде, 
Агытып ийди мына деп. 
Айдап көрсө чабаган, 
Арык сур тай баспады. 
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- Хан болбой катып калгыр!–деп, 
Ушуну доолайт малым, – деп, 
Артынан келген чабаган, 
Чокуга чаап таштады. 
Чабаган кетти элине, 
Жакып бай чыкты туу белге, 
Жете келди кула тай, 
Төө артынан бир демде. 
Карады Жаңгыр далыны, 
Калды сур тай бир жерде, 
“Айдасам баспай койду” – деп, 
Чабаган айтып келди эле, 
Эч кимдин иши болбоду, 
Унутуп баары койгону. 
Кишинеп жете барганда, 
Жетелеп Жакып алыптыр, 
Алып кетип калыптыр, 
“Буудайга сатып алган”, - деп, 
Ошого аты калыптыр. 
Баркөлгө барып бай Жакып, 
Анда турбай байыр алып, 
Буурултокой көчүптүр, 
Чыңгыш берген катты алып, 
Буурултокой келгенде, 
“Хан Жакып” деген атты алып. 
Жакып бай көчүп келгенде, 
Хан Ногой небак өлүптүр, 
Ногойдун калган эл-журту, 
Кан Жакыпка көнүптүр. 
Кийинки жылы күз болду, 
Турпанды көздөй бет алып, 
Аттана турган кез болду. 
Жетекте төөсү жүз болду, 
Жолдошу элүү эр болду, 
Жетегинде Жакыптын, 
Үч токумдуу ат болду. 
Аттардын тыңын ылгатып, 
Токулгасын чыңдатып,  
Аттанмак болду үч күндө, 
Турпанды көздөй жол тартып. 
Жакып бай турду Чыйырга, 
Уккан кебин бүт айтып: 
- Жүрүүчү эле сур тайды, 
Агаң Балта дөө айтып, 
Берип койуп алдында, 
Чыңгыш алды бир тартып, 
Жете келди аркамдан, 
Жетелип келдим мен кайтып. 
Кебетеси-кешпири, 
Керекке келер тай эмес, 
Билет десе Балтаны, 
Бул айтканы кайсы кеп? 
Чыйырды айтат кепти угуп: 
- Жакып хан, уккун, көөн буруп, 
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Сур тай мында келгели, 
Ийип кетет эмчегим, 
Кээ-кээсинде буулугуп, 
Сага айтып эп көрсөң.. 
Берейин буудай деп жүрөм, 
Эмчегим саап сүткө жууп, 
Ырысына уулуңдун 
Койгон окшойт бир бээ тууп. 
Пулуңду берип жалдадың, 
Колкосуна пулуңдун, 
Кандык атты сен алдың, 
Үч жылдан бери ажарлык, 
Кырк нарга жүктөп буудайды, 
Сур тайды сатып сен алдың. 
Сен албадың сур тайды, 
Айдады Манас буудайды, 
Балта айтып жүрүүчү, 
Аккула ушул турбайбы! 
Борсулдап күлүп бай Жакып: 
- Оо, Чыйырды байбиче, 
Айбанга эмчек ийди, деп, 
Айтканың кандай кеп эле? 
Көзүм менен көрөйүн, 
Саап көрчү эме эле. 
Жакыптын кебин укканда, 
Зыркырап эмчек ийди эле, 
Чыныга саады Чыйырды, 
Чийдей агып куйулду, 
Өзү менен эмчектеш, 
Эненин сүтүн буйурду. 
- Дагы ийим бир сүтүм, 
Ийбей туруп калды,- деп, 
Уулуң менен эмчектеш, 
Дагы бирөө барбы? – деп, 
Кеп кылбай Жакып калыптыр, 
Ак буудайдан кочуштап, 
Байбиче сүткө салыптыр, 
Сур тайга суна берди эле, 
Берип көнгөн немедей, 
Ирмеп сур тай жеди эле, 
“Аккула Манас эмчектеш” 
Дегени ушул кеп эле, 
Негизи тулпар Аккула, 
Түбү Чыңгыш малы эле. 
Жол керегин бүт камдап, 
Белендеген Жакып бай, 
Эртең менен аттанат. 
Баркөл, Турпан арасы, 
Он эле күндүк жер эле. 
Алтайдан мында келгенче, 
Кырк күн өттү жөн эле, 
Толук жүзчө нар менен, 
Калдайган кара эл менен, 
Бай Жакып келип түшкөнү, 
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Караногой кемпири 
Чай кайнатып түтпөдү. 
“Бай Жакып  быйыл келет”, деп, 
Караногой жүрүүчү, 
Жол керегин белендеп. 
Кысыр эмди тай, тайлак, 
Конокко сойуп Чоңжинди, 
Төө сойуп конок кондурду, 
Томсоруп карап олтурду. 
Чоңжинди Мажик жүгүрүп, 
Коноктун алды жатканда, 
Аркасы жатып атканда, 
Караногой, бай Жакып, 
Масылет кылып жатышат: 
- Жүз төөдөн ашкан жүк болсо, 
Сап алтынга сатканга. 
Чоңжинди, Мажик угуптур, 
Экөө кеңеш кылыптыр, 
Кеңиши мунун тыныптыр. 
Алгачкы жылы бай Жакып, 
Алып келген тору тай, 
Тоотору атка конуптур, 
Мажиктин аты болуптур. 
Чоңжинди айтат Мажикке: 
- Тилимди алсаң сен, Мажик, 
Биз турбайлы бул жерде. 
Пулду көрсө сүйүнгөн, 
Малды көрсө жүгүргөн, 
Атам карик киши эле. 
Мал бактырып биздерге, 
Жайыбызча койобу? 
Эркин өскөн Жакып кан, 
Айткан сөзгө болобу, 
Эл жаткан кезде коболу, 
Жаман жылкы болбойт го, 
Энчиңе алган тору тай, 
Быйыл бышты, жазга асый, 
Жарашыгы бир далай. 
Үч ай минсең чалдырбай, 
Минерге чыдайт тору тай, 
Шек берип сырын алдырбай. 
Мен атамдын атын минейин, 
Жетелеп келген аттарын, 
Аны кайдан минейин. 
Майболпоч баары бош жылкы, 
Жетелеп жүрүп какырда, 
Ысыкка күйүп жүрбөйүн. 
Конушун уктук булардын, 
Көргөнмүн жолун билемин, 
Чыйырды менен тилдешип, 
Сен экөөбүз бирлешип, 
Чыйырдыдан угалык, 
Акбалта менен сүйлөшүп, 
Анан жумуш кылалык. 
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Төө жетелеп, ун артып, 
Боз ала чаң болгунча, 
Ушул кеңеш ылайык. 
Кеңеш кепке катышып, 
Жанына азык байлашып, 
Абыдан көөнүн жайлашып, 
Айылдан кетти аттанып. 
Бурулбай булар аттанды, 
Туйбай анда эл калды. 
Айал кылып турбады, 
Алда канча жол басып, 
Ортодо конуп жатпастан, 
Ат өргүтүп баспастан, 
Эрте басып, кеч жатып, 
Кээ бир жерде түн катып, 
Алтай менен Баркөлдүн, 
Ортосунда бел экен, 
Салбарды деген бел ашып, 
Жакып байдын айылына, 
Жетип калды жанашып. 
Күүгүм кире күн бата, 
Айылдын алды жуп жата, 
Ажылдатып иттерди, 
Ызы-чуу кылып камата, 
Жакып байдын үйүнө, 
Бастырып келди жанаша. 
Чыйырды күмөн кылуучу: 
“Бай Жакып барса ал жерге 
Балам качып келер, - деп, 
Ак сүтүм берген эмизип, 
Акый демди билер,- деп, 
Күндүз келсе көрүнөө, 
Түндө келсе короого, 
Үйгө басып кирер”, - деп, 
Ит ажылдап камады, 
Жата элек үйдө Чыйырды, 
Эшикке чыгып карады. 
Көрүндү көзгө келаткан, 
Эки жандын карааны. 
Караанды көрүп Чыйырды, 
Эргип көөнү кош болуп, 
Тура албай калды токтонуп, 
Алдынан утур барыптыр, 
Караса уулу Манасы, 
Алдынан чыга калыптыр. 
Жанындагы баланы, 
Уккан мурун кабарды, 
“Ар качан Мажик экен”, деп, 
Бетинен өптү баланы. 
Манастын мойнун кучактап, 
Желкесинен бир жыттап, 
Токтобой кетти Чыйырды, 
Көзүнүн жашы бурчактап, 
Бакдөөлөт чыкты аңгыча, 
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Узун көйнөк булактап. 
Баатырды келип кармады, 
Бооруна басып калганы. 
Үйүндөгү бүлөнү, 
Атынан айтып чакырды, 
Аксарбашыл айттырды, 
Сары эчкисин мууздатып, 
Садагасын кактырды. 
Бар кийимин чечтирди, 
Короодо бозой жылаңач, 
Бүт кийимге жеткирди, 
Алып кирип баланы, 
Сылап-сыйпап жаткырды, 
Сүйүнгөндөн Чыйырды, 
Уктабай таңды аткырды. 
Эртең менен болгондо, 
“Элдер көрүп турсун” – деп, 
Дагы улак чаптырды. 
Бээден сойуп той берип, 
Келген элге эт берип, 
Эки күн өрүүн алдырды, 
Ээрчитип алды Манасты, 
Чыңгыштан алган сур тайды, 
Басып барып карашты. 
Баатырдын үнүн укканда, 
Аркырап сур тай кишинеп, 
Байкап көрсө ушул тай, 
Буттары ничке, кичинек, 
- Эмчегим ийип кетти, - деп, 
Чылап буудай бердим, - деп, 
Жаныбарым ушул тай, 
Көнгөн аттай жеди, - деп, 
Атаң алып келиптир, 
Тайатаң Балта кеби, - деп, 
Арнаган аты экен, - деп. 
Атайын барып карады, 
Көкүлүнөн каңтара, 
Куйрукка чейин сыласа, 
Түшпөй жүргөн курсак жүн, 
Түк бирөө да калбады. 
Колун тартып алганда, 
Керилип сур тай суналды. 
Кулакта күйгөн шамы бар, 
Маңдайында багы бар, 
Соорусуна карасаң, 
Салаа-салаа калы бар, 
Бабай Өмүр сылаган, 
Ошол калды билип ал. 
Тутам болуп кадоодой, 
Азуусу чыкты жаныбар. 
Курсагын жыйып тартылган, 
Кулагы жалдан артылган, 
Он беш күн болгон байлаган, 
Аркардай көзү жайнаган, 

www.bizdin.kg



Мындай сулуу чыкпайт го, 
Төрт айактуу айбандан. 
Жал, куйругу түпөктөй, 
Тумшугуна караса, 
Сымга тарткан күбөктөй, 
Бүткөн бойу жарашык, 
Күмбөзгө тарткан сүрөттөй. 
Айран-азыр калыптыр, 
Чылбырынан канкоруң, 
Жетелеп атты алыптыр. 
Үйгө келбей акырда: 
- Тайым Балта кайда? – деп, 
Дайынын сурап калыптыр, 
Сураганда Чыйырды, 
Ачыгын айта салыптыр: 
- Тайың Балта сурасаң, 
Акчамбылдын төрүндө, 
Агалаташтын белинде, 
Жон атагын айтканда, 
Аралкөлдүн жээгинде. 
Зар болуп жүрөт тайакең, 
Сендей, балам, жээнине, 
Кулагың салып угуп тур 
Энеңдин айткан кебине. 
Атаң карик, сээри пас, 
Сен албагын көөнүңө. 
Аксакал уулдай талтаңдап, 
Жата албайсың төрүнө. 
Ашөпкө бир мал сойулса, 
Чатак салат көрүнөө. 
Тайыңа барып таанышкын, 
Мында турбай а көрө. 
Мурун кыргыз, калмактан, 
Маанайы жаман пас болгон, 
Баштан-айак калмактар, 
Бул кыргызга кас болгон. 
Айрыкча сени туулат деп, 
Кылбаганы аз болгон. 
Тирүүлөй катын сойдурган, 
Кардынан бала суурушкан, 
Каратып туруп жардырып, 
Кардынан канын чууруткан. 
Айдап кыргыз биздерди, 
Ар кайсы жакка кул кылган. 
Тайың Балта ал жерде, 
Айланасы бүт калмак, 
Айласыз бүгүн тар жерде. 
Күндүз барбай кеч баргын, 
Күүгүм кире ал жерге. 
Дөбөдө үч үй туруучу, 
Үйүнүн бирөө ашкана, 
Мейман кирет бирөөнө, 
Өзү жатат бирөөнө, 
Бейчеки адам кире албайт, 
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Уруксатсыз үйлөргө. 
Үй белгиси бул, балам, 
Мал белгисин айтайын, 
Көөнүң койуп кулак сал. 
Агала сайдын ташында, 
Сарала көлдүн сазындай, 
Боз чаар чаптын тигиндей, 
Жээрде, тору билинбей, 
Кара буурул, кызыл сур, 
Минилбеген баары кур. 
Тайыңдын уксам жылкысын, 
Таанымал элге мына бул. 
Калган элде жылкы бар, 
Бир өңчөй болот жылкылар. 
Акбалтанын малындай, 
Мындай жылкы аз чыгаар. 
Короого жылкы байлатпайт, 
Жакын айыл кондуруп, 
Коңшуларын жыргатпайт. 
Ажылдатып ит бакпайт, 
Кир дебесе үй ээси, 
Үч үйгө киши баш бакпайт. 
Күндүз барсаң эл көрөт, 
Эрдемсип алган калмактар, 
Эмеле келет тебейлеп, 
Какшатпагын энеңди, 
Ыйласам жашым себейлеп. 
Айтып болуп бар кебин, 
“Ажырап балам кетет” , - деп, 
Чыйырды ыйлап жиберет. 
Бала да болсо кара көк, 
Айтып болгус иши көп. 
Сур тайды минип куулжуп, 
“Болду, эне, болду, - деп, 
Жүргүн, Мажик, жүргүн” – деп, 
Бастырып кетти айылдан. 

 
Айылдан балдар кеткенде, 
Чыйырды менен Бакдөөлөт, 
Тиктеп турду карашып, 
Көрүнбөй көзгө карааны, 
Көп ыраакка кеткенче, 
Жолунда Магдым үйү бар, 
Жолу каткан Чоңжинди, 
Жаш баладан кыйын ал. 
“Никесинде Жакыптын, 
Магдым да мага эне – деп, 
Учурашпай кеткенде, 
Жүз көрүшсөк бир кезде, 
Мага айтар жеме”, - деп, 
Кайрылыш жолго салганы, 
Кайран Мажик жанында, 
Калдайып жетип барганы. 
Эшикте Магдым бар экен, 
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Атынан жерге түшүрбөй, 
Эңкейтип өптү баланы. 
Улуусун Серек дээр экен, 
Кичүүсү Сыргак бала экен, 
Ошол жылы жетиге, 
Чыгып калган чагы экен. 
Караса көздөн от жанып, 
Чыңаган темир өңдөнүп, 
Беттешип жоого киргендей, 
Белсенип найза өңөрүп, 
“Ээрчитер иним бардыр”, -деп, 
Эңкейип Манас көтөрүп, 
Серекке көзүн салбады, 
Көтөрүп алды Сыргакты. 
Ал күнү жатып конушту, 
Айабай конок болушту. 
Эки уулдуу катын эркелеп, 
Малайлары энтелеп, 
Тай-кунанга арда эмген, 
Тайлак төөнү жетелеп, 
Конок кылып кондуруп, 
Эртең менен Чоңжинди, 
Кош эмесе, деп койуп, 
Токуп кула ат минди. 
Алтайды көздөй бет алып, 
Ал экөө жолго салыптыр, 
Арада канча күн басып, 
Чамбыл ташка барыптыр. 

 
Кишиден кепти сурабай, 
Чыйырды айткан мал түрүн, 
Унутуп ойдон чыгарбай, 
Жылкыны көрүп тааныды. 
Баш–айагы бир күндүк, 
Жерге жылкы жайылды, 
Алтымыш уруу аралаш, 
Белгилүү жылкы табылды. 
Бурулуп артка кайрылды, 
Кайкыга чыгып карашып. 
Алдында турган айылды. 
Чыйырды айткан чын экен, 
Балтанын айылы табылды. 
Ортосу агын коо экен, 
Өйүз–бүйүз секичек, 
Эл конуучу жер экен. 
Бир жагында үч үй бар, 
Балтанын үйү ал экен. 
Бир жагында көп айыл, 
Байкады муну жаш балдар, 
Тигилүү катар үч үйгө, 
Эртеден – кечке жан барбай, 
Короонун аркы четинде, 
Жөлөңкө тартып төш жакка, 
Олтурган анда бирөө бар, 
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Чоңдугу опсуз көрүндү, 
Жүрөгү жок жан көрсө, 
Ошол жерде алгындай, 
Мойнуна жакын өлүмдү. 
Тогуздан атка сүт артып, 
Токтоосуз келет жылкычы, 
Кирип-чыгып жатышат, 
Үч үйдүн бирин ачышып, 
Сүтүн куйуп сабаага, 
Токтобой кайра кайтышып, 
Келип турат артынан, 
Дагы сүтүн артышып, 
Күн бешимге толгондо, 
Жылкысын койду агытып. 
Кийинки сүтү кырк атта, 
Эл ичүүчү кымызы, 
Өйүзгү айыл баш жакта. 
Баарын көрдү жумушун, 
Байкап билип алышты, 
Көз байланган бүүрүлдө, 
Байагы киши олтурган, 
Капыстан чыга калышып. 
Ороздунун Чоң Балта, 
Бойу тоодой төө Балта, 
Акылы артык адамдан, 
Далайды билет бир канча. 
“Анык Манас болгондо, 
Келер кези болду, “ – деп, 
Эсептеп билчү жыл-айын,- 
Тогузга жашы толду, - деп, 
Эки күндүн ичинде, 
Келсе келип калар, деп, 
Карбаластап келишсе, 
Калмактар туйуп алар”, - деп, 
Кашатка чыгып олтурган. 
“Эртеден кечке карайм, - деп, 
Келбейт экен балдар – деп, 
Кечигип калды кандай? – деп, 
Унутуп ай-күн эсебин, 
Чалалык менден кайдан?” – деп, 
Келбей койгон кезинде, 
Үйүнө кирген кайгы жеп. 
Кирген менен үйүнө, 
Тизесин Балта бүгө элек, 
Көчүгү жерге тийе элек, 
Ат дабырты угулду, 
Кулагына дүпүлдөп. 
Кайра Балта жүгүрөт, 
Сүйлөнүп калды катыны: 
- Жаш бала кезиң болбосоң, 
Балта дөө атың сен болсоң, 
Эртеден-кечке талаада, 
Үйүңө кирбей олтурсаң, 
Оозуңа наар салбасаң, 
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Шамда кирип эшиктен, 
Олтуруп орун албасаң, 
Жеңилип калдың не мынча? 
Бейлиң сенин эң жаман! 
Кашкайып Балта кеп кылбай, 
Кайрылган бойдон унчукпай, 
Эшикке чыга калыптыр, 
Аттарын байлап кадаага, 
Эшигинин алдына, 
Балдар келип алыптыр. 
Салам айтып кобурап, 
Алабы-албай койдубу, 
Ээги араң кыбырап. 
Чыккан бойдон түз басып, 
Аттарга барды чукулдап. 
Айлана басып кула атты, 
Тегеренип карады, 
Эңсеп жүргөн Балтанын, 
Эсинде малы байагы. 
“Бабай Камбар олуйа, 
Сылаган тагы барбы?” – деп, 
Соорусун байкап карады. 
Калемдин учу чийгендей, 
Беш колдун тагы турганы! 
Аттарды чечип жетелеп, 
Алдындагы терең коо, 
Ичи терең жар экен, 
Терең жардын ичинде, 
Жер казган үйү бар экен, 
Үч жылдан бери камынып, 
Олтурган журту ал экен. 
Балтанын андай кылганы, 
Төлгөчү калмак Эленкир, 
Балта менен короолош, 
Айылдан бирге бар экен. 
“Көрбөсө билбейт аны, - деп, 
Көзү көрсө белгини, 
Күмөн кылып калар” – деп, 
Камынып жүргөн чагы экен. 
Жер үйгө атты байлады, 
Балта көөнүн жайлады. 
Ээрчитип кирди үйүнө, 
Келген эки баланы. 
Мажик эшик ачканы, 
Балта баштап башканы, 
Ортодо кирди арстаны. 
Оройун көрүп баатырдан, 
Балта дөөнүн кемпири, 
Өлүп кете жаздады. 
Жыгылчудай кыйшайып, 
Араңдан-зорго тас калды. 
“Ар качан Балта айтуучу, 
Атын уккам, көрбөгөм, 
Жээнибиз биздин Чоңжинди, 
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Ушул болду бекен?” – деп, 
Ойуна кетти бир күмөн. 

 
Энтелеп катын жүгүрдү, 
Кыскартып жеңин түрүндү. 
Бал чайкаган кымыз бар, 
Капакка салган майы бар, 
Каймакка бышкан наны бар, 
Казы-карта аралаш, 
Кертип койгон дагы бар, 
Алып келе калганы. 
Чыгданды көздөй басканы, 
Чыгдандын оозун ачаарда, 
Атынан Балта айтканы, 
Азгаштырып кемпирди, 
Башка бир ишке жумшады. 
Ээрдин тиштеп каш бүркөп, 
“Бербегин”, деп айтканы. 
Сыр алдырбай кемпири, 
Кайнатып койгон чайды алды, 
Ачыткан максым жарманы, 
Бышырып койгон токочун, 
Алып келип койгону, 
Алып келген тамакка, 
Келген балдар тойбоду, 
Ошону менен унчукпай, 
Жаткырып муну койгону. 
Жол басып келген балдардын, 
Уйкудан көзү катыптыр, 
“Көрүнөрбү укмуш” – деп, 
Уктабай Балта жатыптыр, 
Бир убакта кол серпип, 
Чоңжинди төшүн ачыптыр. 
Чарадай жерге ак түшүп, 
Жабыкбаштын үстүнө, 
Үзүгүнө так түшүп, 
Кут куйулган немедей, 
Жапжарык болуп шам күйүп, 
Көрүп Балта күйүгүп, 
Кооп чыга жүгүрүп, 
Жан-алы калбай сүйүнүп, 
Жакасын кармап эшикте, 
Жараткандын жолуна, 
Жетимиш кой арнады, 
“Эрте менен болгондо, 
Элге бөлүп берем” – деп. 
Кайра кирип жатканы, 
Койнундагы катынга, 
Муну Балта айтпады. 
Агарып сүрүп таң атты, 
Кул-күңдөр түндүк тартышты, 
Акбалта койду жемелеп, 
Үйгө кирбей кайтышты. 
Өзү басып Балта  дөө, 
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Үңкүрүнө барганы, 
Аттар турган байлалуу, 
Ал үңкүрдүн ичинде, 
Нечен чөптөр камдалуу. 
Оозуна салды килитти, 
Түк туйгузбай кишиге, 
Катыны дагы билген жок, 
Өзү билет ичинде, 
Үйүнө кирбей акырып, 
Эшигинин алдында, 
Жылкычысын чакырып, 
Тогуз-ону келиптир, 
Үнүн угуп шашылып, 
- Жылкычы башы Тилекбай, 
Мен айтам кебим, уккун жай, 
Ушундан нары жөнөгүн, 
Үйүңө кирип олтурбай. 
Түгөнгүс менин малым бар, 
Өзүң дайнын билесиң, 
Менден жакшы Тилекбай, 
Жашы менен карысы, 
Түк көзүнө карабай, 
Алдыңкысы жети жыл, 
Андан калса беш жылдык, 
Амалсыз болсо үч жылдык, 
Туубай калган ак боздон, 
Өңдөрү келген окшоштон, 
Башка малдан кошпостон, 
Жетини ылгап табыңар, 
Бээ байланып болгунча, 
Алып келе калыңар. 
Жаз жарыды, бээ байлап, 
Ошондон бери мен Балта, 
Унчукпай жүргөн жайым бар, 
Үлүш бербей койду деп, 
Үмүт кылды айылдар, 
Сойууга жарап калгандыр, 
Семирип эми малыңар. 
Балтадан угуп кабарды, 

 
Тилекбай алды чабарды, 
Алтымыш киши жылкычы, 
Айылда бирөө калбады. 
Ылгап туруп туу тандап, 
Жети жылдык бирөө экен, 
Беш жылдыгы эки экен, 
Үч жылдыгы төрт экен, 
Балтанын тапкын дегени, 
Санаты мунун жети экен. 
Кармашып жети бээ алып, 
Жетелетип жанына, 
Жети киши котчу алып, 
Жылкычы Тилек жетиптир, 
Энди Балта нетиптир, 
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Жети жылдык боз бээни, 
Алып калды үйүнө, 
Беш жылдыктан эки бээ, 
Байлап койду кермеге. 
- Үч жылдыктан төрт бээни 
Алып барып айылга, 
Төрт үйгө төрттү сойуңар, 
Күн кечкирип кетпесин, 
Ылдамыраак болуңар, 
Тартылуу түндүк ак үйлөр, 
Такырайтып койуңар. 
Жети сабаа кымыз бар, 
Тилекбай, сенин үйүңдө, 
Келген элдин колуна, 
Айак үзбөй сунуңар. 
“Кенен кыргыз эли” – деп, 
Келип кеткен калмакка, 
Аңгеме болсун мунуңар, 
Өзүм жаткан үч үйгө  
Жан бастырбай койуңар! 
Үч үйүнө караштуу, 
Казанчы алты уулу бар, 
- Жети жылдык боз бээни, 
Жик чыгарбай сойуңар, 
Салынбасын төрт туйак,  
Андан башка этинен, 
Аш болбоочу кишиге, 
Кошуп безин салбасын, 
Аты ичеги калбасын. 
Катуу эмес асталап, 
Орто карта кайнаткын, 
Ыгы менен туз салгын, 
Шылтоо кылып татпагын, 
Байбичесин жумшады: 
- Карап өзүң башкаргын! 
Бейчеки отту жактырбай, 
Бирөөгө тузун таттырбай, 
Башкаларга чыгарып, 
Угузуп элге жап кылбай, 
Маалында этин бышыртып, 
Чараларга чыгартып, 
Ажыратып жилигин, 
Сом эттин баарын бир бөлүп, 
Өзү карап олтуруп, 
Алты уулга тууратып, 
Кол жуудуруп балдарга, 
Алдына койду сөөк тартып, 
“Жейт экен кандай этти?” – деп, 
Байкайт Балта көз салып. 
Бирден алып жиликти, 
Сыйра кармап оозуна, 
Бир эле салат Чоңжинди, 
Мажик менен Чоңжинди, 
Жилик этин бүт жеди: 
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Аңгычакты болбоду, 
Туураган эти келди эми. 
Чараны тарта бергенде, 
Жигитти чыгып кет, деди, 
Чоңжинди, Мажик ал экөө, 
Ошол үйдө эт жеди. 
Жеткилең жети албады, 
Жей албай Мажик калганы, 
Жетик тууган Чоңжинди, 
Этин эмес шалдаган, 
Чыгын кошо жалмады, 
Үч жылдан бери камданып, 
Дайарланган Акбалта, 
Үч өгүздүн терисин, 
Кермегин жакшы кандырып, 
Карагай ышка төндүрүп, 
Жел киргизбей көмдүрүп, 
Орду менен тиктирип, 
Жык толтура койдуруп, 
Бишкек менен токмоктоп, 
Талкуулатып урдуруп, 
Эр жагында сабаасы, 
Баш көтөрүп Балта дөө, 
Ал балдарды карады. 
-Сен экөөң жаш, мен кары, 
Тартынбай ич, деп, кымыздан,- 
Көрсөтүп койду сабааны. 
Алты жашар баланы, 
Ичине салып олтурса, 
Чыгалбай уктап калгындай, 
Балта дөөнүн айагы. 
Мажик ичти тогузду , 
Айак менен Чоң жинди, 
Удаа ичти отузду. 
Ичпей Мажик калганы, 
Төрт бурчунан сабаанын, 
Түрө Манас кармады, 
Дем албай ичип шимирди, 
Түбүндө неме калбады. 
Күрпүлдөп жаткан сабаасы, 
Шылбырап жатып калганы, 
Кыйалында Балтага, 
Кыраан баатыр жарады. 
“Алыстан келген арам ,-деп, 
Ушул бойдон уктаса, 
Жеген майы, эт сиңбей, 
Болбой калар бала, - деп, 
Балта кепти баштады, - 
Жоокалатып турам” - деп. 
-Окшош эки баласың, 
Кеч кирип түндө жаттыңар, 
Эми кайда барасың? 
Ким болот атаң? Айтыңар, 
Туйук келип жөн кетпей, 
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Туйундуруп кайтыңар. 
Экөөңдүн атың ким болот? 
Угушуп сурап билбесек, 
Эл-журтуң ким болот? 
Атаң менен энеңдин, 
Баарын айткын балдарым. 
Тайыңды кошо сурайын, 
Жашырбай айткын бар жайын. 
Ачка жаттык түндө, деп, 
Көңүлүңө албаңар, 
Көрүнөө көзгө көрсөтүп, 
Болгон ишти айта сал. 
Балта сурап токтолду, 

 
Баатыр тууган Чоңжинди, 
Баш көтөрүп козголду: 
- Жерибиз Алтай, Кеңтокой, 
Журтубуз кыргыз хан Ногой, 
Атамдын аты Жакып бай, 
Балта деген тайым бар, 
Тайымдын жүзүн көрсөм деп, 
Атайын келген жайым бар, 
Издеп келсем айлыңа, 
Тааныбай турган жайың бар. 
Энемдин аты – Чыйырды, 
Өзүмдүн атым – Чоңжинди, 
Баргын деп тайың журтуна, 
Энем мени жиберди. 
Кыргыздардын ичинде, 
Ойшун деген бар экен, 
Ойшундардын ичинде, 
Караногой кары экен, 
Аты Мажик мына бул, 
Ногойдон туулган бала экен, 
Жайын айтып жиберди, 
“Кепке жетик экен”- деп, 
Жайын Балта билди эми. 
Олтуруп Балта сөзүн жай: 
- Турпанда жүрөт деп уктум, 
Бардыбы, жээним, Жакып бай? 
Өзүң айдап аш тапкан, 
Буудайга алган малыңбы, 
Эшиктеги кула тай? 
Атым менин Балта дөө, 
Сага камдап жүргөнмүн, 
Кийериңе күрөөкө, 
Эми сырга келебиз, 
Сөз чыгарба бирөөгө. 
Ороздудан бер жакка, 
Ортодо өткөн көп ишти, 
Олуттуу айтып Балта дөө, 
Чоңжиндиге билгизди: 
- Кыргыздын иши оң келип, 
Тилегин колго тийгизди. 
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Сени чыгат деп айтып, 
Калмактардан билгичи, 
Жакшы-жаман дебестен, 
Ийинге бизди сийгизди, 
Бүгүн-эртең өрүүн ал, 
Бүрсүгүнү жолго сал. 
Артыңдан кууп бул жерге, 
Бөөдө жаңжал болбосун, 
Келип калса Жакып бай. 
“Жүргүнүң, үйгө, баскын, - деп, 
Чоңойо элек жашсың, - деп, 
Атайын барсам сени издеп, 
Эмне үчүн качтың? – деп, 
Адамзат оозунан, 
Э, балам, чыга берет, айтса кеп, 
Күүгүм кирип барата, 
Көз байланган убакта, 
Шам чырагын алдырып, 
Ат токумун жам кылып, 
Казган үйдү көрсөттү, 
Сур кулага салдырып. 
Жасаткан экен Акбалта, 
Байлыгына төндүрүп. 
Ээр-токумун келтирген, 
Сап алтынга көмдүрүп. 
Ноктосу жибек кенептен, 
Кармап турган немедей, 
Эп келтирип ченеткен, 
Жүгөнү бугу кайыштан, 
Өрмө көгү жүз бештен, 
Көкүлүн көзгө кертирген, 
Көкүлдүгүн келтирген, 
Эркек жагы ургаачы, 
Учуна тогоо тактырган, 
Ичине темир кошпогон, 
Уйуткан сары алтындан, 
Жагоолору сап алтын, 
Жалтылдаган сары алтын. 
Ооздугунан башкасы, 
Көмкөрмөсү баары алтын, 
Көмкөрмө көөхар беш жерде, 
Кем-керчи мунун жок эле. 
Токуган атка ээринин, 
Арбынын көрчү кебинин, 
Камдап жүргөн Акбалта, 
Манас сындуу эринин. 
Алдыңкы кашы карк алтын, 
Кийинки кашы чылк күмүш, 
Эки каптал эн темир, 
Эптеп кылган аккаңгы ээр, 
Таманы темир куйма алтын, 
Үзөнгүнүн баары алтын, 
Көмөлдүрүк шалдыркан, 
Тумарчасы алтындан, 
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Кара темир кошпостон, 
Күмүшкө алтын жаптырган, 
Куйушканы куйма алтын, 
Жетимиш көктөн тарттырган, 
Олоңдору ой алтын, 
Ойуштуруп токуган, 
Көрпөчөсү байандос, 
Көргөндүн көөнү болор кош. 
Акбалта эми кеп айтты: 
- Ай, Манасым, - деп айтты, 
Алыскы жолго барасың, 
Чубагым, жолуң болсун бош, 
Чубак деген уулум бар, 
Болот го бир күн саа жолдош. 
Бүгүн кошуп жиберсем, 
Эки жашынын кеми бар, 
Быйыл жашы жетиде, 
Жетиле элек чени бар. 
Бир жагында карасам, 
Айткан сөзгө тил албай, 
Ашыкмараак жери бар. 
Биргелешип кетерсиң, 
Түбүң бирге тууганың, 
Азыркысы тайың ал. 
Аттанып жолго саларга, 
Ашыкпай жүргүн, чунагым. 
Батышты алгын маңдайга, 
Жаныпты көздөй ыңгайлап, 
Самарканга барарсың, 
Самаркандын үстүндө, 
Белсаз деген жери бар. 
Жамгырчы менен Шыгайдын, 
Олжого кеткен моңгулга, 
Ошондо сенин элиң бар, 
Оолугуп кетпей, чунагым, 
Ойлонуп айткан кебимди ал. 
Баш көтөрсөң Алтайдан, 
Баш бербейт калмак биздерге. 
Баш бермек эле турмайлык, 
Тебелейт калмак күн-түндө. 
Көкжалдык менен сен калып, 
Көгөрүп жүрүп мен калып, 
Кыйратып калган кыргызды, 
Кызын калмак эл алып. 
Болотко деймин ойлосом, 
Ал кезекте кыйналыш. 
Эл четинен чыгалы, 
Эл бүлүнткөн моңгулга, 
Эптеп уруш кылалы, 
Бир четинен жылдырып, 
Жер бошотуп алалы. 
Быйылкы жылы камынам, 
Эркегин койбой бар малдын, 
Субай кылып бычтырам, 
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Атагы кыргыз дегенге, 
Айабай кепти уктурам, 
Чоңдору айтат калмакка, 
Калгандарын чууртам, 
Шек бербей туруп жер тандап, 
Самаркан көздөй мен жылам, 
Эки жыл өтө бергенде, 
Ок өтпөс олпок тону деп, 
Буудайык хандан мен угам, 
Жиберип жалгыз Чубакты, 
Сен үчүн олпок суратам. 
Кыпчакбайдын Абдылда, 
Чубак менен тең эле, 
Беш жашында көргөнмүн, 
Эти тирүү неме эле, 
“Чубакка кошуп жыйырманы, 
Жиберемин” – деди эле. 
Угуп жүргөн укмуштан, 
Кумардан угуп журт чыккан, 
Олуйа Бакай кары дейт, 
Оозунан чыккан ширин сөз, 
Өлбөскө куну дары дейт, 
Күйүп жүрөт деп угам, 
Көрсөм экен сени деп. 
Укмуш кулак карыдан, 
Угулуп кеткен кеп экен, 
Арнап айкын мылтыгын, 
Берет Бакай дээр экен. 
Айкожо келет жол тосуп, 
Арстаным, сага жол кошуп, 
Ачалбарс тийет колуңа, 
Ким чыдайт сага жолошуп, 
Төкөр уста Бөлөкбай, 
Күтүп ал көөнүн оорутпай, 
Эр жарагы күндөлүк, 
Найза менен балта бар, 
Бөлөкбайдан башка уста, 
Жасай албайт эч кандай, 
Далы менен төлгөдөн, 
Мен угамын көргөндөн, 
“Ыстырлап” алам колума, 
Унутуп калам кокус, деп, 
Үч күндө алам бир карап, 
Мен аламын ойума, 
Атаң Шыгай тең карып, 
Жакып менен энелеш, 
Жайыңды такыр ал билбейт. 
Жамгырчы деген тайың тап, 
Мени менен жатындаш, 
Бүтүрүп берет бар ишти, 
Жамгырчы менен акылдаш. 
Кептин жайын Балта айтып, 
Жалпы жонун бүт айтып, 
Кайра келип жатышты. 
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Өргүп эки күн бүтүп, 
Эртең менен эртерээк, 
Чоңжинди басчу жол жакка, 
Балта барып туруптур, 
Наркы беттен күзөтүп. 
Элдин алды копкондо, 
Аркасы элдин кобо элек, 
Күн чалып калган мезгилде, 
Желе-жорто шашыла, 
Шайбаңдата бастыра, 
Шаңданган эки жаш бала, 
Айылдан өттү бел жакка. 
Кашаттан чыкса жапыста, 
Акбалта турган капыста, 
Имерип түшө калышты, 
Салам айтып Балтага, 
Таазим кыла барышты. 
Урматтап бала Балтаны, 
Колунан кармай калышы, 
- Жээн болсоң да, уулумсуң, 
Жети ата кыргыз кунун кууп, 
Кыргыздын муңун укчусуң. 
Бастырганда бурулба, 
Баш бурбагын эч жакка. 
Удул барсаң түз барып, 
Самарканга барасың. 
Бузулбай кыргыз эмгиче, 
Жаткан айыл абаң бар, 
Айлына калмак бара албай, 
Бурула кеткин чунагым, 
Кошой дөө деген агаң бар, 
Жанупту көздөй бет алсаң, 
Алатоо бойло тил алсаң, 
Жакага түшүп барбагын, 
Жайнап жаткан калмакка, 
Жанашып кокус калбагын, 
Коркконсуп тоого тырышпа, 
“Энеси – тоо, ата – суу”, 
Угушта биздин кыргызга. 
Атбашы деген жер эле, 
Чечдөбө мазар дээр эле. 
Баш бербей келген калмакка, 
Баатыр Кошой эр эле. 
Учурап ага кетпесең, 
Көөнү бизден кайтпайбы, 
Чоңойгондо көрүшсөң, 
Чоң таарынчы айтпайбы, 
“Келип кетти мага”, деп, 
Кеп-кеңешти таппайбы, 
Араник көздөй бет алсаң, 
Колбутуп колун баспайбы. 
Ойноо бала жаш чакта, 
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Ойуңа алып сен барсаң, 
Өмүр бойу унутпай, 
Кызматыңды кылбайбы, 
Түбүбүз бирге тууган, деп, 
Баш булгабай турбайбы. 
Сен Жакыптан туулсаң, 
Ал Катагандан туулган, 
Өтүшкөн жок өөдө-ылдый, 
Сен экөөңөр тең тууган. 
Көрүшпөй кетсең бу сапар, 
Көөнүндө калат көп бушман, 
Күпүр кылар аркада, 
Көрө албаган көр душман. 
Шектүү душман элиңе, 
Кол артчу жерге-жээгиңе, 
Алдында камдай жүрбөсөң, 
Тайанасың сен кимге? 
Келер ишти, кетерди, 
Кеңеш менен билдиргин, 
Ичинде жүрсүн ойлонуп, 
Кеңешим бирге дедиргин. 
Убакты келген күндөрдө, 
Өзүң барып көрүшкүн, 
Ооз-мурундан өбүшкүн. 
Кыйамы келген бир күндө, 
Саламга алик албагын, 
Жакшы адам экен, деп, 
Жалпаңдашып калбагын. 
Эр жигит байкап жүрүүчү, 
Алды-арты, тең жагын. 
Ошол үчүн мен айтам, 
Кошойго өзүң сен баргын. 
Бөлүнүп менден жөнөгүн, 
Ойуңа албай бөлөгүн. 
Илебиндин сазында, 
Иленин батыш башында, 
Кең Шибердин ойунда, 
Кечки суунун бойунда, 
Айдаркан деген казак бар, 
Ар качандан бир качан, 
Мазак кылат калмактар. 
Учураша өткүнүң, 
Манас деп атың айтпагын, 
Чоңжинди деп кеткиниң. 
Көрбөгөнмүн уккамын, 
Айдаркан уулу Көкчө деп, 
Алп мүчөлүү шаңданган, 
Азамат эрдин бири деп. 
Жалгыз аттын чаңы жок, 
Казактар жардам боло албай, 
Анын аты билинбейт. 
Ыгына келсе сырдашкын, 
Ылайык болсо муңдашкын, 
Көөдөк болсо күүлдөк, 
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Көп сүйлөшпөй жөн кайткын. 
Билгенинче Балта дөө, 
Бир кыйла айтып насаат кеп, 
Колунан кармап бир жыттап, 
Ажыраша бөлүндү, 
“Баргын, балам, баргын!” – деп. 
Балтадан баатыр бөлүнүп, 
Баса элек көздөй көрүнүп, 
Күнү бүркөөк Алтайдын, 
Күндө жамгыр төгүлүп, 
Аралап барды Илеге, 
Чыгып барды Чоңжинди, 
Кең Шибер башы туу белге, 
Чыга калса белеске, 
Кайкысы ойдуң түз экен, 
Сары короо кык болуп, 
Жаздын бери кой жатып, 
Айдаркандын Көкчөсү, 
Чүкө атып жаткан кези экен. 
Отуз бала жанында, 
Опсуз баатыр байкаса, 
Айдаркандын Көкчөсү, 
Жыйырма ашуун бар жашта, 
Балдарды эки бөлүптүр, 
Чүкө атып жатып балдары, 
Өтө чебер көнүптүр. 
Жакыптын уулу Чоңжинди, 
Чүкөнү мурун билбеди, 
Жүргөн жолун унутту, 
Чечинип койуп кирди эми. 
Чоңжинди, Көкчө баштаган, 
Отуз эки жаш болду, 
Он алтыдан бөлүнүп, 
Экөө эки баш болду. 
Утуп алган кишиге, 
Бирден кыз соога деп койду. 
Кадамагын кадашып, 
Кээ-кээсинде кычылап, 
Жыдыдың деп талашып, 
Уруша кетчү немедей, 
Опураңдап урушуп, 
Күлүп ийип кашкайып, 
Кайра карап турушуп, 
Кызык атып жатканда, 
Төөнүн асты чыгыптыр, 
Туу белден нары ашканга. 
Келген төөнү билип ал, 
Чиркеген катар нары бар, 
Толук үч жүз  төө экен, 
Дөөкан деген байы бар, 
Араникте Дөөкандын, 
Алдырып келген кытайдан, 
Каптал кара жайы бар. 
Башкарып жүргөн төөсүндө, 
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Манжулардын Дөөдүр алп, 
Баш кишиси дагы бар, 
Көзкамандын Көкчөкөз, 
Алооке төөсүн жетелеп, 
Арасында бу да бар. 
Жүз элүүдөн төө топтоп, 
Дөөкан менен Алооке, 
Соодагерлик кылуучу, 
Сонун иши дагы бар. 
Аралдын төөсүн колбутуп, 
Үчтөн төөгө бирден эр, 
Келип калды мабулар. 
Атагы чыккан Дөөкандын, 
Каралөк деген нары бар, 
Каркыттап сүйгөн малынан, 
Артык көргөн жайы бар. 
Дөөкандын төөсү алдында, 
Жетелеп жетип келишти, 
Ордо аткан такырга. 
Чүкө чертип жатыптыр , 
Ойун келип баатырга, 
Ордо менен кери жок, 
Эркин жүрүп, эрке өскөн, 
Ошол заман чагында, 
Калмактардай деги жок, 
Чуркурап балдар жүгүрдү, 
Тоотуп койор бейли жок. 
Токтоло балдар калыптыр, 
Топтото төөнү жетелеп. 
Ордодо кирип барыптыр, 
Ошол кезде Чоңжинди, 
Чүкөнү чертип салыптыр . 
Чоңжинди колу не күчтүү, 
Домпой тийген чүкө учту, 
Талкалап өтүп кетиптир, 
Колу менен бир бутту. 
Колу–буту кыйрады, 
Кара лөк буту сынганда, 
Карап калмак турбады, 
Жанында турган баланы, 
Чокудан нары муштады, 
Мурдунан кызыл кан агып, 
Бала жерди жыттады. 
Баланы көрүп ич күйүп, 
Баатыр Көкчө чуркады. 
Айдаркандын эр Көкчө, 
Бардашы журттан бөлөкчө, 
Жүгүрүп жетип барганы, 
Баланы муштап жиберген, 
Калмакты мууздап салганы,  
Бу түгөнгүс чуу болду, 
Таап алды калбааны. 
Жакыптын уулу Чоңжинди, 
Болуп жаткан иштерди, 
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Дегеле бирин билбеди, 
Кызыгып алган турбайбы, 
Ордо ичинде жүргөнү. 
Көзкамандын Көкчөкөз, 
Так орустай байкасаң, 
Мурду кызыл, көпкөк көз, 
Ээрди-мурдун жаланып, 
Кеп кылганы өткүр сөз. 
Көкчөгө барды жакындап, 
Этектен кармап тартарда, 
Чоңжинди көрө салыптыр, 
Чуркап чыгып калганын, 
Ошондо билип алыптыр. 
Айдаркандын Көкчөсүн, 
Таанышып абдан биле элек, 
Карап турса Чоңжинди, 
Көзкамандын Көкчөкөз, 
Чокуга тартып жиберет. 
Кылчайып Көкчө болгунча, 
Чуркап жетти Чоңжинди, 
Колу менен муштабай, 
Буту менен бир тепти. 
Томолонуп баштыкча, 
Токтоо кылбай кеткени, 
Кайкыдан ашып капкайда, 
Томолонуп кетиптир. 
Мына калган моңгулдар, 
Ичинде Дөөдүр алпы бар, 
Эки жүз ашуун киши экен, 
Ажылдап үргөн ит экен, 
Төөлөрүн таштап “та-талап”, 
Тобу менен жабылды. 

 
Топ-топ келип болгунча, 
Токсонду Көкчө жайлады, 
Токсондон ашкан немеси, 
Чоңжинди колу тийиптир, 
Тик турган неме калбады. 
Карап туруп Дөөдүр алп, 
Ошондо турду кеп сурап: 
- Ким болосуң, эки уул? 
Немине үчүн болгон чыр? 
Көкчөдөн сурап жатканда, 
Жаткан моңгул жалдырап, 
Алкымында балдырап, 
Чүкөдөн чыккан чатакты, 
Айтып ийди аныктап. 
Чатакты уга салыптыр, 
“Чатакты тапкан ушул” – деп, 
Чоңжиндиге барыптыр, 
Манжусунча балдырап, 
Чоңжинди Дөөдүр алп, 
Жаман тилдеп салыптыр. 
Тилмеч Көкчө эр эле, 
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Күн чыгыш жаккы элдерде, 
Мунун билбеген тили жок эле. 
- Бок жейсиң мынча неге?! – деп, 
Бүктөй кармап камчысын, 
Тоодой болгон Дөөдүрдү, 
Көөдөндөн нары койду эле, 
Дөөдүр колун имерди, 
Күжүлдөгөн Көкчөнү, 
Көк ала майдан шиберге, 
Көгүчкөндөй телп этип, 
Ыргытып аны жиберди. 
Чоңжиндинин ошондо , 
Куршугу мунун кармады, 
Коркконсуп туруп албады, 
Жакасынан Дөөдүрдү, 
Муунта бекем кармады. 
Тарбайып бойу Дөөдүр алп, 
Баса албай калды тамталап. 
Катуу кармап бек сыккан, 
Мурдунан кан тамчылап, 
Эси ооп жыгылды, 
Бир далайда кансырап. 
 
Кашкулак менен бөрү атып, 
Текесин таштан кулатып, 
Курбудан аркар-кулжа атып, 
Желип чыккан сай-сайдан, 
Кыпкызыл түлкү дагы атып, 
Салаңдата терисин, 
Сакалдууга байлашып, 
Айгай чууну салышып, 
Абдан ачып көңүлүн, 
Тамашага канышып, 
Кошой баштап сексен эр, 
Келген экен бул жерге, 
Ошондо чыкты Чоңжинди, 
Таракайдын туу белге. 
Кошой бекер келбеген, 
Бала чактан бер жакка, 
Сыйкыры бар бенде экен, 
Чакташып душман жеңбеген, 
Кармашып чама келбеген, 
Ашкере Кошой дөө экен, 
Айрыкча маңгул, манжулар. 
Дөө Кошой аны дээр экен. 
Белден чыгып эңкейип, 
Суркула аты теңселип, 
Кошой жүрчү көрсөм деп, 
Жакыптын уулун эңсенип. 
Ачып бирөө сыр кылбай, 
Ичинде Кошой билүүчү, 
Болжолдоп күндү санаган, 
“Болжолу болду анын” – деп, 
Күнүгө жолду караган. 
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“Өлбөй Балта бар болсо, 
Чогулар жери Самаркан, 
Четинен албай душманды, 
Ордодон айдап ким чыккан? 
Өлөрү болбой күрөштө, 
Зордуктап балбан ким чыккан?”  
Уктабай Кошой таң атчу, 
Кээ-кээсинде эстесе, 
Калмактан көргөн кордуктан. 
Эрдин баары элирип, 
Жигиттин баары керилип, 
Өпкөлөтө аттарын, 
Өөдө-ылдый теминип, 
Аңга кызып алыптыр, 
Атактуу Кошой баатыры, 
Белге көзүн салыптыр, 
Ошол кезде Чоңжинди, 
Аккула минип болкойуп, 
Азыркы жашы тогузда, 
Алатоодой зоңкойуп, 
Карааны тоодой көрүнүп, 
Көрө койуп караанын, 
Кошойдун жашы төгүлүп, 
“Алдынан тосо чабам, – деп, 
Таманын жерге тийгизбей, 
Атынан жулуп алам” – деп, 
Тоотору кармап минерде, 
Мунун ойуна кетти далай кеп: 
“Алыстан келсе, мени издеп, 
Телегейи Кошойдун, 
Төрт тарабы тегиз, деп, 
Жердеген жери Кошойдун, 
Деңиздин башы эгиз, деп, 
Атайын келсем барам деп, 
Аталаш туулган агам, деп, 
Жолу улуу, жашы кичүү, 
Өзү келсин мага” – деп, 
Токтоло Кошой калыптыр. 
Токтоо кылбай бастырып, 
Чоңжинди жете барыптыр. 
Кошойду көрүп Чоңжинди, 
Атынан түшө каларда, 
Жөөлөп айтып саламын, 
Жолунан тосо барарда, 
Кошой айтат ушунда: 
- О, чоочун бала, сур атчан, 
Кулагың сал мен айтам, 
Түшпө, абал сен аттан! 
Мен жөнөкөй сен арстан, 
Көрүнүп турган кепти айтам. 
Келе бер аттуу, болду,- деп, 
Атынан түшүп келбейт, - деп, 
Ойума түк бир албаймын, 
Кечирим кылып койдум, - деп. 
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Түшөмүн дедиң бүгүлүп, 
Менин улуулугум билгизип. 
Ошентип айтып дөө Кошой,  
Түшүрбөй атка мингизип, 
Баарысы ууга кызыгып, 

 
Мунун жанында жок бир жигит. 
Кошойго  чукул келгенде, 
Коркуп Мажик апкаарып, 
Ээрчип бирге баралбай, 
Кетенчиктеп ат тартып, 
Жалтайып Мажик калыптыр, 
Тайманбаган кара көк, 
Тартынбай жете барыптыр. 
Салам айтып салганы, 
Кошой алик алганы, 
Көрүшөлү, баатыр, деп, 
Колун сунуп дөө Кошой, 
Чоңжинди колун кармады. 
Колун салып оозуна, 
Жаш баладай жалмады, 
Чылбырдан сүйрөп жетелеп, 
Алып кетип калганы. 
Атбашы ылдый жетиптир, 
Ээрчип жүргөн жолдошу, 
Кеткенин кайда билбептир. 
Артында Мажик семселеп, 
Караандаш ээрчип ал келет. 
Жетелеп алып Жиндини, 
Чечдөбөгө келди эми, 
“Чечдөбө ата, колдо!” – деп, 
Ченебей Кошой оштонуп, 
Токсон сур айтып ийди эми. 
Атбашыга караган, 
Кара кыргыз аталган, 
Аралап каңгай барбаган, 
Жайында Аксай жайлаган, 
Кышынкысын болгондо, 
Катуу багыт тетир суу, 
Карага малын айдаган. 
Оорукта калган чоң үйлөр, 
Опсуз күлүк байлаган. 
Мал менен жүргөн байлары, 
Карын-карын май алган, 
Кашкарга киши жиберип, 
Капталдап кара чай алган, 
Чайга кошуп кант алган. 
Эт көйнөк кылып кийерге, 
Эбин тапса бөз алган, 
Кошой дөө коргон салган жер, 
Чалдыбар деген ат калган, 
Коргонго Кошой алып барды, 
Корголбой түшүп калганы, 
Түк кишиге туйгузбай, 
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Тогуз түнү жатканы, 
Токсонду сойуп түлөөгө, 
Күндө күлүк чапканы, 
Жаш балдары дүрүлдөп, 
Көкбөрү, улак тартканы, 
Орто жашы күүлдөп, 
Байге бөлүп жатканы. 
Ортосуна коргондун, 
Ордо салып атканы, 
Топ таш, чакмак, кумалак, 
Муңдуу үнү кылкыйак, 
Кечте ойноочу кырк уул бар, 
Четке бирди чыгарып, 
Кечтелешип кыйкырар. 
Чатыраш ойун дагы бар, 
Чайга салган балы бар, 
Миңбугудан алдырган, 
Күрүч деген даны бар, 
Тогуз күнү кондурду, 
Кошой деген залыңар. 
Кеп-кеңешке канышты, 
Чоңжинди, Мажик жаш балдар, 
Кетерине калышты, 
Кошойго айтты Чоңжинди, 
Самарканга барышты. 
- Болду, баатыр, болду – деп, 
Алтымыш уруу алаштын, 
Ырысы бүгүн толду, - деп, 
Алдында болгон урушка. 
Мен эле барбай койдум, - деп, 
Баарыбыз кетсек жылышып, 
Кара кытай, манжуга, 
Калмак менен урушуп, 
Калдайлар колун киргизет, 
Кашкар менен чуурутуп, 
Дөөкан, Соксо, Сотойлор 
Араникте жата албай, 
Булар да келет угушуп. 
Чыгышты тосуп чеп болуп, 
Чечдөбөдө турушка, 
Жетик Кошой калыптыр. 
Эреже мындай болбосо, 
Четтен калмак кол салып, 
Сел агышы аныктыр. 
 
Чыгыштан чыгып аттанып, 
Батышты көздөй жол тартып, 
Самаркан көздөй оң тартып, 
Күн батыш алып маңдайга, 
Ашыгып кетип баратат, 
Самарканга барганга. 
Арадан нечен конуптур, 
Чоңжинди, Мажик экөөнүн, 
Жеткен чагы болуптур. 
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Кайкы-кайкы адырмак, 
Калдырак кара тоо экен, 
Капчыгайы ышкырган, 
Маңгыраган зоо эккен, 
Калмак, кыргыз ал кезде, 
Карчылдашкан жоо экен. 
Чоңжинди, Мажик бастырып, 
Бет алып чыкты бир белде, 
Ошол болот баатырдын, 
Белсазга жетип келгени. 
Айак жагы Самаркан, 
Жайлоосун Белсаз дээр экен, 
Кырчындуу деген өзөнгө, 
Жамгырчы, Шыгай эл экен. 
Аркы бети Көкойдуң, 
Алды жагы Белсаз деп, 
Бир тарабы Кырчындуу, 
Чоңжинди чыккан дөбөнү, 
Түйүнчоку дээр экен. 
Чокуга чыгып ат байлап, 
Тегерете тиктесе, 
Белсазда жаткан айыл көп, 
Тегерете бээ байлап. 
Алды жакты капыста, 
Уруп жаткан экөө бар, 
Жылаңачтап эр байлап. 
- Ылдам, Мажик, бар – деди, 
Тайак жеген урганды, 
Такыр үчөөн кубалап, 
Алып келе кал! – деди. 
Арыштап Мажик жеткени, 
Уруп жаткан эмелер, 
Мажиктин көрүп караанын, 
Жүрөгү коркуп эс чыгып, 
Тик карабай кеп кылып, 
Кылмышкер болуп кыйылып, 
Башын салып турушту, 
Байлап койуп байкушту, 
Эмне үчүн урушту? 
Чоңжиндиге жеткинче, 
Мажик кумар болуптур, 
Муну сурап угушту. 
- Байлады сени не? – деди, 
Бербеген акы бар беле? 
Ана-мына берем деп, 
Сүйрөп жүргөн сен беле? 
Тайакты жеген бул байкуш, 
Айтууга алы келбеди, 
Көбүрөөк уруп койуптур, 
Араң туруп сенделе, 
“Айта албайт экен арзын, - деп, 
Угарбыз кийин дартын, – деп, 
Айдап алып келгени. 
Аттары турган байлалуу, 
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Чоңжиндини көргөндө, 
Тайак жеген ургандын – 
Баарынын көзү жайнады. 
Тайак жеген караса, 
Көрүндү жүзү ажарлуу. 
Куруп калган куу туйак, 
Эми кайдан айанды, 
Бар кебин айта салганы: 
- Атым менин Бөдөнө, 
Кылбадым ууру дегеле, 
Капкан койуп бел-белге, 
Кийик кармап жегенге, 
Келип-кетип жүрчү элем, 
Ушул Түйүн дөбөгө. 
Кийик уулап келиптир, 
Калмактан каңгып бул экөө. 
Капканга алдым үч кийик, 
Көрүп калмак ич күйүп, 
Шыралга менден сурады, 
Бирөөнү бердим экөөнө: 
“Тең жара бөлүп алгын” – деп, 
Куру кетпей байланып,  
Үйүңө кетип калгын” – деп. 
“Экини бизге бер, - деди, 
Бирөөнү өзүң ал, - деди, 
Колдогу малың турмайлык, 
Тоодо оттогон кийиктер, 
Биздики, билип кал” – деди. 
Кара жаным ачынып, 
Кайаша айтып жибердим. 
Байлап алып уруптур, 
Канчалык урган билбеймин, 
Көңтөйдөн эли бул экөө, 
Күлдү калмак чоңдору, 
Кийгени темир күрөөкө, 
Күндө кызыл чок салат. 
Атагы кыргыз болгонго, 
Өчпөй турган жүрөккө. 
Андан башка күнөөм жок, 
Айтып көрсүн бул экөө. 
Ачуусу келип Чоңжинди, 
Качырап азуу чайнады, 
Ачып көзүн карады, 
Алды каткан калмактар, 
Агып көздөн жаш кетип, 
А дээрге алы калбады. 
Кетенчиктеп турушуп, 
Качып жөнөп калганы. 
Бир аттанып чуркатпай, 
Бурдай Мажик кармады, 
Качкан менен бул экөө, 
Кутулуп кете албады. 
Акырын айтып муңайым, 
Абдан жайын сурады. 
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Бөдөнө айткан чын экен, 
Артык айтып ийбептир, 
Чыр чыккан кеби шол экен, 
Ошол кезде кыргыздар, 
Мамынчалык кор экен, 
Өзү кудай болуптур, 
Манжу, калмак зор экен. 
Самаркандын жеринде,  
Тажик, калча бу да бар, 
Жүржүт менен жуда бар, 
Каракалпак, өзүбек, 
Көккөз ногой өтө көп, 
Баш көтөртпөйт баарысын, 
Калмактар жүргөн бүт ээлеп, 

 
Жамбашын жерге тийгизбейт, 
Күндө алым бергин, деп, 
Орооңду ачып эгиниң, 
Жүктөп келе калгын, деп. 
Отун-жыгач көп алат, 
Таба албай калган немени, 
Тепсеп туруп сабашат, 
Темирден салып колуна, 
Аркандан байлап мойнуна, 
Казган орго камашат. 
Өкүмүнө көнүшөт, 
Не дегенин беришет, 
Теңдеше албай калмакка, 
Телмирип баары жүрүшөт, 
Баштыгы андай болгондо, 
Талаа-түздө жүргөндү, 
Калганы өзү билчү эккен. 
Капканга алган кийикти, 
Артып мага бербейт, деп, 
Урган кеби ушу экен. 
Ошондо айтты Чоңжинди: 
- Ойносоң, кумар ут, - деди, 
Олтурбагын сен Мажик, 
Ушул экөөн жут! – деди, 
Эр Мажик жерге карады, 
Көтөрүп келип бир ташты, 
Тирүүлөй көзүн жайнатып, 
Албарстыдай каргантып, 
Бастырып белден таштады. 
Боктору чыгып бортулдап, 
Кысылып өпкө дем чыкпай, 
Доңуздан бетер коркулдап, 
Экөө өлүп жоголду. 
Бөдөнөгө Чоңжинди, 
Айткан кеби бу болду: 
-Кор болдуң, кыргыз, билдим мен, 
Айылбашы кишиң ким? 
Жайнап жаткан жылкылар, 
Кайсы элдин жылкысы? 
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Керүүлөй тарткан көп жерде, 
Келишкен айыл үй тиккен, 
Тээ кеңири айыл кимдики? 
Кайдан келген кишибиз, 
Байкап бизди билдиңби? 
Тиктеп калып элейип, 
Ээси оогандай селейип, 
Жин тийгендей делдейип, 
Бөдөнө кебин баштады, 
А дегенде Бөдөнө, 
Эки көзүн жаштады: 
- Өзүм алжан кыргызы, 
Акимсиген калмактын, 
Кийгени жибек кырмызы. 
Эркинче уруп ойношот, 
Көргөн жерде кыргызды. 
Жайлап жаткан көп жылкы, 
Жамгырчы, Шыгай жылкысы. 
Керүүлөй тарткан көп айыл, 
Келтирип барын чогултуп, 
Топтоп койгон кыргызды. 
Эркек киши үйдө жок, 
Кылабыз күндө жумушту. 
Тааныбаймын мен сизди, 
Таанышабыз айтсаңыз, 
Куткардың бүгүн мени сен, 
Түк кишиге көрүнбөй, 
Ушул жерден кайтсаңыз. 
Калмак жок калган ээн жерде, 
Жамгырчы менен Шыгайга, 
Дартыбыз болсо айтабыз, 
Өч алыш келбейт колумдан, 
Олутунуп кайтабыз. 
Экөөнү издеп эл келет, 
Ой-тоону карап кыдырып, 
Ар кайда жүрүп темселеп, 
Таап алат өлүгүн, 
Кыскартып койдук кыргыздын, 
Бир далайдын өлүмүн. 
“Өлтүрүп койдуң, кыргыз”, -деп, 
Жүгүртүп барып док урат, 
Бул экөөнүн өлүгүн. 
“Кунун толук бергин – деп, 
Төрт түлүктүү малыңдан, 
Теңин санап бөлгүн,” - деп, 
Андан кала бергенде, 
“Жетерлик алтын-зар кошуп, 
Терең казып көмгүн” – деп. 
Айласы кетет Жамгырчы, 
Амалсыз калат Шыгай кан, 
Кыргызды кыйнайт тура албай, 
Таап алып издешип, 
Калмакка айтат уйалбай. 
Кет десең бүгүн барамын, 
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Эртеңки күнгө  калбаймын. 
Бир балам, бар катыным, 
Энем өлгөн, атам бар, 
Бир атыма артармын. 
Кутулсам болду тирүү, деп, 
Ташкенди көздөй качармын. 
Көргөнүмдүн баарысын, 
Дартымды кимге айтармын? 
Кебетеңден байкаймын, 
Кең далылуу баатырсың, 
Кепке салбай кедейди, 
Келген дайнын айтырсың. 
- Дайнымды сурап нетесиң? 
Дайнымды угар алың жок, 
Дайынсыз киши экенсиң. 
Кеп кетирбей угуп ал, 
Кечигип турбай жолго сал. 
Түк кишиге билинбей, 
Жамгырчыга жетип бар. 
Баары көргөн-билгениң, 
Байлатып тайак жегениң, 
Баштан-айак айта сал. 
Жамгырчыга туйунтуп, 
Жайкалып үйдө жатып кал, 
Жыргалды кийин көрөсүң, 
Жыргатуучу өзүм бар. 
Бүгүн сага айтпаймын, 
Мен белгилүү таанымал. 
Атың жалгыз, кийик үч, 
Артынып кетер чамаң жок, 
Каралашып сен менен. 
Алышып барар ыгым жок, 
Таштап койгун бул жерге, 
Күүгүм кирген бүрүлдө, 
Таап алгын этиңди  
Жамгырчынын үйүндө. 
Ыйлап ийип күлүңдөп, 
Сүйүнгөнсүп күдүңдөп: 
- Мени, баатыр , жумшадың, 
Жамгырчыга баргын,  деп, 
Жылдыз чыккан мезгилде, 
Этиңди андан алгын, деп, 

 
Үйүңдөн качпай жат, дедиң, 
Жыргалдын даамын тат, дедиң, 
Жамгырчыга айтайын, 
Аты-тонуң, бар белгиң. 
Укмуштан уккан кабардан, 
Сураарга турат бир кебим, 
Атам айтып жүрчү эле, 
Манас чыгат дегенин. 
Ырас болсо айтканы, 
Ошол Манас сиз деймин, 
Азыраак айткын белгиңди, 
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Мен кишиге дебеймин, 
Айлымдан качып түн жерге, 
Убара болуп жүрбөйүн. 
Манас болсоң чыныңды айт, 
Калмакты бузсаң талкалап, 
Коркуп качсам калмактан, 
Кара жаным калкалап, 
Барар жердин дайны жок, 
Баана кылып аркалап. 
Сурап тура калганы, 
Сурабай сөзү калбады. 
Чоңжинди: - Бала, бас, - деди, 
Жамгырчыга көргөндү, 
Калтырбастан айт, - деди, 
Мыдырабай үйүңдө, 
Кыймылдабай жат, - деди. 
Жандырып сурар чама жок, 
Байкап көрсө Бөдөнө, 
Көзүнүн чаарын чыгарса, 
Чыдоочу бенде жана жок. 
Эки сан этин көтөрүп, 
Басарына калганда, 
Баары көргөн–билгенин, 
Айтарына калганда, 
Кош эмесе, деп койуп, 
Кайтарына калганда: 
-Атың шайдоот тың беле 
Артынып этиң кетерге? 
Жөө кетпесең артып кет, 
Көтөрө алса,- деди эле. 
- Минсем басар шайы жок, 
Эти арык, жалы жок, 
Жалгыз атым ушу эле, 
Мындан башка атым жок. 

 
Тетиги турган жеринде, 
Сарала таштуу жер эле, 
Жалгызкөз булак суусу бар, 
Чөбү чирик кур эле, 
Таштап кетмек болчумун, 
Чыгарып койуп бул жерге, 
Эңкейип Мажик кармады, 
Байлаган жипке эки сан, 
Этин колдон алганы, 
Бир карынга үч боорду, 
Чогултуп Мажик салганы. 
-Алты бөйрөк, үч боорду, 
Калтырбастан ал ,-деди. 
Калмактын өтүп тайагы, 
Канталап жонуң кан, - деди, 
Жылдыз чыккан кезинде, 
Көтөрүп кетчүү эки сан, 
Аны дагы бербеди, 
Алты бөйрөк, үч боорду, 
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Ороп–чулгап көтөрдү, 
Колдон качкан койондой. 
Кулдуңдап бала жөнөдү, 
Жону ооруйт кан какшап, 
Ийни ооруйт зыркырап, 
Кан аралаш сары суу, 
Жонунан агып чыпылдап, 
Жаман урган калмактар, 
Тал чырпыктап шыпылдак, 
Жете барды үйүнө, 
Желе басып шыпылдап. 
Киргизип этти таштады, 
Урматтап күтөт атасын. 
Барбай туруп Жамгырга, 
Атасына айтканы, 
Баласынын айтканын, 
Байтөлөн байкуш байкады. 
Бар белгисин укканда, 
Ак сакалы жайкалды. 
Абышка башын чайкады, 
Чайкаганда токтобой , 
Көзүнөн жашы акканы, 
Сүйүнгөндөн чыдабай, 
Бакырып ийе жаздады. 
Көп жашаган Байтөлөн, 
Көп немени билчү эле. 
“Атам менен курбалдаш, 
Короолош жүргөн эле”-деп, 
Кээ–кээсинде Жамгырчы, 
Кеп салып буга берчү эле. 
Укмуш кулак неме эле, 
Укмуштан угуп билчү эле, 
Ойуна алып Манасты: 
“Бир көрсөм,- деп жүрчү эле. 
Көзүм көрүп баатырды, 
Күрпүлдөгөн калмактан, 
Бирөөнүн башын кессем,-деп, 
Арманым жок өлөрмүн, 
Андан кийин кетсем”-деп, 
Карылыгы болбосо, 
Жаш чагында эресек, 
Баатырсыман неме эле. 
Байтөлөн аны дээр эле , 
Ошон үчүн Байтөлөн, 
Баласына башында, 
Айтып жүргөн кеп эле. 
-Турбагын, балам жүгүргүн, 
Сени бүгүн туугандай, 
Токтоно албай сүйүндүм, 
Байлап урду дегенде, 
Көрүп туруп түңүлдүм. 
Эсебин алып берет го, 
Эмгектүү ушул күнүмдүн, 
Жүгүргүн ,балам, жүгүргүн! 
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Бөдөнө байкуш жүгүрүп , 
Сүйүнгөндө атасы, 
Баласы кошо сүйүнүп, 
Сүйүнбөсө неткени, 
“Сүйүндүң ,ата неге?- деп, 
Сурап албай кеткени. 
Үйүнүн бери жагында, 
Даарат кылып келаткан, 
Жамгырчыга жетти эми. 
Жазганбай жетти Бөдөнө, 
Теңтуш киши кептенип, 
Тегерете бир карап, 
Кебин баштай кетти эми, 
Тоодо көргөн бар кебин, 
Көзү менен көргөнүн, 
Такыр айтты билгенин. 
Атасына айтканда, 
Жүгүргүн ,балам, дегенин, 
Эсине келип ошондо, 
Салам айтпай Жамгырга, 
Кебин баштап ийгенин. 
Айтып болуп молтойуп, 
Карап турду бар кебин. 
Унутуп бала калыптыр, 
Аты кандай экенин, 
Чаап айтып салыптыр. 
- Ой, Бөдөнө, сен, - деди, 
Жамгырчынын бир кеби, 
-Кандай жылкы, көрдүңбү, 
Ал баланын мингенин? 
Жанында киши барбы, жок? 
Жайын айтчы, сен! – деди. 
Белгилүү атын билбедим, 
Бирөөнүн атын билемин, 
Бирөөнү бирөө айтканда, 
Атын анда билгенмин, 
Таза карап байкадым, 
Алдындагы мингенин. 
Аксаргыл кула ат экен, 
Адам айран калгандай, 
Соорусунда кат экен, 
Самаркандын деңизин, 
Жөн эле кечип кеткиндей. 
Кара тоодой мен көрдүм, 
Кебетеси кешпирин, 
Унутуп айтпай кетипмин, 
Улугум Жамгыр кечиргин! 
Качып кетем мен, - дедим, 
“Жамгырчыга айтып кой, 
Качпай тургун сен” – деди. 
Анда айтат Жамгырчы: 
- Оо, Бөдөнө куу туйак, 
Кадырыңды жам кылчы. 
Үйүңө балам кайтып бар, 
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Айтуучунун атаңа –  
Жамгырчы ошол бала дейт. 
Муну атаңа айтып бар, 
Куру кетпей үйгө кир. 
Эшиктен туруп Жамгырчы, 
Байбичесин чакырды: 
- Бөдөнөгө бир чанач, 
Жык толтура кымыз бер. 

 
Байтөлөн салып чай ичсин, 
Сары канттан кошуп бер. 
Өзүнчө агып жатпайбы, 
Бышкан казы-картадан, 
Алышынча дагы бер. 
Бейлиңди сал кеңири, 
Бизге кудай да берер. 
Үйгө кирип Бөдөнө, 
Баарын алды бергенин, 
Атасына божурап, 
Айтып барды көргөнүн. 
Ашыктырып катынын, 
Болгун ылдам, куйгун, - деп, 
Атама мурун сунгун, - деп, 
Өзүм туурап ийейин, 
Кийиктин боорун куургун – деп. 
Камынтып Жамгыр кууруптур, 
Кечкурун балдар келер, деп, 
Кирип чыгып эшикке, 
Токтоно албай элеңдеп, 
Балта айткан бир кеп бар: 
“Жакып, Шыгай бир эле, 
Бир катындан эле, - деп, 
Тар курсактан тебишкен, 
Талашып эмчек эмишкен, 
Атам менин Шыгайдын, 
Энеси экөө бир экен, 
Шыгайга барып түшөм”, - деп, 
Ойунда Манас бул экен. 
Күүгүм кирди бүрүлдөп, 
Көрүнбөй көзгө күдүңдөп, 
Аттанып баатыр жөнөдү, 
Арттырып кийик эттерин, 
Мажикти бастыр, жүргүн, деп. 
Эңиш тарта бастырып, 
Чыйрыгып сууган аттары, 
Оозунан көбүк чачтырып. 
Көрүп алган үйлөрүн, 
Угуп алган бар жайын, 
“Чоң атам Шыгай экен”, - деп, 
Бастырып баатыр барганы. 
Эшикке чыккан киши жок, 
Келип кетип жатабы, - 
Эч ким менен иши жок, 
Ортосу кечим сай экен, 

www.bizdin.kg



Жалгыз жол бийик жар экен, 
Бер жагында Жамгырчы, 
Бир жакта Шыгай бар экен. 
Аттарын балдар байлады, 
Астынан киши барбады, 
Жете барып Бөдөнө, 
Астына чуркап ат алды. 
Арткан бойдон тору атты, 
Бөдөнөгө карматты: 
- Алып келип байлап кой, 
Үйгө кирбе! – деп айтты. 
Салам айтып Шыгайдын, 
Үйүнө кирип барышты. 
Жарык күйбөй, от күдүң, 
Кара күүгүм кези экен. 
Сакалы жок молтойгон, 
Сүзөгөн кара букадай, 
Оройу суук киши экен. 
Алачыктай кемпири, 
“Келдиңерби?” дебеди, 
- Өөдө өткүлө, балдар, - деп, 
Шыгайдын оозу келгени. 
Аңгыча карап олтурса, 
Дүпүлдөп тору ат келди. 
- Көмүскөгө байлап кел, 
Бошонуп кетип калат, деп, 
Мажикти баатыр жиберди. 
Мажик атын байлады, 
Балдар көөнүн жайлады, 
Казан асып, от  жагып, 
Аш-тамак кыла албады. 
Сүт катыктап чай койду, 
Каймакка бышкан токочтон, 
Чагы менен жай койду, 
Жарты киши тойгундай, 
Керткен казы-жал койду, 
Жатар ашы балдардын, 
Ошол эле болгону. 
Кымызы бар чайкаган, 
Шыгай менен кемпири, 
Балдарды кайдан байкаган. 
Кулу-күңү бар экен, 
Мойну жоон чайпалган. 
Нечен күңү бар экен, 
Семизинен баса албай, 
Май соорусу чайкалган. 
Алардын тили кыска экен, 
Мындай конок кылсак, деп, 
Байбичеге айтардан. 
Түлкү тойут таам берди, 
Суусунга кымыз бербеди, 
Ашып калган кымызды, 
Сабаага куйуп жиберди. 
Орун салды, жай алды, 
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Уктап баатыр калганы. 
 
Чыдай албай Жамгырчы, 
“Калп айткан экен каапыр”, - деп, 
Эки-үч чыгып карады. 
Далайга Жамгыр олтурду, 
Кемпири экөө кеңешип, 
Дасторкондун бетине, 
Бар тамагын толтурду. 
Жетелетип улагын, 
Садага чаап ийиүүчү, 
Дайарлатып улагын. 
Балдардын дайыны болбоду, 
Келбей булар койгону, 
Жамгырчынын ойуна, 
Нечен акыл толгону, 
Уктап кетип азыраак, 
Жамгырчы чочуп ойгонду, 
Эшикке чыкса Жамгырчы, 
Асман тунук, күн ачык, 
Жылдыз калың түн ачык, 
Ай чыгыптыр жаркырап, 
Жер бетине нур чачып. 
Аккула көзгө көрүндү, 
Шыгайдын үйү жанында, 
Турган экен жарашып. 
Желбегей чапан жабылуу, 
Эки жеңи салылуу, 
Алптын бири Жамгырчы, 
Кең көкүрөк далылуу, 
Аттай басып аң жактан, 
Атты барып карады. 
Аккула экен караса, 
Айтып жүргөн байагы. 
Уктабай Шыгай жатат, деп, 
Түрс-түрс басып барганы. 
Шыгайды мендер басыптыр, 
Козголбостон жатыптыр, 
Алп Жамгырчы эңкейип, 
Эшигин үйдүн ачыптыр, 
Чалкасынан Чоңжинди, 
Бетин ачып жатыптыр, 
Үзүктүн бети жапжарык, 
Сүттөй болуп түн жарып, 
Шооласы түшүп ошонун, 
Үйдүн ичи бүт жарып, 
Колунан тартты Жамгырчы, 
Ошол бойдон түз барып, 
Чоочуп абал ойгонду, 
Чукуранбай толгонду. 
- Тургун, балам, - тургун, - деп, 
Жамгырчы тартып ойготту. 
Мажикти Манас тартыптыр, 
Байкап Мажик жатыптыр, 
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Эшикке чыга калганда, 
Жамгырчы абаң айтыптыр:  
- Атың ким балам, сен?- деди, 
Эки атты жетелеп, 
Алып бери кел, - деди. 
Жетелеп Мажик келиптир, 
Кош кашаттын бетине, 
Айылдын бери четине, 
Жер каздырып үй жасап, 
Жамгырчы койгон бир жерге. 
Аттарды ага киргизип, 
Айылбашы Жамгырчы, 
Акимдигин билгизип, 
Алып барып балдарды, 
Өз үйүнө киргизип, 
Эшиктен кире берерде, 
Кемпири чыкты жүгүрүп, 
Келини эркек туугандай, 
Жетине албай сүйүнүп. 
Ак чөйчөккө суу алып, 
Карыш аппак була алып, 
Буланын учун чубалтып, 
Оң жеңинен чыгарып, 
Табакка салып түтөтүп, 
Майга кошуп ун алып, 
Чөйчөгүн баштан имерип, 
Суусун чачып жиберип, 
Буланы жерге таштатып, 
Үстүнөн эрди аттатып, 
Түтөтүп барган ун-майды, 
Төбөсүнө койушуп, 
Жамгырчы менен кемпири, 
Тоңкоңдошуп ал экөө, 
Тобо-томук кылышып, 
Сары улакты жыгышып, 
Бычактап башын кыйышып, 
Өзөгүнөн жарышып, 
Өпкөсүн сууруп чабышып, 
Как ушундай болсун, деп, 
Башын бийик каратып, 
Канын суудай агызып, 
Байкап жүргөн Жамгырчы, 
Акылына төндүрүп, 
Алып келип көк тайды, 
Топого койгон көмдүрүп, 
Боолап койгон чырпыкты, 
Кырк жеринен керттирип, 
Балта менен кестирип, 
Алып чыгып талаага, 
Күбүр-шыбыр айттырып, 
Калмакты карай чачтырып, 
Тойгунча берип тамакты, 
Балдарды койду жаткырып, 
Уктабай жатып Жамгырчы, 
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Агарган таңды аткырып, 
Күндүн мурду чыкпаста, 
Жылкычыдан тогузду, 
Туш-туш жакка чаптырып, 
Туубай калган субайдан, 
“Тагы жакшы түлөөгө, 
Жубу жакшы эмес”, - деп, 
Санап тогуз ат таптырып, 
Керүүдө жаткан кыргызга, 
Келгин деп элге айттырып, 
Кемегеге астырып, 
Талдан чапкан чөмүчүн, 
Эт котортуп бастырып, 
Келген элди чогултуп, 
Жергелей тартып олтуруп, 
Дасторкондун бетине, 
Жээрине курсак жок, 
Бар тамакты толтуруп, 
Дембелеп кымыз койдуруп, 
Шылуундарга сундуруп, 
Кыйак менен комузчу, 
Ырчысы кулак тундуруп, 
Аңгыча чапты кунанды, 
Мингизип бала чубуртуп. 
Байгеге малдан сайдырып, 
Баарынын көөнүн жай кылып, 
Устукан салган баштыктан, 
Куйругу агып тамчылап, 
Тердиктерин май кылып. 
“Жай өтүп күзгө жакын, -деп, 
Жай жерде кыргыз, жаттың,-деп, 
Бергеним ушул меники, 
Көкбөрүңдү тарткын, - деп, 
Көкүлүн көккө шүйдүрүп, 
Куйругун ача түйдүрүп, 
Күлүгүң болсо, чапкын, - деп, 
Ат чабуучу балдарга, 
Арчындап жоолук байлатып, 
Жолдон койо берет, - деп, 
Калыска атты айдатып, 
Байгеге сайган малдарын, 
Кермеге тизип байлатып, 
Жамгырчы кеби эң ширин, 
Ошол күнү бал татып, 
Байлоодон атын алдырып, 
Келген элди узатып, 
Эл кеткенде бешимде, 
Балдарга берди эт тартып. 
Төрт айагы башынан, 
Андан башка этинен, 
Бир тиштем да ашпаган, 
Алып келип экөөнө, 
Бир неменин этин бүт тарткан. 
Карап туруп Жамгырчы, 
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Төрт кишиге туураткан, 
Устуканы калбады, 
Жакыптын уулу Чоңжинди, 
Колуна тийген жиликти, 
Оозуна эки салбады, 
Эти-чыгын калтырбай, 
Такыр баарын аймады. 
Кымыздан санап кыркты ичти, 
Көөкөргө куйган арактан, 
Көөкөрү менен үчтү ичти. 
Жамгырчы көөнү толуптур, 
“Жабырда жүргөн кыргыздын, 
Жамандыгы кетет” - деп, 
Ойунда ушул болуптур. 
Балдар жатты жайланып, 
Жан кишиге билдирбей, 
Жамгырчы өзү ат багып, 
Күндө карайт Жамгырчы, 
Колунда китеп катты алып, 
Башынан бери келаткан, 
Кылар иши Манастын, 
“Ыстырлаптан” жатты алып, 
Эсептесе Жамгырчы, 
Эсеби күндүн толуптур, 
Эрендер сүргөн эр Бакай, 
Келер маалы болуптур. 
Жасатып келген Аккелте, 
Берер маалы болуптур. 
Ай түбүндө Айкожо, 
Жүрөр маалы болуптур, 
Айкожо берип Ачалбарс, 
Арстан Манас жата албай, 
Анжу, манжу, калмакты, 
Кошулган Жолой арбакты, 
Сүрөр маалы болуптур. 
Төкөр уста Бөлөкбай, 
Эки киши барсканчы, 
Көк өгүзгө кош артып, 
Дүкөнүн ага кошо артып, 
Белине аркан-жип тартып, 
Көрүндү Жамгыр көзүнө, 
Үч айдан артык болуптур, 
Багдаттан чыгып жол тартып, 
Келүүчүнүн баарысы, 
Атынын башын оң тартып, 
Барайын деп ойлоду, 
Астынан эми жол чалып. 
Муну койо туралы, 
Белден өлгөн калмактын  
Эми дайнын угалы. 
 
Үч күнү калмак жок эле, 
Алты күндөн бер жакка, 
Айылдан кетпей чубады. 
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Өлүгүн таап талаадан, 
Оодарып ташты ала албай, 
Жүктөп келип мына деп, 
Догуруп муну сала албай, 
Күндө келет айылга, 
“Кыргыздан малды тапсак - деп, 
Талаадан өлүп жөн калбай”, - деп, 
Айылды аңдып күтүптүр, 
Келип-кетип түшкөнгө, 
Кымызы эптеп түтүптүр. 
Күүгүм кирди бир кезде, 
Шыгай хандын үйүнө, 
Кырк калмак келип түшүптүр. 
Изчиси мунун бар экен, 
Из кууса кандим жан экен, 
Кытыгый изчи деп айткан, 
Жетимиш ашкан жан экен. 
Куланын изин кубалап, 
Хан Шыгайдын үйүнө, 
Келип түшкөн чагы экен, 
Хан Шыгайдын катыны, 
Калтырбаш деген бар эле, 
Тартынбай айтып сүйлөгөн, 
Кайраттуу кемпир ал эле. 
Үйгө келип киргенде: 
- Кырк киши келип бир үйгө, 
Куда болуп түшкөндөй, 
Кызым менин бар беле? 
Же тийишип келип конгундай, 
Кытыгый теңтуш чал беле? 
Кыркың келип конгундай, 
Не жумушуң бар эле?! 
Кырк кишинин башчысы, 
Башкарып жүргөн жакшысы, 
Тетеге деген неме экен, 
Атасына эркелеп, 
Тентек өскөн бала экен, 
Тепеңдеген Тетеге, 
Айткан кеби ал экен: 
- Из кууса, изди жазбаган, 
Айтканын жаза айтпаган, 
Мына бу турган Кытыгый, 
Өзү кыйын өткүр чал. 
Силерден барып кыргыздар, 
Эки мерген биздин эр, 
Өлтүрүп аны таштаган, 
Далай күндөн бер жакка, 
Келип-кетип издешип, 
Дайыны аны таппаган. 
Бекер киши кылбаптыр, 
Башка жанды тыйбаптыр, 
Бу Жамгырчынын кылыгы, 
Бизден колун тыйбаптыр. 
Алп көтөрүп келбесе, 
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Ким көтөрөт ал ташты? 
Экөөнү катар жаткырып, 
Бастырып койгон бир ташты, 
Алып келсе Кытыгый, 
Чалып жүрүп из тапты. 
Тогуз күндөн бер жакка, 
Талаа-түздөп көп издеп 
Табалбадык бул атты, 
Жамгырчы, Шыгай биригип, 
Ошол атты бек катты. 
Айтып берсең кетебиз, 
Камалып жатып бир үйгө, 
Кырк киши мында нетебиз? 
Жашырып койсоң чабабыз, 
Жайыңды, кемпир, табабыз, 
Жамгырчы менен Шыгайдын, 
Эшилтип кардын жарабыз. 
Чыдабаса чабышка, 
Чыдап туруп мал берсин, 
Эки эрдин кунун алабыз! 
Кун кубалап биз келдик, 
Конолу деп келбедик, 
Бакылдайсың не мынча, 
Какбаш кемпир, желденип?! 
Кайраттанып айкырган, 
Катындын демин ким билет, 
Дем байлаган Калтырбаш, 
Өзүнөн башка эл билбейт. 
Балдар келген күүгүмдө, 
Жамгырчы келип ойготуп, 
Алып кеткен түнүндө, 
Жабыгына кут түшүп, 
Жалдырап-жайнап турганын, 
Көргөн болчу Калтырбаш. 
Жамгырчы алып кеткенде, 
“Жаш Манас ушул экен” , деп 
Билген болчу Калтырбаш. 
Тогуз күндөн бер жакка, 
Шыгай менен күнүгө, 
Токсон убак урушуп, 
Жүргөн болчу Калтырбаш: 
- Хан болбой кара жерге кир, 
Хан Шыгай болбой көргө кир! 
Бөйөн-чайан бүт малың, 
Буйурбасын какбаш чал. 
Жакынды жакын билбесең, 
Жакшыны жакшы дебесең, 
Атайын келген балаңа, 
Медилиң салып сүйбөсөң, 
Алтымыш ашкан жашыңда, 
Башыңдан өткөн иштерди, 
Баш-айагын билбесең, 
Атам менен жатындаш, 
Абам экен Шыгай деп, 
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Үйүңө кирсе жаш Манас, 
Жөн кишиче күтпөсөң, 
Манастан башка киши эмес, 
Башка киши ошентип, 
Үйүңө сенин түшчү эмес! 
Ошентип шайын кетирип, 
Шыгайды жүргөн жемелеп. 
Атынын изин кубалап, 
Келиптир калмак тебелеп, 
Баштагыдан беш бетер, 
Калтырбаш эми чамынды: 
- Какоолдун этин жегендей, 
Кана мага дегендей, 
Калбай баарың келесиң, 
Хан Шыгайды тебелей. 
Конор болсоң жөн келбей, 
Өлтүрүпсүң кун бер деп, 
Өлүгүңдү көрөйүн, 
Оозуңа келген сөздү айтып, 
Артып мага пул бер деп. 
Калмакка кунга берем деп, 
Катып жүргөн зар барбы? 
Артык айтып эсептеп, 
Же ашырып койгон мал барбы?! 
Кайра качып кылчактап, 
Айанар сенден жан барбы? 
Кайда кеттиң акмактар? 
Кармагыла кулдарды! 
Керегеде кылычты, 
Кынанынан сууруп колго алды, 
Келип түшкөн калмакка, 
Калтырбаш салды жаңжалды. 
Акырганда чаңырып, 
Алда эмине болду, деп, 
Келип калды чогулуп, 
Айылдын баары жабылып, 
Калмакты көрүп келгендер, 
Кайра басты жайылып. 
Караногой Мажиги, 
Кирип келди ал үйгө, 
Эки жеңи салынып, 
Кытыгыйдын көзүнө, 
Баатырлыгы таанылып, 
Кытыгыйы кытылдап, 
Тили кекеч болуучу, 
Кеп айталбай кыкылдап. 
Асталай басып Чоңжинди, 
Келип калды чукулдап. 
“Эрлигин мунун көрсөм” – деп, 
Жамгырчы турат мултулдап, 
Тонуна батып токтобой, 
Алп Жамгырчы култулдап. 
Кеп айталбай кылкылдап, 
Кытыгый кекеч жок болду, 
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Эркин сүйлөп ээн өскөн, 
Тетеге эми токтолду. 
Кемпирди карап тиктенип, 
Алдыңкы эрди кем ээк бу, 
Үстүнкү ээрин тиштенип, 
Кичинекей сарыбашыл 
Албарстыдай үксөйүп: 
- Эриң Шыгай унчукпай, 
Эсирипсиң, Калтырбаш, 
Эркиңе койуп далай жыл, 
Каман болуп талаада, 
Жетилипсиң, Калтырбаш, 
Доңуз болуп корсулдап, 
Кутурупсуң, Калтырбаш, 
Бөрү болуп жутунуп, 
Бузулупсуң, Калтырбаш! 
Оорубасын жамбашың, 
Сол кырыңда бүгүн жат, 
Олтурбагын бул жерде, 
Жүрү копкун, такыр бас! 
Аттангыла кайтабыз, 
Эр Көңтөйгө айтабыз, 
Эртең келип бул жерге, 
Калтырбашын чачынан, 
Сүйрөтүп улак тартабыз! 
Тетегеден кеп угуп, 
Турду калмак жабылып, 
Чоңжинди кирди аңгыча, 
Ач жолборстой чамынып, 
Бекеринен кырк итке, 
Жетти ажал кабылып. 
Чогултуп бурдай кармады, 
Кыймылдай бирөө албады, 
Кыбыратпай кырк итти, 
Кыркын Мажик байлады. 
Үйдүн ичин булгайт, деп, 
Койдой баарын мууздап, 
Коондой кардын жарганы. 
Ошол күндөн күзгө жуук, 
Калган экен мал тунуп, 
Кырк атты бөлүп айылга, 
Кишисин санап топ кылып, 
Бышырып жеп ташташты, 
Бир эле түнү жок кылып, 
Жалгыз Мажик көтөрдү, 
Чогултуп баарын бир таңды, 
Куйулма деген бар экен, 
Көтөрүп Мажик алып барып, 
Түргөн чий койуп кумду эшти, 
Чийди тартып алганда, 
Жылма тепсеп кум тепти, 
Эртең менен кой жайып, 
Шексиз кылып тепсетти. 
Эртеңки күнү таң менен, 
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Ээрчитип эки баатырды, 
Аттанып Жамгыр эр кетти. 
Тапшырып айтты айылга, 
Келип калса калмактан, 
Айылдан тамак бербести. 
Бөдөнө менен Байтөлөн, 
Эрди-катын Жамгырчы, 
Калтырбаш, Шыгай – алты жан, 
Ал алтоонун башкасы, 
Манастыгын билбеди, 
Жамгырчы баштап балдарды, 
Бастырып жолго киргени, 
Таштап койуп буларды, 
Башка жакка келели. 
Абаң Бакай баштаган, 
Төөкөр уста Бөлөкбай, 
Байандап айта кетели. 
Кыргыл чал баштап жыйырманы, 
Кыдыртып айтып берели. 
Ойлоп, кыргыз, угуп ал, 
Ушунун эби келеби. 
 
Бакай деген бар эле, 
Чоң акылман ал эле, 
Дөө Кошой менен курбалдаш, 
Акбалта менен акылдаш, 
Жамгырчыга чоң сырдаш. 
“Кыргыздан Манас чыгат – деп, 
Басташканын бас кылып, 
Баш көтөргүс кылат, - деп, 
Ошол Манас туулуп, 
Кек үчүн белин буунуп, 
Эл аралап чыккынча, 
Кетейин, деп, алыстап”, 
Орозду баатыр өлгөндө, 
О дүйнөнү көргөндө, 
Аркасында калганды, 
Ар кайда калмак бөлгөндө, 
Дөө Кошойго караандаш, 
Жүрөйүн деп чамалаш, 
Керметоону бет алып, 
Көчүп Бакай кетти эле. 
Алты жүз үйлүү эл алып, 
Кыргыздын кыйын устасы, 
Бөлөкбайды кошо алып, 
Бадакшан, Балык, Керметоо, 
Арасында турду эле. 
Башмааналап жан сактап, 
Ушуларда турушкан, 
Ээсиз жүрсөк болбойт, деп, 
Алты жүз үйлүү кишиге, 
Бакайды баштык тургузган. 
Бекер жатпай баш Бакай, 
Ар кандай ишке маш Бакай, 

www.bizdin.kg



Алтайдагы Акбалта, 
Самарканда Жамгырчы, 
Атбашыда дөө Кошой, 
Кабарлашып турушкан. 
Атайлап киши жиберип, 
Алтайдын Буурултокойдо, 
Арстан Манас туулганын, 
Кабар алып угушкан. 
Жакыптан бала таарынып, 
Турпанда эгин эккенин, 
Таман акы, маңдай тер, 
Сатып алып буудайга, 
Аккулага жеткенин, 
Акбалта ага жасатып, 
Ээр-токуму бүткөнүн, 
Акбалта салып түз жолго, 
Дөө Кошойго келгенин, 
Дөө Кошойдон бөлүнүп, 
Самарканга барганын, 
Алп Жамгырчы ээрчитип, 
Арстан Манас баатырды, 
Көрүштүрүп Бакайга, 
Айлына баштап барарын, 
Алдын угуп камынып, 
“Өзүм тосуп барайын”,  
Деп ойлонуп баш Бакай, 
Төкөр уста Бөлөкбай, 
Жолборс алып жанына, 
Түлөөкө менен Төлөктү, 
Жүргүнүң деп экөөнү, 
Өзү менен төрт болуп, 
Баатырдын жүзүн көрсөм, деп, 
Бакайдын ичи өрт болуп, 
Жол менен келе жатканда, 
Самаркандан Жамгырчы, 
Аттанып чыккан алыска, 
Ал Бакайга барышка. 
Бакайды самап Жамгырчы, 
Батпай келет шаттанып, 
Эсинен чыкпай эр Бакай, 
Улам-улам эске алып, 
Көөнө токой Самаркан, 
Ойдуң жакты бетке алып, 
Кырмойнок деген жер экен, 
Кырка артуу бел экен, 
Алты белес бел ашып, 
Аста жүрбөй катуулап, 
Ат айабай бек басып, 
Белеске чыга калганда, 
Алды-аркасын карашып, 
Калмак көрүп калат, деп, 
Ар тарабын байкашып, 
Жол арытып караса, 
Маңдайында бөксөдө, 
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Төрт адам келет бел ашып, 
Карааны башка бирөөнүн, 
Караса көзгө жарашып. 
Ак кементай жамынган, 
Буурул мурут чалкайган, 
Мингени жорго чайпалган, 
Айдай бети нур тамган, 
Ал кишини көргөндө, 
Аңсабай киши турбаган! 
Карап калып Жамгырчы, 
Келе жаткан караанды, 
“Кабылан Бакай экен – деп, 
Жанындагы үч киши, 
Төкөр уста Бөлөкбай, 
Түлөөкө, Төлөк - эки уулу, 
Ошол үчөө бекен – деп, 
Бачымыраак жетем” – деп, 
Жамгырчы жүрдү тепеңдеп. 
Алдындагы башаттан, 
Чыга калып Жамгырчы, 
Бакайды таанып-билгенде, 
Аттан түшүп күлүңдөп, 
Арыштай басып жөнөдү. 
Алп Жамгырчы далдаңдап, 
Ашып-шашып калдаңдап, 
Жөөлөп бара жатканда, 
Жакыптын уулу Чоңжинди, 
Жайдары тууган жаш экен, 
Кудай буйруп койгон ат, 
Манас деген ат экен, 
Туула электен туулгунча, 
Айтылып элге жат экен. 
Аккула оозун имерип, 
Аттан түшчү кептенип, 
Кыйшайа берер мезгилде, 
Бозжорго атын чайпалткан, 
Аксакал киши: “Токто! – деп, 
Акылың ойлоп жокто, - деп, 
Сен туулбаста , чунагым, 
Жерден чыга албадым. 
Сени туулуп өстү, деп, 
Эр азамат жетти , деп, 
Келе жаткан убагым. 
Түшүүң аттан жакшы эмес, 
Токтобойт башка оорагың!” 
Атчан бойдон жетиптир, 
Салам айтып Чоңжинди, 
Кол алыша кетиптир. 
Кыл мурутун сылады, 
Кыйа карап чунакты. 
Токтобой турат Чоңжинди, 
Ойнотуп минген кула атты, 
Андан кийин алардын, 
Атын бирден сурашты. 
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- Менин атым бай Бакай, 
Канча жылдан бер жакка, 
Мен жүрөмүн жай таппай. 
Мына бул турган өнөрман, 
Төкөр уста Бөлөкбай. 
Тиги экөө мунун баласы – 
Түлөөкө, Төлөк жуп балдар. 
Алп Жамгырчы сырдашым, 
Балдардын дайнын айта сал, 
Аккула минген азамат, 
Бойунда тоодой чоң талап, 
Душман угуп күйүнгөн, 
Тууган угуп сүйүнгөн, 
Айтпасаң да билемин, 
Жакыптын уулу жаш Манас, 
Алтымыш уруу алашка – 
Атпай журтка баш Манас. 
Тиги турган бала ким? 
- Билесиң, Бакай, атасын, 
Катыны бооз болгондо, 
Дайынсыз кеткен жоголуп, 
Караногой Мажиги. 
Кыскартып айтып Жамгырчы, 
Ачык дайнын билдирди. 
Анда айтат бай Бакай: 
- Бала баатыр төрөгө, 
Менин айтар сөзүм бар, 
Алп Жамгырчы, Бөлөкбай, 
Силер байкап угуңар, 
Орозду баатыр өлгөлү, 
Алтымыш уруу алашка, 
Арамзада калмактар, 
Орун берип оңдурбай, 
Олоттуу жерге кондурбай, 
Жүрөгүн элдин майтарып, 
Беш үйгө бирден кечил бар, 
Койдон бетер кайтарып. 
Манас туулат экен, деп, 
Элди калмак кайтарды, 
Эресек тартып эр жетти, 
Манасты аллам сактады. 
Түлөөкөнү Бөлөкбай, 
Дөө Кошойго жумшады, 
Биздин үйгө баралы, 
Кошой келер аңгыча, 
Эми карап жатпайлы, 
“Кишинин атын мингендин, 
Эки көзү жалында, 
Кишинин тонун кийгендин, 
Эки көзү жеңинде”, 
Айтса-айтпаса бул макал, 
Түпкүлүктүү кеп эле. 
Акбалта калды Алтайда, 
Бай Жакып калды капкайда, 
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Кошой келсе сүйлөшүп, 
Жасайлы жарак баатырга, 
Бакай мындай дегенде, 
Төкөр уста Бөлөкбай, 
Сөзүн айтты жайма-жай: 
- Эп келсе эрге, баатырлар, 
Башка киер туулга, 
Торгой көз темир бадана, 
Күрмө, соот, күрөөкө, 
Чарайна керек жүрөккө, 
Калдыркан менен кисепче, 
Өтө керек бул экөө. 
Атар мылтык, тартар жаа, 
Сайар найза, сом балта, 
Кылыч болот кынында, 
Өз колум менен жасасам, 
Теңдешсиз болот чынында, 
Баатырдын чапкан жарагы, 
Кыйамат кайым болгунча, 
Айтылып калат кылымга... 
Бакай баатыр, барбайлы, 
Бастырып сенин айлыңа, 
Кайта жанып барбайлы, 
Же Жамгырчынын айлына. 
Аркар-кулжа атып жеп, 
Биз туралы адырда. 
Падыша Кошой келгенде, 
Анан орун табылар. 
Биз чогулуп барышка, 
Алты күндөн калба, деп, 
Качан Кошой келет, деп, 
Зарыкпайлы мында, деп, 
Жолго салып жөнөттү, 
Түлөөкөнү баргын, деп. 
 
 
Түлөөкө жетип Кошойго, 
Айтып барды бар кебин:  
Жамгырчы, Бакай, Бөлөкбай. 
Адырдан түшүп жатканын, 
Биринен-бири жашырбай, 
Акыл кебин айтканын. 
- Түлөөкө, бачым бар, - деди, 
Баатырга кабар сал, деди, 
Анык кабар угулса, 
Келбей калбайт ал, - деди. 
- Самаркандан жол басып, 
Күндүз баспай түн катып, 
Күндүзү аңдын ичинде, 
Түнкүсү жолдун үстүндө, 
Араң келдим бул жерге. 
Түлөөкө кебин бүтүрдү, 
Абаң Кошой түшүндү. 
Тооторусун алдырып, 
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Үстүнө токум салдырып, 
Койкелдини котчу алып, 
Түлөөкөнү кошо алып, 
Азык-түлүк байланып, 
Атбашыдан аттанды, 
Самаркан карай жол тартып. 
Күндү түнгө улантып, 
Тоотору атты буулантып, 
Адырда жаткан арстанга, 
Кошой дөө келди жанашып. 
Бакай, Кошой, Жамгырчы, 
Кучакташып көрүшүп, 
Эсен-соосун сурашып, 
Колдун учун өбүшүп, 
Чогулушуп олтуруп, 
Сыр түйүнүн чечишип, 
Кепке кирди кеңешип. 
Бакай кебин баштады, 
Кеп ачыгын айтканы: 
- Олуйа Кошой курбалдаш, 
Ой, Жамгырчы, чоң сырдаш, 
Жайы-кышы айылбыз, 
Бөлөкбай уста аралаш, 
Бул олтурган жети адам, 
Ойубуз бирге санаалаш. 
Кырылган элдин бактына, 
Кыргыздан Манас чыгат,- деп, 
Кыргыз кылган калмакка, 
Кылгылыкты кылат,- деп, 
Бооз катын койбой жардырды, 
Шамшарынан канжалап, 
Андан кала бергенде, 
Айылды кечил кайтарды, 
Короодо койдой саксактап. 
Илгертен элдин салты экен, 
Эр азамат эл бакмак. 
Кыргыздан Манас чыккан, деп, 
Бооз катын койбой калмактар, 
Жарган менен какшатып, 
Ошол Манас арстаным, 
Арабызда олтурат. 
Азамат болду бой тартып, 
Бетме-бет бүгүн көрүштүк, 
Кыргыздын иши оң тартып. 
Өлүмдөн башка ар иштин, 
Бачымдыгы жакшыраак. 
Биз жүрбөйлү узартып, 
Арстан Манас баатырга. 
Жоо куралын бүтүрүп, 
Биз берели жасатып. 
Бакайдын кебин угушту, 
Баарысы бирге турушту. 
Кошой айтат бир кепти: 
- Кандай жарак иштетет?, 
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Манастан сурап билели. 
Баатыр Манас козголуп, 
Ок жыландай октолуп: 
- Олуйа Кошой, зор Бакай, 
Алп Жамгырчы, Бөлөкбай, 
Менин чабар жарагым, 
Байкас кылып угуңар. 
Дегенче Манас шоктонуп, 
Калмактын алы келбеген, 
Карчашып жүрүп жеңбеген, 
Дөө Кошойдун куралын, 
Ала койуп колуна, 
Чакмак таштай имерди, 
Мындай деп айтып жиберди: 
- Абалы мунун ушу экен, 
Калмактар менен кармашсак, 
Катылышып карчашсак, 
Табылып калар бекен, деп, 
Эми бүгүн темселеп, 
Качан курал табарбыз? 
Жасап берчү барбы? 
Уста издеп кайда чабарбыз? 
Айткан кебин тыйгынча, 
Ачкан оозун жумгунча, 
Жамгырчы айтат алактап, 
Башын силкип сүйлөгөн, 
Кулактары шалактап: 
- Мен ойлодум эле, башында, 
Кошой, Балта, Жамгырчы - 
Биз кармаган куралдан, 
Жараганын алар, деп. 
Араң жашы тогузда, 
Жашы жетип толгунча, 
Табылып калар курал, деп. 
Жаза ойлопмун Жамгырчы, 
Бөлөкбай турат мынаке, 
Бар шайманды жам кылчу. 
Кандай кылсак эби бар? 
Ой, Бөлөкбай кеп кылчы! 
Бөлөкбай уста жөтөлүп, 
Башын өөдө көтөрүп: 
- Колумдан келип жасоочу, 
Көп куралды мен айтам, 
Көкжалым Манас кулак сал. 

 
Кужурашып байатан, 
Далай кепти айтышкан. 
Мен жасаймын Аркескен, 
Ачуусу келсе нар кескен, 
Түпкүч болуп ийилген, 
Туурасы сынып кетпеген, 
Эки миздүү испан, 
Беттеше алгыс тирүү жан, 
Оң-тескери шилтесе, 
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Эки жүздөн башты алган, 
Көөдөнгө урса баш жарган, 
Жыгачка урса таш жарган, 
Темирди талдай таарыган, 
Чапканын кеспей калбаган, 
Уруштуу күнү узарган, 
Учу өрттөй кызарган, 
Кылабына салганда, 
Жети карыш кыскарган, 
Кылабынан тартканда, 
Кырк аршынча узарган, 
Күн чагылып жарк эткен, 
Үн угулуп шаң эткен, 
Түптүү чынар туш келсе. 
Баш булгабай жалп эткен, 
Шилтегенде кылычты, 
Жалын чыгып жалт эткен, 
Сырты калың өткүр миз, 
Учу кайкы мойну түз, 
Ташты кесет боордон тез, 
Кылычтын жайын билиңиз, 
Ачалбарс деп ат берем, 
Кылычты антип бүтүрөм. 
Кытайдын кызыл кырымы, 
Оростун кыйын кырымы, 
Бараңдын көкжал темири, 
Чала бышкан чойун бар, 
Баары темир жарабайт, 
Узун эмес, чак келте, 
Жалтылдаган Аккелте, 
Ортосун көкжал эгеймин, 
Оозу-түбүн теңеймин, 
Өзүм темир быштырсам, 
Урумдан өөдө чыгарам. 
Оозуна салам андан мен, 
Кытайдын кызыл кырымдан. 

 
Кымбатын артык чыгарам, 
Түбүнө салам андан мен. 
Ортосу көкжал темирди, 
Өзүм иштеп чыгарам, 
Үч темирден курсам, 
Үйгө койсоң үркөр боо, 
Үнү ачуу Койчагыр, 
Ойноп атса Очогор, 
Жыйнап атса Замбирек, 
Андай күндөр кез келсе, 
Сандолун десе эп келет. 
Алтымыш өнгөн терекке, 
Айабай таңып тербелбес, 
Ата турган күндөрдө. 
Коло, чойун, коргошун, 
Кошмосунан бириккен, 
Тышына темир каптаган, 
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Түтүн чыгып кетпеске, 
Жигине мистен чаптаган, 
Кунан уйдай ок салса, 
Нуршабдар менен от берсең, 
Атканда дүйнө солк этет, 
Чайкалат тоонун теңизи, 
Чайпалган көлдүн деңизи, 
Беймаал тоок чакырат, 
Акырда эшек акырат, 
Бешикте балдар ыйласа, 
Төшөктө чалдар туйласа, 
Курма тамдар куласа, 
Арстан эрдин Аккелте, 
Атылыптыр бүгүн деп, 
Уккан элдер кубанса. 
Кароолу дажаал, огу ажал, 
Түтүнү туман, түбү испан, 
Бургулап ичин түзөтөм, 
Аткан огу жөн учпай, 
Ажалдуу жанды издетем, 
Тушагасы бир темир, 
Тийген жери бир сеңир, 
Чагарак ооз Алмабаш, 
Ыңай-тура ылгабас, 
Асынып жүрсө Аккелте, 
Ай далынын белеги, 
Атып жүрсө Аккелте, 
Аманат жандын эрмеги. 
Кас санашкан душманга, 
Аңга атып көөн ачса, 
Огу сайдын ташындай, 
Кароолу адам башындай, 
Мылтык жасап чыгарам. 
Сайа турган найзасын, 
Өзүм иштеп чыгарган, 
Ак болоттун кыймасын, 
Аралап табам токойдон, 
Ак жыгачтын сыйдасын, 
Көк болоттун кыймасын, 
Көп жыгачтын ичинен, 
Таап чыгам сыйдасын. 
Уңгусу болот, учу курч, 
Учуна салам кара курч, 
Чиркейдин тумшугунан курасам, 
Чочконун сийдигине сугарам, 
Сабындагы жыгачын, 
Он эки түрдүү кырдатам, 
Үн чыгартып ырдатам, 
Отуз эки түр менен, 
Ойуу-чийүү сырдатам, 
Тийген жерин ырбатам, 
Мындай найза болбойт, деп, 
Жамакчыга ырдатам. 
Жайдын күнү болгондо, 
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Колу тердеп кетпеске, 
Коло менен чырматам, 
Кыштын күнү болгондо, 
Колу үшүп кетпеске, 
Кой макмал менен каптатам. 
Сайган тешпей калбаган, 
Кара таштан жанбаган, 
Суу чыбыктай бүгүлгөн, 
Туура сынып кетпеген, 
Найза жасап чыгарам. 
Арстаным кармай жүргөндө, 
Аты болот Сырнайза, 
Атагы алаш журтуна, 
Акыр заман болгунча, 
Айтылып жүрөт Сырнайза, 
Томорулат тоо болсо, 
Кабуусун таап бир сайса. 
Өчпөскө өрнөк ат калат, 
Өмүр бойу бул найза. 
Сомо темир сол балта, 
Сомдоп согом Айбалта. 
Жарылып сырты кетпеске, 
Коло менен чырматам, 
Тийген жерин ырбатам, 
Мизин ууга сугарам, 
Алжайгандан-малжайган, 
Башка чапкан адамы, 
Жакында өөдө болбогон, 
Балта жасап чыгарам. 
Чапканына чыдабай, 
Чандан уста кырылат, 
Көрүгүнө чыдабай, 
Көп букалар сойулат, 
Көмүрүнө чыдабай, 
Көөнө токой жойулат, 
Сугатына чыдабай, 
Көлдүн суусу соолот. 
Как ыргайга саптаймын, 
Пил терисин каптаймын, 
Бети асмандай көгөрөт, 
Жоо бетине баргынча, 
Мыкты чоро өңөрөт, 
Мизин чапсаң айбалта, 
Сырты калың чокморчо, 
Эки курал бир болот. 
Аты болот Айбалта, 
Жана бирди жасаймын, 
Найза кагар кол балта, 
Бел кемерге чатылуу, 
Бирге жүрөт ал балта. 
Туулга куйам бир кабат,  
Тогуз кабат туулгадан, 
Толук болот ал бышык. 
Торгой көз темир бадана, 
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Күрмө соот, күрөөкө, 
Керек эмес баатырга. 
Кара бойун каптанып, 
Карк темирге чаптанып, 
Антип жүрүш не керек? 
Суратыптыр Акбалта, 
Сөзсүз берет Буудайык, 
Кийерге келет Ак олпок, 
Бузулган жерин оңдоймун, 
Үзүлгөн жерин улаймын, 
Була салып булаймын, 
Жыртылган жерин жамаймын,  
Кыргагын алтын чордоймун, 
Чыраш тартып сыртынан, 
Жибек менен тордоймун. 
Арасына болоттун, 
Айабай майда эгеймин, 
Бир кабаты ак була, 
Бир кабаты ак бакта, 
Бир кабаты ак жүндөн, 
Арасы болот темирден, 
Сээри учуруп турсун, деп, 
Алтындан кошуп септирем, 
Чапса кылыч кесе албайт, 
Сайса найза теше албайт, 
Отко салса түтөбөйт, 
Аралашма болгондо, 
Анык сырын мен билем, 
Бараңдын огу бата албайт, 
Жебенин огу жете албайт, 
Жалаң кабат жеңил тон, 
Ак олпокту кийдирем, 
Керек болчу темирди, 
Табуучу жерди мен билем. 
Кебез тоонун боорунда, 
Килботодон алдырсак, 
Темир эрип чыгуучу, 
Очокту андан салдырсак, 
Урум чыкчу Таш кенди, 
Алатоодон алдырсак, 
Кырым чыкчу кен ташты, 
Керметоодон  каздырсак, 
Ошонун баарын чогултуп, 
Көөнө токой Самаркан, 
Ошол жерге жам кылсак. 
Мунун баарын кылышка, 
Алтын, күмүш – зар кетет, 
Азар түмөн мал кетет, 
Азамат кетет, ат кетет, 
Кому менен төө кетет, 
Аркан кетет, кап кетет, 
Оозубузда айтабыз, 
Ушунун баарын ким берет? 
Бар керегим тең болсо, 
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Жаш Манас тогуз жашта экен, 
Он бир жашка чыкканча, 
Эки жылдын ичинде, 
Дайар кылам мен болсо. 
Алатоо менен Керметоо, 
Андан чыкчу кендерин, 
Килботонун бар жерин, 
Эки уулум менен Бөлөкбай, 
Мен табамын ал жерин. 
Бөлөкбай айтып токтолду, 
Бозжорго минсе чайпалган, 
Муруту буурул чайкалган, 
Бай Бакай айтат ал мындай: 
- Жер алды толгон зарым бар, 
Жер үстү толгон малым бар, 
Мал-пулга келген чыгымды, 
Канчалык болсо, Бөлөкбай, 
Мен көтөрөр чагым бар. 
Козголуп Кошой жөтөлдү, 
Мындайча сырын козгоду: 
- Ороздунун балдарын, 
Ар кайда калмак бөлгөндө, 
Ар жорукка көнгөндө, 
Банус хан, Дөөкан, Алооке, 
Оронгусу кошулуп, 
Кармашып көрдү бул төртөө. 
Алы келбей калганда, 
Дөө Кошой деп ат берди, 
Калды кыргыз деп кетти, 
Калды кыргыз жойулуп, 
Маа караштуу элдерге, 
Кара кыргыз ат кетти, 
Өзүбүз таап албадык, 
Калмактар тапты бул кепти. 
Конуштан көчпөй козголуп, 
Аман калдык Атбашы. 
Арпа, Жазы, кең Аксай, 
Кара кыргыз жерге бай, 
Чөбү калың, малы көп, 
Кара кыргыз элинин, 
Эчтемеден кеми жок. 
Төрттөн аркан, төрттөн кап, 
Ком-чому менен мен берем, 
Айры өркөч атан төө берем, 
Жону туйук нар берем, 
Үч унаага бирден эр, 
Айры өркөчтөн алты миң, 
Нардын саны толук миң, 
Нар санаты жети миң, 
Тартар аркан, салар кап, 
Азык-түлүк, минген ат, 
Баары менин өзүмдөн, 
Кыбырабай турушат, 
Уруксат болбой өзүңдөн. 
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Айткандын баарын бүтүрсөң, 
Мен садага болойун, 
Бөлөкбайым, өзүңдөн, 
Кыргыздын нетип жүргөнү, 
Уктасам кетпейт түшүмдөн, 
Олтурсам-копсом, эсимден! 
Кайсы жерден табышат, 
Дайнын айтып берсең сен. 
Бөлөкбай айтат ошондо, 
- Төрөм, Кошой, кулак сал, 
Түлөөкөнү саа кошом, 
Төөңдү берсең болду сен. 
“Камдагынча сааныңды, 
Сабааңды камда” деген бар. 
Чоңополдун килбото, 
Сен көргөнсүң, Түлөөкө, 
Бурулбастан ага бар. 
Жети миң унаа шай болду, 
Самаркандын токойго, 
Артып алып келе кал. 
Жамгырчы анда кеп айтат, 
Кеп айтканда нени айтат: 
- Калмактар жумшап кыргызды, 
Жан кыйналып жатышат. 
“Кыш койгон кышын алат, деп, 
Таш койгон ташын алат” – деп, 
Мурункудан калган кеп, 
Өөнү жок мунун, ырас кеп. 
Кыраан Манас эр үчүн, 
Кыйналган кыргыз эл үчүн, 
Башка уруудан кошпойлу, 
Кыргыз барсын аны үчүн, 
Жамгырчы Шыгай эки хан, 
Элибиз мөшкөй кыргыздан, 
Он миң киши аш-азык, 
Өзүм бирге барамын. 
Бейбаш өскөн калмактар, 

 
Катылышса кокустан, 
Катуу калба саламын. 
Бөлөкбайым, ачык айт, 
Кайсы жерге барамын? 
Бөлөкбай көөнү ачылып, 
Бар курушу жазылып, 
Мындай деди ашыгып: 
- Айдап барбай колбутуп, 
Алып барар кишиңден, 
Алтын-күмүш, зар берип, 
Элүү киши жиберсең, 
Чоңополдун боорунда, 
Кебезтоонун ойунда, 
Анда жүргөн кыргыз көп, 
Үч күндөн ашык иш кылбайт, 
Ошол жерден жалдасак, 
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Килботонун айагы, 
Керметоонун четинде, 
Бир көргөнүм эсимде. 
Төрт аршын жердин алдында, 
Кызыл алтын, кызыл мис, 
Кырма кызыл курч эле, 
Кошойдун төө-нарлары, 
Улоо минип барганды, 
Он миңге артып бир келсек, 
Жетип калар чамасы. 
Беремин киши сен дедиң, 
Өзүм барам мен дедиң, 
Алатоонун урчукта, 
Салынып келген тумшукта, 
Урум темир ошондо. 
Бир миң киши, бир миң төө, 
Өзүң баргын ошого, 
Төлөк дайар тетиги, 
Жамгыр, сага кошорго, 
Килбото менен кырманы, 
Түлөөкө билет бар жайды, 
Эмгегин элдин эскерсе, 
Дөө Кошой кошо барарбы? 
Караандуу киши болбосо, 
Жаман көнгөн калмактар, 
Катышып калба саларбы? 
Өзү барса дөө Кошой, 
Эки барбайт, бир келет, 
Иштин жайы ошондо, 
Он миң унаа тел болсо. 
Беш миң төөгө кен артса, 
Беш миң төөгө чоко артса, 
Эки барып жүргүнчө, 
Азабын жолдун бир тартса. 
Кабыл алып бул сөздү, 
Бармак болду дөө Кошой, 
Санаасын басты калгандар, 
Бөлөкбай сөзүн салды андан: 
- Бай Бакай калсын биз менен, 
Берем деген кишиңди, 
Жамгырчы, эми маа берсең. 
Жердин бетин ойдурам, 
Бөйрөктөрүн чойдурам, 
Ичине отун толтурам, 
Күйгүзүп жалын өрт кылам, 
Шыңгыраган үн чыккан, 
Көмүрдү тоодой жыйдырам, 
Туруптуу саздан чаптырам, 
Кургатып күнгө көң кылам, 
Жердин бетин ачтырам, 
Жер көмүрдү таптырам, 
Билеги жоон балбанга, 
Бири жүздү алганга, 
Барскан берип чаптырам. 
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Жердин бетин от кылам, 
Очокту кызыл көк кылам, 
Темирди сүттөй агызам, 
Арстандын жасап шайманын, 
Айбан мүнөз душманга, 
Өнөрүмдү таанытам. 
Айтканы айткан кеп болуп, 
Самаркандын токойго, 
Бар кереги топтолуп, 
Очоктордун үстүндө, 
Асман тиреп от турат. 
Очоктогу кен таштар, 
Эрип кызыл суу болуп, 
Жалынды карап Бөлөкбай, 
Кооп койбойт козголуп, 
Жанындагы Бакайга, 
Кебин баштайт оштонуп: 
- Таштар эрип кызыл кан, 
Көк жашыл тартып көрүнөт, 
Төбөсүндө жалындан, 
Байкап тургун бай Бакай, 
Очоктогу кызарган, 
Сүзүлүп өңү агарсын, 
Көк жашыл тарткан жалындан, 
Шек билинбей жоголсун. 
Ошо кезде байкасам, 
Үстү каймак килтилдейт, 
Алды кызыл жылтылдайт, 
Орто жери ак сары, 
Үч түрлөнүп калганда, 
Болот чыгат бүт баары. 
Андан алып иштетсек, 
Сууга чылап таштасак, 
Бет өзгөрүп кирдебейт, 
Ийилет, сынбайт морт кетип, 
Чапсаң тайбайт таш кесип, 
Бетине жукпайт кан калып, 
Чопого кырк күн таштасак, 
Өңүнөн азбайт дат басып, 
Үч түрдүү сырын көрсөтүп – 
Отту койду өчүрүп, 
Шамал тийсе – болбойт, деп, 
Очоктун оозун көмдүрүп, 
Кырк күндөн кийин ачырып, 
Үч кабат болуп катыптыр, 
Бөлөкбай анда айтыптыр: 
- Көккө колум жетиптир, 
Ишим оңдон кетиптир, 
Эң үстүңкү кабаты, 
Кырым, урум, көкжалдан, 
Аралашып катыптыр. 
Атар мылтык, ачалбарс, 
Сайар найза, айбалта. 
Мен ушундан бүтөймүн, 
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Ортосу көкжал шеги жок, 
Туулга кылам баатырга, 
Мындай темир деги жок, 
Тилеген тилек оң келди, 
Кылар иштин кеми жок. 
Эң түбүндө калганы, 
Коло, чойун, коргошун, 
Салтанаттуу Аккелте, 
Сандолун кылып атарда, 
Салар огу бул болсун, 
Залкар Манас жолборсуң, 
Санаалаш Бакай жолдошум, 
Ишимдин билдим оңдугун, 
Айтканы-айткан болоорун, 
Жат душмандын башына, 
Арылгыс кайгы муң болсун, 
Эртең айдын он беши, 
Дүйнө бүткөн дүйшөмбү, 
Иш баштоочу күн болсун! 
Эртең менен азанда, 
Май кайнатып казанга, 
Жамгырчы келип бээ чалып, 
Дестеп кылып Манаска, 
Жоо шайманын жасарга, 
Төкөр уста Бөлөкбай, 
Дүкөн үйү беш кабат, 
Өзүнөн башка жан киши, 
Дүкөн үйгө баш бакпайт. 
Бутунда тепкен тактайы, 
Колунда бар танап жип, 
Төрттөн киши дем албай, 
Аракет кылат тер төгүп. 
Абал мурун жасады, 
Чаба турган кылычын, 
Сегиз киши барсканчы, 
Сегиз киши балкачы, 
Барскан жанса балкалар, 
Ширөө чыгып шырылдап, 
Жалын учуп чырылдап, 
Отто темир бороктоп, 
Кайнап жатат быжылдап, 
Балта менен барсканчы, 
Тер чубуруп жымылдап, 
Бел кырчоодон казган жер, 
Көлчөк болуп чылпылдап. 
Узанган күнү дүйшөмбү, 
Ошол күнү бүткөрдү. 
Оргуштап жаткан булактын, 
Жанынан жерди ойдуруп , 
Чылпылдата жылкынын, 
Майы менен майлатып, 
Күн тийгизбей далдалап, 
Кылычты таштап койдурду. 
Бир жума жатты көлчөктө, 
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Балыктын майын сыздырып, 
Жыландын өтүн жыйдырып, 
Алып келип кылычты, 
Үстүнө жаба койдуруп, 
Ыштуу сары курмушу, 
Алып келип  оротту. 
Бир жума жатты күн көрбөй, 
Устадан башка жан көрбөй. 
Ороосун сыйрып ачтырып, 
Эгеген кызыл алтындан, 
Эби менен буу берип, 
Күнгө койду астырып, 
Сары алтындан жынжыр боо, 
Алты кабат тактырып. 
Жаба мийаз, сарымсак, 
Сыгып суусун алдырды, 
Жумгактын куйуп сүтүнөн, 
Араң бетин ысытып, 
Ошол сууга малдырды. 
Суудан тартып алганда, 
Караганга көрүнүп, 
Мизинен кызыл жалыны. 
Кынын кызыл алтындан. 
Сабын сары алтындан, 
Чагарагы ак күмүш, 
Келиштирген Бөлөкбай, 
Кылапка салып кармаса, 
Жети карыш болуптур, 
Кылапка сууруп өлчөсө, 
Кырк аршынга толуптур, 
Сырты калың, өткүр миз, 
Учу кайкы, мойну түз, 
Күн чагылып жарк этет, 
Доош чыгып шаңк этет, 
Ары-бери имерсе, 
Кызыл жалын жалт этет. 
Кылычты кармап колуна , 
Кыраан бала Чоңжинди, 
Эки жагын карады, 
Көрүнө калды көзүнө, 
Төрт кучак келет жоону, 
Бир жыгачтын карааны. 
Ойуна алды ошондо, 
Ойрон бала санааны: 
“Чынардын өзү – ээлери, 
Жалбырагы – элдери, 
Бир чапканда жыгалсам, 

 
Ага алым келерби? 
Бир чапканда жыкпасам , 
Шайманымдын келбеси”. 
Кылаптан тартып  имерди, 
Чынарга шилтеп жиберди, 
Былк этпей чынар турду эле, 
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Аны Мажик билди эле, 
Салаңдап турган бүчүдөн, 
Тартып койду анча эле. 
Тоңкойуп чынар урады, 
Томкорулуп кулады. 
Курч экен деп албарсты, 
Кубанды баатыр Чоңжинди, 
Сынап көрчү, баатыр, деп, 
Мажикке Манас бергени. 
Мажик алып колуна, 
Ийип көрсө ач албарс, 
Жаш чырпыктай ийилди, 
Бүктөп көрсө бүктөлдү, 
Койо берсе түз болду, 
Жасабай туруп Бөлөкбай, 
Айткан кеби чын болду, 
Ойрон бала сынаса, 
Кылыч сынга толгону, 
Андан кийин дүкөнгө, 
Жолобой Манас койгону. 
Уңгусу болот, учу курч, 
Учуна салды кара курч, 
Айтканымдай кылам деп, 
Чиркейдин тумшугунан курады, 
Жапаа чочко мегежин, 
Сийдигине сугарды, 
Тийе турган жерине, 
Бөрү тилме чыгарды, 
Бүткүл барлык темири, 
Ак болоттун кыймасы, 
Саптаган  жыгач найзага, 
Ак карагай сыйдасы, 
Өңкөй темир болгон жер, 
Көк болоттун кыймасы, 
Саптаган  жыгач найзага, 
Көк карагай сыйдасы. 
Сабындагы жыгачты, 
Он эки түркүм кырдады, 
Отуз эки түр менен, 
Оймо-чийме сырдады, 
Колдон тайма болот, деп, 
Коло менен чырмады. 
Колу үшүп кетет, деп, 
Кой макмал менен каптады. 
Баатыр шердин Сырнайза, 
Акыр заман элине, 
Айтылып калган бир найза. 
Оозу түбүн теңеди, 
Ортосун көкжал эгеди, 
Оозундагы темири, 
Урум деген темирден, 
Түбүндөгү темири, 
Төкөр уста бышырган, 
Кыргыздын кырым темири. 
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Эрикпестен иштеди, 
Ичин бургу түздөдү, 
Аткан огу жөн учпай, 
Ажалдуу жанды издеди. 
Чагарак ооз Алмамбаш, 
Ыңай-туура ылгабас, 
Кароолу дажаал, огу ажал, 
Түтүнү туман, түбү испан, 
Тушагасы бир темир, 
Тийген жери бир сеңир, 
Узун эмес, чак келте, 
Көз уйалат Аккелте, 
Атып көрсө Аккелте, 
Аманат жандын эрмеги, 
Асынып жүрсө Аккелте, 
Айдалынын белеги. 
Үйдө турса Үркөрбоо, 
Үнү ачуу Койчагыр, 
Ойноп атса Очогор, 
Чындап атса замбирек, 
Сандолун болчу жерлерин, 
Көрсөтүп берди Бөлөкбай, 
Кереметтүү пенттерин. 
Ач албарс менен Сырнайза, 
Аккелте мылтык бүткөнү. 
Балтага түштү Бөлөкбай, 
Ысыта албай темирди, 
Ташыган көмүр түтпөдү. 
Төрт жерден тебет көөрүктү, 
Төрт жердеги көөрүгү, 
Сегиз өгүз териси, 
Күнү-түнгө чыдабайт, 
Өгүздөрдүн териси. 
Чапканына чыдабайт, 
Эр азамат ар киши. 
Талкалап көмүр өчүрүп, 
Көөнө токой жойулду, 
Чапканына чыдабай, 
Чандан уста кырылды, 
Көөрүгүнө чыдабай  
Көп букалар сойулду. 
Сугатына чыдабай, 
Көлдүн суусу соолуду. 
Ашагандан машады, 
Төкөр уста Бөлөкбай, 
Жайы-кышы бир үйдө  
Жалгыз жатып жасады. 
Жарылып сырты кетет, деп, 
Коло менен чырмады. 
Тийген жери ырбаган, 
Жамакчылар ырдаган, 
Алжайгандан малжайган, 
Башка чапкан адамы, 
Баарысы аман калбаган. 
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Как ыргайга саптаган, 
Пил терисин каптаган, 
Жерден өөдө кыла албай, 
Көп кишилер көгөргөн, 
Жортуул күнү болгондо, 
Жоболоңдуу Ажыбай, 
Кокуйлап жүрүп өңөргөн. 
Айбалта бүттү бир жылда, 
Тандап туруп Бөлөкбай, 
Алтымыш эркеч сойдурду, 
Жыдытып түгүн кердирди, 
Алтымыш көктөн бердирди. 
Өзөгүн толгоп бурдурган, 
Өткөрө чапкан кишисин, 
Саргартып кулак тундурган. 
Чокусуна чок койду, 
Түшкүнүнүн учуна, 
Сомдоп карыш ок койду, 
Алаканын бек кылды, 
Душманды карай кек кылды, 
Табылгыга саптады, 
Бүлдүргө такчу жерине, 
Чулгур салып көзөткөн, 
Абышканын көк торпок, 
Эки энеге тел торпок, 
Күдөрү кылган ак кайыш, 
Чайан түйүп терс байлап, 
Бүлдүргөсүн тактырды, 
Арстан эрге тапшырды, 
Жоо шайманын жам кылды, 
Агар алтын, ак күмүш, 
Айанбай кыргыз дем кылды, 
Жамгырчы, Шыгай элинен, 
Бир күн тынбай бир киши, 
Беш миң балбан иштеди. 
Кошойдун адам, төөлөрү, 
Темир ташып, кил ташып, 
Алтын ташып, мис ташып, 
Калай ташып, жез ташып, 
Жер көмүр ташып, турп ташып, 
Толук бир жыл иштеди. 
Бай Бакайдын алтын-зар, 
Төрт айактап баскан мал, 
Ашып кетти эсеби, 
Эки жүз миң алтындан. 
Толук эмес, кеми бар, 
Тыштан кийер тону жок, 
Атылган октон шеги бар. 
Буудайык берип Ак олпок, 
Келет деген ишеним бар, 
Эми Алтайда жаткан Балтадан, 
Абдан кабар угуп ал. 
Муну мындай таштайлы, 
Көкжал Манас баатырдын  
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Хандыгынан баштайлы. 

 
Манастын алгачкы эрдиктери 
 
“Камынсын кыргыз түштүктө, 
Калбай кыргыз катышат, 
Түп көтөрө бул иште”,  
Деп кабарлап ал ишке, 
Камынып жүргөн Акбалта, 
Келер жылдын алдында, 
Өткөн жылы күзүндө, 
Аралкөлдүн түзүндө, 
Алтымыш тандап бээ сойгон, 
Алтымыш жумшап чабаган, 
Кычыртып кыргыз байлаган, 
Мына мындай деп койгон: 
“Акылы бар азамат, 
Ат минери калбасын, 
Шек алдырбай калмакка, 
Акылын толук жамдасын”. 
Элбаштыгын кечирди, 
Аракка кошуп калмакка, 
Кара кесек эт берди, 
Балбанга байге болсун, деп, 
Байге бөлүп көп берди, 
Эр күрөшү оодарыш, 
Кыргыз-калмак деп бөлдү, 
Оодарышып, сайышып, 
Ортого чыгып көпкөнү, 
Акбалта берген аш-тойу, 
Алты күндө өткөнү, 
Элдин баарын таратып, 
Эстүүлөрүн чогултуп, 
Эшиктен киши каратып, 
Аксакалы бай Жакып, 
Керкөлдөгү чыккан бай, 
Казактардын Айдаркан, 
Мында келген нечен бай, 
Кулетен бар, курдаш бар, 
Куп сүйлөшөр сырдаш бар, 
Элеман баштап башкалар, 
Калышкан тойго келе албай. 
Чогулуп баары болгондо, 
Балта дөө айтат мамындай: 
- Атам Ороз тушунда, 
Токсон миң үйлүү киши элек, 
Бузулбай айыл бүт элек, 
Кайран киши өткөнү, 
Капкайда бизди кыдыртып, 
Калмактар кетти энчилеп. 
Бооз катынын жардырды, 
Кызыталак калмактын, 
Кылбаганы калдыбы? 
Кыдыртып ийди көчүртүп, 
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Жер жүзүнө баарыңды. 
Ырысыңа баарыңды, 
Эңсегениң табылды, 
Башы таштан жаралсын, 
Абийириң эми жабылды. 
Азынатпай айгырын, 
Булкулдатпай букаңды,  
Буркулдатпай буураңды, 
Карсылдатып сүзүшүп, 
Кан мүйүз кылбай койуңду, 
Эркек малың бычтыргын, 
Жол керегин бүт кылгын. 
Ушул келер кыш менен, 
Күндү жайлап жаадырам, 
Алтайдан нары Иледен, 
Текес, Күнөс-көп жерден, 
Жердин бетин кар кылам, 
Жердегендин баарына, 
Кара жерди зар кылам. 
Токтото албай ак карга, 
Жайнап жаткан калмакты, 
Ар кайсы жакка кыдыртам. 
Тилимди алсаң келген эл, 
Көк кылайа калганда, 
Мал тойунган чактарда, 
Козу көчү кылсаңар, 
Алатоо бойлоп жылсаңар, 
Күнгөй-тескей беттери, 
Малга жайыт кылсаңар, 
Байсоорун менен Балыкарт, 
Арт жаккы бети Атбашы, 
Кара кыргыз айылдаш, 
Тоону бойлоп жер ээлеп, 
Канат кагыш турсаңар, 
Баарыңардын нээтиңер, 
Самарканга барсак деп, 
Башка кыйал санабай, 
Жок жерден ишти таап албай, 
Айтканга амал алсаңар, 
Көп кыйла тарттың азапты, 
Көчүп жүрүп Жакып бай, 
Күнөскө бардың кыдырып, 
Текеске келдиң толгонуп, 
Кең тескейди сыдырып, 
Актокой бардың ашыгып, 
Арбын малың чачылып, 
Буурултокой ат калды, 
Ошонуң сенин жакшылык. 
Баркөлдө жүрдүң бааналап, 
Барып-келип Чыңгыштын, 
Эшигинде сагалап, 
Мындан кийин болгон иш, 
Баарысы Жакып саа калат. 
Тургандын баары каранды, 
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Чоңжинди турса саламат. 
Кекиликтей кукулдап, 
Таранчыдай быжылдап, 
Таркап кетип ар кайда, 
Болбойлу эми жаман ат, 
Дагы кебим дагы бар, 
Дагы кулак салыңар. 
Ушу келген элдерде, 
Эл башкарып билгенде, 
Баарыңарда уулуң бар, 
Айрыкча Балта өзүмдө, 
Чубак деген уулум бар, 
Такоолу жок артында, 
Жаралган жалгыз муунум. 
Бирден бала кошсоңор, 
Карапайым болбосун, 
Каргыш уруп койбосун, 
Жөнөкөй бала болбосун, 
Жөнүңдү кыргыз ойлогун, 
Менин уулум Чубакка, 
Жыйырма киши кошойун, 
Жыйырма бир болсун санаты, 
Жарайбы журтка ушунум? 
Керкөлдөн келдиң, Кыпчакбай, 
Чубак экөө тең эле, 
Абдылда сенин уулуң бар. 
Көрүп калам кээ-кээде, 
Эбегейден эптүү эле, 
Айткан кептин эми бар, 
Эмки жаштан кепчи эле. 
Бий кылалы жыйырмага. 
Пил кылалы жылбаска, 
Эп келеби? – деди эле. 
Кыпчакбай кабыл алыптыр, 
Казак-кыргыз элинен, 
Алжан, аргын дегенден, 
Алчын, үйшүн бул элден, 
Жыйырманы каттады, 
Баарысы байдын балдары, 
Бай болбосо бий экен, 
Байы, бийин билгисиз, 
Баарысы элдин пили экен. 
Каттан түшкөн жыйырманын  
Абдылдасы бий экен, 
Балыкарттын айагы, 
Самарканга кетүүчү, 
Чоң жолу бар ар жагы, 
Айы-күнүн эсептеп, 
Болжошуп байлар тарады. 
Чогулуп балдар бир күнү, 
Ошол жерге барарды, 
Айтып Балта угузду: 
- Бир балаңа он киши, 
Кылып бергин жумушчу! 
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“Көкжал төрө Манастын, 
Төрт жүз сексен киши” – деп, 
Айтылып калган кеп ушул. 
Ак боз бээден алдырып, 
Ай тамактап чалдырып, 
Карыдан колун түрүшүп, 
“Кайра качкан ким болсо, 
Как ушундай болсун”, - деп, 
Ок тиштетип ортодо, 
“Келтенин огу урсун” – деп, 
Чырпык кыйып тарашты, 
Дүрүлдөшүп аттанып, 
Жүрүп кетти аттанып. 
Жата албай Балта камынып, 
Жалгыз уулу Чубактын, 
Жол керегин жам кылып, 
Катчыга катын жаздырып, 
Атайын ойгон мөөрү бар, 
Айагына бастырып: 
- Баргын, балам, жол болсун, 
Жолуңду кудай оңдосун, 
Жолдошуң үмөт бул болсун! 
Деп Балта дөө аткарды, 
Үмөт менен Жайсаңды, 
Жолдош алып буларды, 
Акбалтадан бата алып, 
Ак кагазда кат алып, 
Тогузга чыккан ошол кез, 
Чубак кетти оштонуп, 
Буудайык карай аттанып. 
Казактардын Буудайык, 
Жети атадан бер жакка, 
Алматы жердеп келаткан, 
Хандык атты бул алып, 
Чубакты Балта жиберди, 
Ак олпок тонду суратып. 
Артынган арбын пулу бар, 
Ээрчитип жүргөн жанында, 
Жанагы эки уулу бар. 
Алтайдан чыгып аттана, 
Айалдабай жаш бала, 
Жаштык кылып чубурап, 
Сырын айтпай башкага, 
Бир күнү жете  барыптыр, 
Алматанын шаарына, 
Атасы жазган кагазды, 
Тапшырып берди ханына, 
Уксаң аты Буудайык, 
Калк бийлеген ханына, 
Бээ сойуп сыйлап кондурду, 
Өрүүн бол десе болбоду, 
Кетмекчи Чубак болгону. 
Кычырып келип Буудайык, 
Астына бокчо тон койду, 
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Буудайыкка Балтанын. 
Жазган каты бул болчу: 
“Сен да алаш, мен алаш, 
Сен экөөбүз тең алаш, 
Калмактар салды казапты, 
Баарыбызды тең талап. 
Кул кылып кетти кыдыртып, 
Азат башты кул баалап. 
“Кулдукта алаш жүрөт”, - деп. 
Мойнубузда жаман ат. 
Сен билесиң, Буудайык, 
Мен билемин Буудайык, 
Алаштан эми кетет го, 
Чачылды деген жаман ат. 
Болжолу чыкты он бирге, 
Болжогон киши Саламат. 
Самаркандын Жолтокой, 
Жасатып болду жаракты, 
Кудай берип таштады, 
Кур болгон биздин талапты!  
Алып келип кошуптур, 
Олуйа Бакай абаңды. 
Ойлоп көргүн, Буудайык, 
Кеңири ойлоп санааңды, 
Атайын сага жибердим, 
Алдымда жалгыз баламды. 
Кийсе Манас бекен деп, 
Ак олпокту сурады, 
Ак олпок тонуң сурадым, 
Алдыңа кетти уланым, 
Берсең дагы, бербесең, 
Ачык жооп кыларсың. 
Чубак кийбейт олпокту, 
Олпокчо Чубак болбоду, 
Олпок кийчү сыныма, 
Жакыптын уулу толгону”. 
Жерге түшкөн кезинде, 
Манас аты болгонду, 
Балта барып балага, 
Которуп атты койгонду, 
Буудайыкка бар кебин, 
Балта айтып болгону. 
Катты көрүп Буудайык, 
Кайгырып койбой муңайып, 
Ал ойлонду кубанып: 
“Балта ырас айтыптыр, 
Ак олпок тонум Манастын, 
Кийерине ылайык”. 
Ак олпокту Буудайык, 
Була салып булаткан, 
Букарлыктан сураткан, 
Алдырып келип сактаган, 
Ак олпоктой бир тонду, 
Адам уулу таппаган, 
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Таамай айтсам ак олпок, 
Темиркандын айалы, 
Каныкейдин энеси, 
Өз колу менен жасаган, 
Каракан менен Темиркан, 
Шаатемир үчөө бир тууган. 
Олпоктун бирин Каракан, 
Жыйып алган жүгүнө, 
Бирөө калган болуучу, 
Темиркандын үйүндө 
Катып жүргөн тону бул, 
Бермекчи болду тонду бул. 
Чубакка койгон бокчонун, 
Ичинде олпок тону бар. 
- Байлана кеткин, сен балам, 
Башыңа жастай жаткының, 
Башка жанга айтпагын, 
Бокчосун чечип ачпагын, 
Жаш Манаска барганда, 
Жайып анан таштагын. 
Жибериптир Балта дөө , 
Суратып сени атайын. 
Ак олпок кетти колуман, 
Эминесин айтайын... 
 
Көктеке минип шайланып, 
Буудайык берген олпокту, 
Бөктөргөгө байланып, 
Тогуз жашта түгөнгүр, 
Буттай темир курчанып, 
Сом темирин колго алып, 
Кабаттап темир кийинип, 
Каар бетине төгүлүп, 
Тогуздагы Чубагың, 
Зоңкойуп тоодой көрүнүп, 
Алдында минген Көктеке, 
Кыл куйругу түйүлүп, 
Үйшүн, Үмөт эки уулу, 
Кызмат кылып жүгүрүп, 
Алматадан аттанып, 
Балыкарт көздөй жол тартып 
Абдылдага жолукту, 
Шамшыда кетип баратып, 
Абдылда, Чубак биригип, 
Жыйырма экиге толуптур, 
Чубатып көрсө санашып. 
Туйунтпай кыргыз камынды, 
Жиберген калмак таратып. 
Бузулган элдер жыйылды, 
Муңу ичине сыйбады, 
Баатыр Манас туулгалы, 
Баарысы минтип жыйналды. 
Баштаган Чубак, Абдылда, 
Баатырың жаткан токойго, 
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Баргалы жакын калганы. 
Туйгузбай башка бирөөгө, 
Келет экен Чубак деп, 
Алдында кабар алганы, 
Баатыр Манас, зор Бакай, 
Жолунан тосо барганы, 
Каракалпак түрк эл, деп, 
Жүрчүт, жуда деген деп, 
Тараң, шаңкай элинен, 
Пас болуп андан келгенден, 
Калча менен Кыйбадан, 
Тажик менен сыйадан, 
Калмактарга катуу кас, 
Ыраман деген бар экен, 
Ырам билген жан экен, 
Анын ишенгени бал экен, 
Ырчы уул деген баласы, 
Жалгыз уулу бар экен, 
Байатан айткан элдерде, 
Өзү чыккан бай экен. 
Кыргыл чал деген иниси, 
Жеке баатыр жан экен, 
Балдан көрүп Ыраман, 
Бай менен чоңдон чогултуп, 
Жыйырма бала кураган. 
Кыргыл чалды кошуптур, 
Калмактан кордук көргөндө, 
Кыргыл баштап жыйырмасын, 
Баатырдын жолун тосуптур. 
Келе берсин чубашып, 
Кийик атып уу кылып, 
Күнү кызык чуулдатып, 
Баатырга жакын жетиптир, 
Чубак атын чуратып. 
Чоңжинди, Бакай жанаша, 
Баатыр Чубак, Абдылда, 
Алды жагын караса, 
Атынан түшө калышты, 
Камчысын салып мойнуна, 
Таазим кыла барышты, 
Аты-жөнүн сурашып, 
Алар менен таанышты. 
Аттанып жөнөй бергенче, 
Кыргыл баштап жыйырмасы, 
Дагы келип калышты. 
Олуйа Бакай, Чоңжинди, 
Опсуз Чубак баатырлар, 
Кыргыл чал менен жыйырманы, 
Эсепке муну алыптыр, 
Кыргыл баштап кырк киши, 
Саны толуп калыптыр. 
Кырк чоросу Манастын, 
Ошол экен баарысы. 
Чубак баштап жыйырмасы, 
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Ондон киши котчусу, 
Ар жактан келген жыйырмасы, 
Ондон киши котчусу, 
Төрт жүз сексен болуптур, 
Бир кошунга толуптур, 
Жамгырчы келип ал күнү, 
Чогулуша конуптур. 
Чоңжинди, Бакай, Жамгырчы, 
Балта дөөнүн Чубагы, 
Масылеттин ичинде, 
Чогуу бирге бу дагы. 
Кыргыл чалы баш болду, 
Бий Абдылда жаш болду, 
Абдылда бий дебеди, 
Ажы бий деген ат конду, 
Кыскаргандан кыскарып, 
Ажыбай атка конгону, 
Кыргыздардын оозунда, 
Айтканы ошо болгону. 
Айдатып келип Жамгырчы, 
Алтымыш тууну бир сойду, 
Төрт жүз токсон киши экен, 
Ашырбай бир күн жеп койду. 
Төкөр уста Бөлөкбай,  
Кетмек болуп козголду, 
Акы берсе уста албады, 
Ак нээт уста ал дагы, 
Пул берсе уста албады, 
Санасын башка бурбады, 
- Батаңды бергин мага, - деп, 
Ал Бакайга жалбарды. 
Арстан Манас көкжалдын  
Абдан колун кармады: 
- Сен балапан, мен кары, - 
Бөлөкбайдын айтканы, - 
Найзаңдын учу даттабас, 
Бүгүндөн баштап журтуңа, 
Башчы болдуң, сен Манас. 
Балтаңдын сырты жарылбас, 
Балтадан мындай табылбас, 
Элиңдин четин бузултпай, 
Жыйнап алгын, сен Манас. 
Ырысыңа эр көп, - деп. 
Ылайыктуу жер көп, - деп, 
Эл намысын талашкын. 
Эрте-кеч жок кара көк, 
Колун койо бериптир, 
“Кош эмесе, аман”, - деп, 
Бултулдатып букасын, 
Ээрчитип эки уланын, 
“Тең бастырсак атага, 
Дегеле жаман болот”, - деп, 
Уландары ат минбей, 
Жөө басканын карагын, 
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Түлөөкө, Төлөн жөө кетти, 
Бөлөкбай жөнөп кеткени, 
Балта козгоп көчүргөн, 
Элдер калды жеткели. 
Байсоорун менен Атбашы, 
Ортосу кырчак Алатоо, 
Күнгө-тескей жер жазы, 
Келгендер айлын таштады. 
Жылкычы, койчу мал бакты, 
Акбалта, Жакып, Кыпчакбай, 
Алты миң ашуун киши алды, 
Самарканга барууга. 
Тууралап жолго салганы, 
Эки күнү жол жүрсө, 
Самарканга бармакчы. 
Чоңжинди, Бакай, Жамгырчы, 
Чогултуп элин жам кылды, 
Самаркандын Белсазы, 
Көк чөбүн кызыл кан кылды. 
А кудайлап түлөөгө, 
Күндө бээден чалдырды, 
Чала-чарбыт айылды, 
Үй-бүлөдөн айрыды. 
Буйуруп берди Жамгырчы, 
Намангенге барууну. 
“Наманген, Ошко баргын, - деп, 
Эгин эгип жан сактап, 
Малга жайлуу баары,- деп, 
Кембагалга жери жай, 
Жер-жемиши дагы бар, 
Ал жерге барып жан сакта. 
Бул жерге турсаң козголоң, 
Кызыл кыргын тополоң, 
Адысеге учурап, 
Жаман күнгө каласың”. 
Деп кеңешин бүтүрүп, 
Наманген, Ошко баруучу, 
Самарканда кыргыздан, 
Кыргыл чалга кошуптур. 
Наманген, Ошко жеткир, деп, 
Көчүрүп аны койуптур. 
Тыңдуунун баары бөлүндү, 
Сойгону күндө бээ болду, 
Беттешери эр Көңтөй, 
Турган Белсаз жер болду. 
Балта, Жакып баштаган, 
Келип кыргыз эл толду, 
Ороздунун кызыл туу, 
Жакып байда бар болчу. 
Айчыгы алтын тактырды, 
Манастын атын жаздырды, 
Көтөрүп жоого баргын, деп, 
Кыргыл чалга тапшырды. 
Санаты болду отуз миң, 
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Сапырылып эл толду, 
Эр Көңтөйгө айттырды, 
Угуп Көңтөй кам кылды, 
Калмакта аскер өтө көп, 
Алтымыш миң болду, деп, 
Айтып элге даң кылды. 
Оолугуп Көңтөй аттанды, 
Көңтөй баатыр аттанып, 
Оорукта мурун жаткан бу. 
Элинен балбан ылгады, 
Эпсиз чоңдон онду алды,  
Алтымыш миң колу алды. 
Опсуз Көңтөй чоң барды,  
Чогулушкан жерлери, 
Белсаздын берки керүүсү, 
Көкойдуң үстү көк жайкы, 
Калмак, кыргыз эл толду, 
Кеңири жерге жайкалып, 
Кан төгүлөөр кез болду, 
Толкуган көлдөй чайкалып, 
Кыргыз уруу дегендер, 
Коркпой баары кубанып, 
Кош болушуп дууланып, 
Кулак-мурун тундуруп, 
Ач кыйкырык чуу салып, 
Чалдардын баары бакчаңдап, 
Жаштардын баары чакчаңдап, 
Кең көкүрөк сом далы, 
Балбандын баары дагдаңдап, 
Сакалы актар жайкалат, 
Мингени жорго чайпалат, 
Чыгып жатат калмактар, 
Өргөн биттей самсаалап. 
Бакай, Балта, Жамгырчы, 
Кимиси элди башкарат? 
Бай Жакып улуу кары үчүн, 
Эң алдында кеп салат: 
- Баштын мээси деген бар, 
Аштын ээси деген бар, 
Элиңди ким башкарар? 
Эл башкарган болбосо, 
Элиңдин чети чачылар. 
“Айтса-айтпаса ырас” - деп, 
Жалпы токтой калышты. 
Чуркурашып чуулдашып, 
Бакайды шайлай салышты, 
Ошол болот Бакайдын, 
Хандык атты алышы, 
Эмгичекти Бакайдын, 
Өчпөй аты калышы. 
Баатыры Манас жаш болуп, 
Падыша Бакай баш болуп, 
Кектеше турган чак болду, 
Калмак-кыргыз каш болуп. 
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Карап турса эрдемсип, 
Калмактан чыкты бөлүнүп, 
Караандуу бирөө дердеңдеп, 
Өз ичинде калмакка, 
Таанымал чыккан эр экен, 
Калмактын жүргөн ичинде, 
Түбү манжуу, неме экен. 
Минген атын булкунтуп, 
Тепсетчүдөй жулкунтуп, 
Тыштан кийген кырмызы, 
Күн чагылып кулпунтуп. 
Найзасын кармап оңдонуп, 
Чөгөргөн нардай комдонуп. 
Бендеден башка неме экен, 
Как ошондой чоңойуп, 
Бөлүнүп чыкты калмактан, 
Жалгыз өзү коройуп. 
Алп Жамгырчы аттанды, 
Аламын деп томуруп, 
Жибербей Бакай койгону, 
Жамгырчыга жол койуп. 
Семет деген бар эле, 
Жылкы алышкан чабуулда, 
Сексенге калса беттешип, 
Сайып алчу эр эле, 
Өзү казак уругу, 
Семет баатыр дээр эле. 
Мен барам деп желденди, 
Кан Бакайдын алдына, 
Уруксат сурап келди эми. 
Ага дагы эр Бакай, 
Уруксатты бербеди. 
Токтоно албай Чубагың, 
Тогуздагы чунагың, 
Уруксат сурап келгени. 
- Болбосун жолуң шар, - деди, 
Жолборсум Чубак, бар, - деди, 
Барбайт деп уулум айтууга, 
Балтанын оозу келбеди. 
Бала жолборс Чубактын, 
Бар жарагы телделүү, 
Жарашыктуу ылайык, 
Көктекени мингени, 
Көмөрө кийип туулганы, 
Кыйкырып Чубак жүрдү эми. 
Тогузда Чубак жашы бар, 
Жеткир баатыр жагы бар, 
Баатыр Манас тушунда, 
Баштан-айак дагы бар, 
Таанылсын деп эл-журтка, 
Жиберген Бакай жайы бар. 
Кошулду Чубак катарга, 
Беттешти манжу Татайга, 
Татай манжу дегени, 

www.bizdin.kg



Таанымал элге мурунтан, 
Талкалап нечен эр алып, 
Таанылган элге болуучу, 
Көргөн эмес кыргыздар, 
Батыштын элин моңгулдар, 
Талкалап шаарын нан кылып, 
Башы-көзүн кан кылып, 
Айтып элге келгенде, 
Татай жеңди баарын деп, 
Атын анын угуучу, 
Көңтөй деген калдайы, 
Татайды төтөп кылуучу. 
Тогузда Чубак жолборсуң, 
Жолуккан жери мына ушу. 
Чубакты көрүп Татай кул, 
Атынын башын буруптур, 
Аркасында Көңтөйгө, 
Кылчайып карап туруптур: 
- Улугум Көңтөй сен элең, 
Уйпалап нечен эрди алган, 
Урушта Татай мен элем. 
Таанылган элге Татайга, 
Тай минип жүргөн жарышып, 
Мына бу кыргыз тең беле? 
Балага Татай чыкты, деп, 
Барлык эл укса уйат кеп. 
Башка бирөөн жибергин, 
Кошума кайра кетем!- деп, 
Кобурап Татай калганы, 
Кыргыз, калмак аралаш, 
Мал бакканда чамалаш, 
Барды-келди, бас-турду, 
Тилин калмак биле алат. 
Айтканын уга барыптыр, 
Акбалтанын Чубагы, 
Арданып буга алыптыр. 
Жеткен жерден Татайды, 
Жеткилең Чубак бир сайды, 
Мактанып жаткан барбайм, деп, 
Ээрден көтү кыйшайды. 
Ооп барып оңолуп, 
Аркасын карап олойуп, 
Ормолоңдоп алыптыр. 
Ойду-кайкы чапкылап, 
Чубакка Татай барыптыр: 
- Атаңдын көр, бурут – деп, 
“Өлөр эчки койчунун, 
Тайагына сөйкөнүп 
Өлүп алат экен” – деп, 
Угуп жүргөн бул бир кеп, 
Эчкиден бетер сөйкөнүп, 
Өлмөкчү экен кыргыз! – деп, 
Эң эле жаман сүйлөнүп, 
Кирген суудай түрдөнүп, 
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Булгап алып найзасын, 
Катуу тийди күүлөнүп. 
Кармашты мурун көрбөгөн, 
Кармашып жоого көнбөгөн, 
Анткени менен эр Чубак, 
Бала да болсо эң чыйрак, 
Какшытта жүрүп көнгөндөй, 
Далайды мурун көргөндөй 
Кагып ийип найзасын, 
Тамылжыган Татайды, 
Таамай Чубак сайыптыр, 
Татаалаган манжууну, 
Аңтара сайып салыптыр. 
Көрүп туруп чыдабай, 
Көбөгөн деген бир манжуу, 
Күркүрөп жете барыптыр, 
Ажал айдап тура албай, 
Ал «Татайлап» бакырып, 
Айабай жаны ачыптыр, 
Кабаган иттей карсылдап, 
Ачууланып арсылдап. 
Жетип келди Чубакка, 
Түз качырып жакындап. 
Ойротто жок эр Чубак, 
Кара бойун чыңдады, 
Кызыл түпөк найзаны, 
Кыраан Чубак ыргады, 
Кыйкырып барган манжунун, 
Кагып ийип найзасын, 
Кый сүбөөгө бир сайды. 
Чубак сайган оңобу, 
Жыгылган өөдө болобу? 
Жер тайанып жыгылса, 
Тирүү Чубак койобу, 
Жер кучактап манжудан, 
Экөө өлүп жоголду, 
Кыргыздын иши оңолду. 
Карап туруп чыдабай, 
Каарданып тура албай, 
Каар бойуна сыйа албай, 
Карбаластап чоң Көңтөй, 
Калгандар баары жөнөкөй, 
Кантип туруп ал калсын, 
Калдайып өзү жөнөбөй. 
Карбаластап далдаңдап, 
Калканы жондо калдаңдап, 
Качырып Көңтөй келатат, 
Караса буту салбаңдап. 
Кармаганы кара тил, 
Кара курчка найзасы, 
Кара жер майлап жатуучу, 
Качырганда канчасы. 
Калганы кара темирден, 
Кара бойу кем эмес, 
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Кара тоонун сеңирден, 
Карсылдашкан душмандан, 
Качан Көңтөй жеңилген? 
Качырганда кан ичкен, 
Канга кошуп кант жеген, 
Кара кытай калмактар, 
Калгандан качан кан жешкен? 
Качан кыйын күн болсо, 
Каардуу Көңтөй бар дешкен. 
Катуу жөнөп калыптыр, 
Кадимкидей кан иччү, 
Казабына алыптыр, 
Качырган жерде Чубакка, 
Кандуу найза малыптыр, 
Каңтара койуп салыптыр! 
Казактардын Семети, 
Ат койгон бойдон жетти эми, 
Желип чыккан Көктеке, 
Чылбырынан кармады, 
Ыргытып чылбыр Чубакка, 
Камакка салды жаңжалды. 
Казактардын эр Семет, 
Карсылдашып калганы, 
Казактардын Семетин, 
Найзага Көңтөй илгени, 
“Мынаке, кыргыз, эриң!” – деп, 
Ыргытып муну жиберди. 
- Убара кылба калжаңдап, 
Эриңден бирөө кел! – деди. 
Эстенип турган карарып, 
Каар бойуна таралып, 
Чоңжинди минди атына, 
Сырнайзаны колго алып. 
Сырнайза колго илгенде, 
Сыздырып жолго кирерде, 
Акбалта турду муну айтып, 
Абаң Бакай, Жакып хан,  
Жамгырчы менен Кыргыл чал, 
Карап турду тыңшашып: 
- Балам, Чубак, сен – деди, 
Жаныма жакын кел, - деди, 
Билдиңерби карылар, 
Карап турдуң баарыңар? 
Барайын десем алдымда, 
Уруксат Бакай бербеди, 
Мага бербес уруксат, 
Уулум Чубак саа берди. 
Өмүрүнчө Манаска, 
Өлгүнчө бирге болот деп, 
Саа уруксат бергени. 
Орозду атам өлгөнү, 
Он уулу аман биз туруп, 
Бүтүн алаш эл туруп, 
Кара калмак, манжуга, 
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Алыбыз качан келгени? 
Атагы алаш эл үчүн, 
Ырыска сени бергени. 
Калмактан коркуп айта албай, 
Атыңды сенин которуп, 
Чоңжинди койдум мен, - деди. 
Аалам сүйүп саа койгон, 
Атың Манас болуучу, 
Аттанып чыктың жаңыдан, 
Болосуң элге таанымал. 
«Манас» деп ураан чакырып, 
Бара турган жол ушу, 
Баргын, Манас, бар! – деди, 
Болсун жолуң шар! – деди, 
Элиңе салган бүлүктү 
Душмандан өчүң ал! – деди. 
Бата берип дүркүрөп, 
Баарысы туруп калды эми, 
Бастырганда баатырдын, 
Байанын айтам угуп ал, 
Кулагыңды салбасаң, 
Дүлөй болуп өзүң кал! 
Улуу Манас баатырдан, 
Унутпас далай сөзүм бар, 
Унутуп ийбей эстеп ал! 
Бастырганда караса, 
Бала жолборс арстанды, 
Байкаган баары таң калды: 
Бармактай кызыл меңи бар, 
Маңдайында салаңдап, 
Жылаңайак, жылаңбаш, 
Кийимсиз өзү жылаңач, 
Чылбырлап кетип баратат, 
Жети менен сегиздин, 
Ортосунда бала жаш: 
Эки үзөңгү алдында, 
Эки түгөй сур бөжөк, 
Кулагын тиктеп жапырып, 
Кетип барат жөжөңдөп, 
Бөжөң-бөжөң желишип, 
Бөлөкчө сонун келишип, 
Көрүп турган кыргыздар, 
Бир-бирине туйгузбай, 
Баабедин айтып ийишип: 
Кызыл чаар жуп жолборс, 
Жолуккан бенде соо болбос, 
Жандап чуркап алыптыр, 
Манаска болуп ал жолдош: 
Сонун иши дагы бар, 
Түргөн чийдей жоондугу, 
Сойлоп барат ажыдаар: 
Коркконуна чыдабай, 
Ыштанына далайлар, 
Сийип ийген чагы бар: 
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Алдында минген кула аттын, 
Кулагында шамы бар, 
Маңдайында багы бар, 
Куйундай бүткөн жаныбар, 
Соорусунда кула аттын, 
Камбар ата сылаган, 
Беш колунун тагы бар: 
Аркасында айкөлдүн, 
Учкашкан кызы дагы бар, 
Шөкүлө кийген башына, 
Көрүп айран калышты, 
Тагынган шуру ташына, 
Бермети жерге төгүлүп, 
Утур келсе маңдайга, 
Туулгадан ашып койкойуп, 
Шөкүлөсү көрүнүп, 
Өтө көркөм кызыл кыз, 
Өзү жандан узун кыз, 
Дүркүрөшүп эл калды, 
“Дагы бирден көрүнүп, 
Койсо, дешип, ушул кыз”: 
Отуздан кулжа, алтымыш, 
Тепе-тең эки бөлүнүп, 
Дердеңдешип алыптыр, 
Бир кула аттын дабырты, 
Алтымыш аттай дабырап, 
Мана минтип калыптыр. 
Карап турган калайык, 
Карылар көзгө жаш алып, 
Караган баары таң калып, 
Дүркүрөшүп жар салып, 
Күңгүрөнүп алыптыр, 
Мал табуучу шылуундар, 
Бакай, Жакып карыга, 
Акбалта, Жамгыр залына, 
Аксакалдын баарына, 
Комузун толгоп колго алып, 
Жагымдуу ырдап үн салып, 
Ырдап барып ырчылар, 
Комуз менен төө алып, 
Ээри менен ат алып, 
Ага кошуп бата алып, 
Чечип берген тонду алып, 
Ченебей берген пулду алып, 
Жагалданып кырданып, 
Мал табышып жалданып, 
Сүйүнүшүп тынч алып. 
Эки жанын каранып, 
Күмүштөн кемер курчанып, 
Көкжалың чыкты аттанып, 
Күндөй бетин нур чалып, 
Артынан карап байкашып. 
Айкөл шерге таң калып, 
Аркасынан караса, 
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Ак жолборстун сыны бар. 
Маңдайынан караса, 
Ажыдаардын сүрү бар, 
Төбөсүнөн караса, 
Алпкаракуш түрү бар, 
Ачуусу келип акырса, 
Айбаттанып бакырса, 
Кырк бир шердин үнү бар, 
Кыргыздан чыккан кыраандын, 
Тышкы сыны ушулар. 
Бастырып жөнөй бергенде, 
Аксарбашыл мал айтып, 
Атап айтып көп айтып, 
Ага кошуп турган эл, 
Акбоз бээни кошо айтып, 
Айтпаганы калбады, 
Аксакалдар калганы. 
Аккула минип болкойуп,  
Шаңданып арстан калыптыр,  
Алатоодой зоңкойуп. 
Топтон чыкты бөлүнүп, 
Тетиги чоң ополдой көрүнүп, 
Беттешти калдай баатырга, 
Тоо көчкөндөй күркүрөп. 
Кангайлап Көңтөй бакырса, 
Караган баары таң калды, 
Качырып кирген баатырга, 
Мингени Кула шаңданып, 
Аккуланын артынан, 
Бурулгуп чыккан чаң калып. 
Чындап найза кармашып, 
Чымындай жанды айабай, 
Кылга байлап ташташып, 
Найзаларын сунушуп, 
Күүлөп алып урушуп, 
Качырышып сайышып, 
Калдай Көңтөй калмактан, 
Каардуу Манас кыргыздан, 
Калбалашып бул экөө, 
Катуу жаман урушту, 
Калкандарын кыйратып, 
Соотторун жулушту, 
Качпай туруп урушту, 
Катуу кыйын жумуш бу. 
Кайта айланып салышты, 
Кандуу найза алышты, 
Как жүрөккө малышты, 
Кагып найза сайганда, 
Сайдырбастан калышты, 
Сайдырып найза кан акпай, 
Мунун да жолун табышты. 
Көңтөй ойлойт ойунда: 
“Кабат-кабат темирлер, 
Кийип турсам бойумда, 
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Сайганын тешпей калбаган, 
Найзам турса колумда, 
Чапканын кеспей калбаган, 
Кылыч турса кынында, 
Ташты чапсам кайтпаган, 
Жара чаап таштаган, 
Айбалта менин элимде, 
Тоону урсам томоргон, 
Томорулуп жоголгон, 
Чокморум турса такымда, 
Чаалыккансып калбаган, 
Чаап жүрсөм арбыган, 
Атым турса алдамда, 
Наамым калдай эр Көңтөй, 
Ушунун баары турганда, 
Алда канча менден пас, 
Жашы кичүү, күчү аз, 
Он бир менен он эки, 
Ортосунда бала жаш, 
Өлтүрө сайып албасам, 
Каны-жинин аралаш, 
Өзөгүнөн жарбасам, 
Эрегишип ушунтип, 
Өзүм Көңтөй не турам!” 
Өчөшүп чочко камынды, 
Кайра жаачу булуттай, 
Каар бетине жабылды, 
“Бөйөн-чайан , жыландай, 
Заарымды салбасам 
Көңтөй болбой калайын. 
Көмөрө сайып албасам!” 
Казабына алганы, 
Кайта артына айланды, 
Караанын көрүп калмактын, 
Караандай зордук арбактын, 
Алдынан тосо жөнөдү, 
Алды-артында жүргөнү, 
Калбай кошо жөнөдү, 
Каңтара сайып алам, деп, 
Арстаның дагы көгөрдү. 
Атырылтып аргытып 
Артынан чаңды баргытып, 
Тулпар күлүк Кула атты, 
Куйундай кылып каргытып, 
Жал-куйругун жайылтып. 
Кулжадай төшүн салыптыр, 
«Манастап» ураан чакырып, 
Жаш Манас кирди качырып. 
Манастын атын укканда, 
Чоң Көңтөй калды шашылып. 
Өчөшүп келген Көңтөйдүн  
Найзасын кагып жиберип, 
Кырынан тийди баатырың, 
Куланын оозун имерип, 

www.bizdin.kg



Кыйамына келтирип, 
Кый сүбөөдөн бир сайды, 
Томорулуп кыйшайды, 
Бала жолборс кара көк, 
Беттешип чыккан жеринде, 
Белдүүдөн Көңтөй эрди алды. 
Эси кетип темтиреп, 
Көңтөйдүн эли сандалып, 
Акыл айтар адам жок, 
Акылы кетип саргарды. 
Чыга албай баары титиреп, 
Көңтөйгө жөлөк балбаны. 
Сүрүн көрүп көкжалдын. 
Сүрдөп баса албады, 
Башын катып шылкыйтып, 
Балбансыз жүргөн чанданы, 
Акимсиген калмактар, 
А дээрге алы калбады. 
Айласы кетип калмактын, 
Алапайы куурулду. 
Жакып хандын Сыргагы, 
Чырга тууган ушуну, 
Манастан эки жаш кичүү, 
Серектен жарым күн кичүү, 
Жарым күн кичүү дегени – 
Эгиз бала болуучу. 
Конокко тамак эт берсе, 
Кубулжуп келип туруучу, 
Түк Жакыпка баш бербей, 
Өз билгенин кылуучу, 
Арбын конок келгенде, 
Бештен бээни жыгуучу, 
Кээсин билет Жакып бай, 
Кээсин качан билүүчү? 
Жакып билбейт Сыргакты, 
Чыйырды байкап жүрүүчү, 
Эки-бир күн эр Сыргак, 
Жатып калса ноокастап, 
Токтоно албай жүгүрчү, 
Чоңойсо деп саламат, 
Ден соолук тилеп жүрүүчү. 
“Манаска жөлөк болот, деп, 
Беттешип келген душманы, 
Ичинде калат бушманы”  
Ошол үчүн Чыйырды, 
Жакшы көрчү баланы, 
Он бир жашта кара көк, 
Сыргактын тогузга келген убагы, 
Келер жылы жаңы асый, 
Кулунунда тел эмген, 
Кара кызыл кунаны, 
Телкызыл деп ат болуп, 
Өлгүнчө жүрүп оорагы. 
Жетисинде Эр Сыргак, 
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Жакыптын малы бул эмес, 
Күнөстүн жылдыз көлүнөн, 
Сатып андан барганы, 
Кыргыздын малы деген эмес, 
Бу дагы калмак малдары. 
Оңдолгон ээри токулуу, 
Ойротто жок шок Чубак, 
Шыбыраша кетишти, 
Акбалта уулу эр Чубак, 
Аттардын башын бурушуп, 
Айлана карап турушуп, 
Имерип тиймек калмакка, 
Кеңеши ушул болушуп. 
Дайарлана калганда, 
Манастап ураан чакырып, 
Барарына калганда, 
Акбалта байкапк алыптыр:  
“Билбесин Жакып, Жамгырчы, 
Билип калса балдарды, 
Кой деп койсо карылар, 
Илеби жанып калабы? 
Кызыган бойу муздаса, 
Кызыккан жоону алабы?” 
Күүлөмөк болду Акбалта, 
Кутурган эки баланы, 
Балта атын бурганда, 
Балдарды карап турганда, 
Ач кыйкырык угулду, 
Үнүн уккан адамдын, 
Самандай өңү кубулду. 
Кең дүйнөсү тар болду, 
Кеп кылбас кекеч эл болду. 
Кулагы тунуп дүңгүрөп, 
Дүлөй болду көпчүлүк, 
Күүгүм кирип бараткан, 
Күүгүмдөй күнү көрүнүп. 
Доолбас үнү карс этип, 
Атылып мылтык тарс этип, 
Таталаган калмактар, 
Талап иттей арс этип, 
Бирден-бирден келе албай, 
Так отузу бөлүнүп, 
Баары баатыр дөө экен, 
Баса элек тоодой көрүнүп, 
Чогулуп отуз бир болуп, 
Көкжал Манас баатырды, 
Орой чаап калыптыр, 
Күрзүлөрүн булгашып, 
Күүлөп колго алыптыр, 
Камандан бетер карсылдап, 
Кычырып жөнөп калыптыр. 
Калмактын эли шаттанып, 
Алаштын элин муң басып, 
Карап турган чагында, 
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Кабылан айгай салыптыр, 
Кабылан үнү чыкканда, 
Байатан болгон укмуштар, 
Ошондо боло калыптыр. 
Чогулуп келе жаткандар, 
Чокчоңдошуп чапкандар, 
Шоройу мурун каткандар, 
Тогуз-ону алдында. 
Томпойушуп жатыптыр, 
Топуракка батыптыр. 
Жакыптын уулу жайдардын, 
Жайылтып маңдай айдарын, 
Утуру келген бир топтун, 
Алдында онун сойуптур. 
Балта, найза тийгенби, 
Онтоодо ону болуптур, 
Онун айдап алыптыр, 
Кайнап жаткан калмакка, 
Аралаша барыптыр. 
Сыргак, Чубак – эки жаш, 
Чымыроондой кыйкырып, 
«Манастап» ураан салыптыр. 
Акбалта, Жакып, карылар, 
Айтылбай оозго калыптыр. 
Оңунан Чубак айланды, 
“Оңой эмес, ушул – деп, 
Алдында чыккан бала эле, 
Алда кандай кылар?” – деп, 
Калмактын көзүн жаш алды, 
Имерип Сыргак тийиптир, 
Ителгидей кириптир, 
Караандуу чоңун тандады, 
Найзанын учу кеткени, 
Такаат кыла албады, 
“Баары баатыр, баары шер, 
Бул Жакыптын балдары”  
Атын угуп-билгени, 
Калмактар минтип каргады. 
Кыргыл чалы кыйкырып, 
Кырк чоролоп чакырып, 
Акборчук санга салыптыр, 
Айчык тууну көтөрүп, 
Айанбай жөнөп алыптыр. 
Абдылда баштап жыйырмасы, 
Ырчы уул баштап жыйырмасы, 
Санаты кыркы турбады, 
Ондон котчу булар да, 
Ээрчип баары чубады. 
Баатырлык менен Акбалта, 
Акылы бар айрыкча, 
Баскандары санады, 
Төрт жүз сексен санаты, 
Толуп калды карачы. 
Акбалтанын Чубагы, 
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Жүрү деп бирөө айтпады, 
Кыргыл, Сыргак баштаган. 
Кыркына чоро ат калды. 
Кылымдан ашкан кырк арстан, 
Кыргыл чалы баштаган, 
Айлана курчап калмакты, 
Кыйратып чөптөй баштаган. 
Кырк алды курчоого, 
Калмактар калды курчоодо, 
Аралап кирген айкөлүң, 
Артынан кирди эр Чубак, 
Ортодо жүрсө эки шер, 
Ошондо кебин салыптыр, 
Олуйа Бакай кеменгер-: 
- Турбагын алаш, баарың бар, 
Акбалта, Жакып барбаңар, 
Текечи, Шыгай  - экөөң кал, 
Башкаң калбай такыр бар, 
Жамгырчы менин тилимди ал, 
Будургунун Ачмойнок, 
Качкандар өтөр бели бар, 
Камынып аны тосуп кал!  
Элебей жүрүп жаш балдар, 
Кетерин билбей калабы, 
Качып барып какоолдор, 
Жануп жакта Алооке, 
Батыш жакта Шоорукка, 
Отор жерде дөөлөскө, 
Буларга кабар салабы? 
Жаңыдан атка мингенде, 
Жайнаган калмак эл курчап, 
Жаман атты кылабы? 
Баатыр Манас, эр Чубак, 
Кыргыздан чыккан ал чыйрак, 
Жакыптан туулган эр Сыргак, 
Жалтайып жүрөк калабы? 
Угуп алып Бакайдан, 
Жамгырчы жолго салыптыр, 
Будургунун Ачмойнок, 
Бурулбай жете барыптыр, 
Жамгырчы барса алыстан, 
Кызыл жалын от күйүп, 
Алдында минген кызылдын, 
Кыл куйругун шарт түйүп, 
Небак Сыргак барыптыр, 
Токтоно албай Жамгырчы, 
Тогуз бээни түлөөгө, 
Мойнокто арнап алыптыр: 
“Самаркандын чоң деңиз, 
Аккан чалкар көл эле, 
Бойунда жүрүп мен жердеп, 
Ар качан колдо дээр элем, 
Кенендигиң, кеңдигиң, 
Эр Манаска берерсиң: 
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Толкуганда бууланган, 
Көргөндүн өңү кубарган, 
Чубакка түрүң берерсиң: 
Киргенде кыйан сел аккан, 
Келе албай бенде зарыккан, 
Кебетеңди эл көргөн, 
Сен Сыргакка берерсиң: 
Бээден тандап тогузду, 
Жолуңа сенин берейин!” 
Арамдык жок ичинде, 
Ал кездеги элдерде, 
Эр бийлеген эрлерде, 
Үчөөнө тилеп амандык, 
Тогуз бээни түлөөгө, 
Жамгырчы атап ийди эле. 
Жайнап жаткан калмакка, 
Каратып канын чайкады, 
Каңгыдан минген баатырды, 
Жактырып элдер байкады. 
Өөдө качты сүрдүгүп, 
Ылдый качты дүрдүгүп, 
Туш-тушка качып жайылып, 
Кутулар айла таба албай, 
Атынан түштү жабылып,  
аттан түшүп жөөлөшүп, 
Амандык бизге бер, дешип, 
Найзаны жерге сайышып, 
Байракты жыгып салышып, 
Баатырлык калды талаада, 
Бабыраган калмактан, 
Арбак конгон арстандын, 
Алдынан барып жалбарган. 
Будургу көздөй бет алып, 
Бурулуп баскан калмактан, 
Кутулуп бирөө калбаган, 
Куткарбай Сыргак жалмаган, 
Ойдуңду карай бет алып, 
Айланып кара шорону, 
Тапмакчы болгон калмактын, 
Жолун Чубак тороду. 
Анчалык барган эр Чубак, 
Андан бирди койобу. 
Жөөдөн калса калгандыр, 
Ат мингендер сойлоду. 
Былкылдатпай Көңтөйдүн  
Коросонун басты кыргыздар, 
Желеден бээсин агытпай, 
Желелерин түрдүрүп, 
Желдетип жылкы сүрдүрүп, 
Көгөндө козу байлалуу, 
Корккон калмак байлары, 
Койну кошуп өздөрүн, 
Кокуйлатып айдады. 
Кийими бүтүн, өңү саз, 
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Кебинен бутак чыккан аз, 
Кокуйлатып байлады. 
Неченин көзү жок болуп, 
Кызарып көзү жайнады, 
Абышка-кемпир зар какшап, 
Келгендерге жалбарды. 
Мурункудай дердеңдеп, 
Бурут дээрге ал барбы?! 
Мурунку кыргыз кептенип, 
Булардын өңү саргарды. 
Эл чогула жыйылып, 
Көкойдуң толуп калганы. 
Ошо кезде жаш Манас, 
Көзүн ачып карады, 
Азыраак жаны билеби, 
Тарарга масы калганбы, 
Айланата карады, 
Кулакка кирген ызы-чуу, 
Заркырап жаткан адамы, 
Бул эмине чуулдак? 
Ыйлаган кимдер чуулдап? 
Деп элинен сурады. 
Дайар Балта камынды, 
- Кагылайын карагым, 
Айланайын арбагым, 
Алтымыш уул алаштын, 
Ырыска бүткөн баанайым, 
Кыргыз деген элиңе, 
Күйүп турган чырагым, 
Ыйлап берсин сарыбашыл, 
Эминесин сурадың, 
Кегин алды элдериң. 
Келе бери дегенде, 
Керектүүсүн бергенбиз, 
Орнотуп жерге мамыны, 
Аркандан керме кергенбиз, 
Айдасак байла качат деп, 
Тегиз асый карма, деп, 
Бузасың майын агызып, 
Ат минбей жөөлөп айда, деп, 
Азапты салган бул иттер, 
Эми бүгүн карасаң, 
Кара жанга күч келип, 
Кара күчкө жалынып, 
Ыйлаганын мунун көр, 
Угуп баатыр кара көк, 
Көтөрөт жүктү кара лөк, 
- Болбой турган бул бир кеп, 
Койчу, тага, койчу, - деп, 
Элден талап олжо алган, 
Эл башкарган улуктар, 
Калкты кармап кор кылган, 
Кан тактада укмуштар, 
Карапайым тим элде, 

www.bizdin.kg



Кимисинде жазык бар? 
Бергин десе баш болгон, 
Малын эмес, баласын, 
Берет эле байкуштар, 
Калмак, эмес кыргыздар, 
Башыңдан өткөн ишиңди, 
Ойлоп көрсөң болбойбу! 
Эси жоктор кор кылса, 
Эстүү Балта, Жамгырчы, 
Кой деп койсоң болбойбу? 
Жаш балдарга теңелип,  
Жакшы болду дегенсип, 
Жарыша чаап мал айдап, 
Качырбай тосуп “ай-айлап”, 
Аксакалдын иши эмес, 
Антип жүрүш кайсы кеп? 
Улугун сайып алдың, деп, 
Упурак кылсаң калганды, 
Бүт дүйнө укса, уйат кеп. 
Жан-жайына койсун, деп, 
Жабыла талап олжо албай, 
Колуңду тыйгын кыргыз! – деп, 
Жаш Манас айтып ийиптир, 
- Айтса-айтпаса ырас, - деп, 
Бакай күлүп ийиптир. 
Алда кандай иши деп, 
Акбалта менен Жамгырчы, 
Бай Жакып, Шыгай, Текечи, 
Ачуусу келип курушуп, 
Жазыла элек чекеси, 
Мулжуң-мулжуң этишип, 
Сакалы жок жулмуштар, 
Бура тартып кетишти. 
Угуп Сыргак баатырдан, 
Өткөзө чыйрак балдардан, 
Айанбай чаап далдаңдап, 
Эки этеги салбаңдап. 
Ашыгып сүйлөп алдырап, 
Сүйүнүп Сыргак далдаңдап, 
- Журтуңа конгун, калмак, - деп, 
Бээңди байла ачытып, 
Арагың тартып жай жат! – деп, 
Агасы айткан кептерди, 
Алдын-ала бүтүрүп, 
Кызыл уук калдырак, 
Кереге-уугу шалдырап, 
Кейиште турган калмактар, 
Айтарга кебин таба албай, 
Чуулдап жатты мамындай: 

 
- Мунун Манастыгы чын экен, 
Атын Манас койуптур, 
Өзү да Манас уул экен, 
Ушалансын улуктар, 
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Эл башкарчу бул экен, 
Баралына келгенде, 
Падыша болчу бала экен, 
Ушул бүгүн турушу, 
Падышача бар экен, 
Букарада не жазык, 
Кыл дегенин кылганбыз, 
Кызыталак хандардын, 
Айтканын кандай кылбайбыз. 
Айттырбай билди, карачы, 
Акылы тунук хан экен! 
Дешип баары сүйүнүп, 
Жүгүрүп үйгө киришип, 
Сасык айран, көк иркит, 
Бирден жутуп ийишип, 
Көөкөрлөрүн карашып, 
Арак ичип суусунга, 
Жогу бардан сурашып, 
Баарысы айтып Манасты, 
Бабырашып чуулашып. 
Аттанып кетти айкөлүң, 
Алаштын элин чубатып, 
Кызыл баштап кырк элди, 
Үч бөлүп калмак айлынын, 
Үч жагына жиберди. 
- Эгизги тоого бар,-деди. 
Элге көзүң сал, - деди, 
Жай жатабы, качабы? 
Кабарын айтып бар, - деди. 
Качканы болсо кой дебе, 
Качпаса калмак ой дебе, 
Арагын берсе ичпегин, 
Айлына барып түшпөгүн, 
Сыр алдырып көрүнбөй, 
Сыртыңды салып дүңкүйбөй, 
Ыраактан байка иттерди, 
Жакшылыкты билеби? 
Же жабыла көчүп чуркурап, 
Жамандыкты тилейби? 
Азыраак айтып жылмалап, 
Кыркын баатыр жиберди. 
Айлына түштү бай Жакып, 
Айдап жылкы келе албай, 
Улам оозун карманып: 
- Олжо бергин, соога, - деп, 
Кыргыз турса суранып, 
Оорагым чыгат эле, - деп, 
Чыгармак тургай оорагым, 
“Чылбырына тийбе” – деп, 
Мизимди менин жандырды. 
Эркинче бактым бул итти, 
Көп дүйнөмдү чачтырды, 
Быйакка кетсе жөн кетпей, 
Өлтүрө кетип Дөөдүрдү, 
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Андан жаман шаштырды, 
Айлымды калмак тебелеп, 
Топурагын каздырды. 
Кыргыздан чыкпай бир киши, 
Түркмөндөн келген Кыргылды  
Кырк кишиге баш кылды, 
Киши кылбас иш кылды! 
Серек, Сыргак жаш эле, 
Сыргагым жылкы баш эле, 
Тышка кебек алдырбас, 
Улоого нокто салдырбас, 
Өзү чыйрак бала эле, 
Серегим боору таш эле, 
Ача туйак малыма, 
Алтымыш үйгө баш эле. 
Мал багып жаткан балдарды, 
Жайына койбой аларды, 
Өзүнө жандай чаптырып, 
Жасоол кылып дагы алды. 
Айткан менен айла жок. 
Айтсам да тилим алабы?! 
Деп күпүлдөп бай Жакып, 
Чыйырдыга туйгузбай, 
Бакдөөлөт менен Магдымга, 
Бабырап кебин салганы. 
Болгунча айтып бай Жакып, 
Бакдөөлөт менен Магдымы, 
Унчукпай туруп алганы, 
Үйүндө жүрүп чоңойуп, 
Койнунда жатып жастыкта, 
Өзү менен тең болуп, 
Эркин өскөн Бакдөөлөт, 
Оолуга кетти томсоруп: 
- Койчу, Жакып, кебиңди, 
Бул кебиңди ит уксун, 
Ит укпаса ким уксун. 
Уулум тентек дедиңби? 
Баатырлыгын кубаттап, 
Айылга кетсе ар кайдан 
Чыгым болом дейсиңби? 
“Эркек бала шок болсун, 
Шок болбосо жок болсун”. 
Унутуп калган белемсиң, 
Талаага койуп эжемди, 
Таң күнү ыйлап жүргөндү? 
Бекеринен бирөөгө, 
Бир кой кармап бербедиң, 
Кишинин жакшы-жаманын, 
Карыганча билбедиң. 
Сенден бала төрт экен, 
Улуу бала кыз экен, 
Уулум Манас өрт экен, 
Серек, Сыргак ини экен, 
Аркамда иним эки деп, 
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Ишенери бар экен. 
Баш көтөргөн уулуңа, 
Артынан айтып ушак кеп, 
Жакып, ичиң тар экен! 
Кары болбой катып кал, 
Кара жерге батып кал! 
Бай болбой Жакып, тентип кет, 
Жыргатар болсо калмактар 
Баркөлгө кайра көчүп кет! 
Былк этпей жатып үйүңдө, 
Байбичеңдин төрүндө, 
Хан Жакып деп калгандар, 
Келип турса күнүгө, 
Ошонуң ыраат эмеспи, 
Карып калган күнүңдө! 
Оорагы Манас уулумда, 
Оңой эмес Сыргагым, 
Жоошуп туруп түз айтат, 
Акылы терең Серегим. 
Алжыгандай бай Жакып, 
Айтасың кандай ушактап, 
Өзүңдөн туулган Манасым, 
Алтымыш уруу алаштын, 

 
Арка кылар тиреги! 
Чамынып да кагынып, 
Белдемчиси жайылып, 
Далдалаңдап Бакдөөлөт, 
Далай кеп айтып жиберди. 
Унчукпай Магдым түз басып, 
Чөйчөккө куйуп суу алып, 
Эшикке чыгып күбүрөп: 
“Өз башыңа тийсин – деп, 
Эки инисин ээрчитип, 
Манасым аман жүрсүн”, - деп, 
Сууну чачып жиберип, 
“Каапыр Жакып, оңбо!” – деп, 
Көзүнүн жашын имерди. 
Магдым үйгө киргенде, 
Чакчайып Жакып бир карап, 
Бакдөөлөт менен Магдымды, 
Катар экөөн тең сабап, 
Какшатып койуп буларды, 
Чыйырдынын үйүнө, 
Асталай басып барганы. 
Аңгычакты ал үйгө, 
Жаш Манас кирип калганы. 
Кара күчкө хан Жакып, 
Каткырып күлүп жалбарды, 
Жалынабы, күйөбү, 
Ойуна Манас албады. 
- Атам Жакып бай элең, 
Тартууга берип малыңды, 
Калмактарга кар элең, 
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Эркин көчүп конгонго, 
Билгиң жок колдо зар элең, 
Дүнүйөң көп, ээлик жок, 
Эки бутта бир өтүк, 
Ошончолук тар элең. 
Ороздудан бер жакка, 
Опсуз шылдың болуппуз. 
Ушул кыргыз калмакка, 
Бирлешип туруп аттандык, 
Билгизбей туруп калмактын, 
Четинен тартып жерди алдык, 
Чеп болуп турган батышка, 
Көңтөй сындуу эрди алдык. 
Азыраак жерин алдык деп, 
Эми жатып албайбыз. 
Жамгырчы, Балта кеңешип, 
Той кылгалы камданып, 
Тополоңдоп жатыптыр. 
Уулуң Манас мен турсам, 
Унутуп атам сен турсаң, 
Шылдың болуп калбайлы. 
Жалтайа тиктеп Манасын, 
Чыгарга жаны аз калды. 
“Кече алдырбастан бир тайды, 
Той берем деп чачкалы, 
Жаткан экен көп малды”. 
Дегенди ойго алса да, 
Бербеймин деп айта албай, 
Элин тойго келсин, деп, 
Элден мурун жар салды. 
Каракалпак кыргагы, 
Хан Жакыптын Сыргагы, 
Туубай жүргөн субайдан, 
Тандап кыркты кармады, 
Атасы Жакып ханына 
Бир ооз кеңеш салбады. 
Кемегени ойдурду, 
Кырк бээни катар сойдурду, 
“Агаң жакшы болгондо 
Тобо кылгын, дечү эле, 
Тобом ушул болор”, - деп, 
Терең Сыргак ойлоду. 
Элди карап жыбыңдап, 
Жерди карап мултуңдап, 
Тескери басып култуңдап, 
Тескери тонун кумтунуп, 
Өлө албай Жакып бул турат: 
“Улуусу Манас уулумдун, 
Улуусунан беш бетер, 
Кууратмак болду бул уулум. 
Бел кылып жүргөн уул эле 
Бейли мунун курусун!” 
Деп күбүрөп өзүнчө, 
Тилеп калды бай Жакып, 
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Бакдөөлөттүн туушун. 
“Манас баксын, сени, деп, 
Чыйырдыдан кечпесем, 
Эки уулуна ээрчитип, 
Магдымды таштап кетпесем, 
Төрөп берсе Бакдөөлөт, 
Ошолор менен  жатпасам, 
Ошондо малды бакпасам, 
Арбытып муну дүрбөтпөй, 
Алтын кылып катпасам”. 
Ойлогону бул болуп, 
Ойуна кыйал муң толуп, 
Чогулуп келди короого, 
Тегеректеп эл толуп. 
Бай Жакып, Шыгай, Текечи, 
Алп Жамгырчы, Акбалта, 
Короосунда Кыпчакбай, 
Тойго арнап сойгон мал, 
Тогуз жүз ашуун чагы бар, 
Баарысынын маңдайда, 
Баш көтөргөн жаңыдан, 
Падыша Манас шамы бар. 
Жатса-турса карылар, 
Жакасын мууна карманып, 
Калмактан кеги тийгенге, 
Мен-менсиген калмактар, 
Суурча ийинге киргенге, 
Күлүңдөшүп баарысы, 
Күлгөндөй болуп сүйүнө, 
Кылып жатат түлөөнү, 
Күн өксүтпөй күнүгө, 
Эл жыйналып жык толду. 
Санаты тогуз күнүндө, 
Бадакшандан, Балыктан, 
Тарса, жөөт калыктан, 
Түркмөн менен калчадан, 
Андай нечен барчадан, 
Жүржүт менен жудадан, 
Калмактан көрүп кордукту, 
Ар кайда жүргөн мындайдан, 
Көңтөйдү Манас жеңди, деп, 
Барбаганы калбаган. 
Каракалпак эл деген, 
Бараң, шаңкай тең келген, 
Ыраак эмес жакындан, 
Калмактар бөлүп кулданып, 
Тарап жүрүп сенделген, 
Толгон карып кези экен, 
Тузакта калмак кар кылып, 
Токсон миң толук эл келген. 
Жакыптын уулу Сыргагы, 
Акылы терең эр экен, 
Телегейи тең экен, 
Акбалтанын Чубакка 
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Айтып турган кеп экен: 
- Абам Балта картайып, 
Эр ортону толуптур. 
Эңкейер чагы болуптур, 
Сен экөөбүз тең элек, 
Эреним Чубак, угуп тур. 
Сенден башка кишини, 
Санап көрсөм бир-бирден, 
Кыргыл кары баштаган, 
Серек, Сыргак кошулуп, 
Санаты кыркка толуптур. 
Мен да Жакып уулу, деп, 
Баатырга басып жанаша, 
Антип жүрсөм болбос кеп. 
Жалгыз койбой баатырды, 
Түбүбүз тууган бир эле. 
Сени тайым дээр эле, 
Жатса-койсо жанаша, 
Жанында турчу сен элең, 
Басса басып бирге бар, 
Турса бирге туруп кал, 
Олтурганда экөөңөр, 
Кумалак ойун салыңар, 
Карап турат артыңда, 
Серек менин агам бар, 
Эрлик жолу экөөңө, 
Тең шерик деп ат калар. 
Кыргыл баштап башкаңар, 
Кыбырабай жатпаңар, 
Жаштарың чайнек, аптаба ал, 
Сууну куйуп конокко, 
Дасторконду колго ал. 
Жоролугуң не пайда, 
Мындай кызмат кылбасаң. 
Көөдөк Чубак эр эле, 
Басса-турса бир болуп, 
Манас менен тең эле. 
Акылман Сыргак турбайбы, 
Акбалтанын көңүлүн, 
Бир көтөрүп салды эле. 
Тогуз күнү той болуп, 
Токсон миң толгон эл болуп, 
Каткырыгы баш жарып, 
Жүрөктүн чери жоголуп, 
Комузчу, ырчы уулдардан, 
Кыйак, чоорчу чогулуп, 
Көкбөрү тартып, кунан чаап, 
Аттардын баары суу болуп, 
Балдардын баары уктабай, 
Ака чөлүм, жашынбак, 
Айтканы ыр, жаңылмач, 
Кара койум дүмпүлдөк, 
Катын-кызда селкинчек, 
Кырк уруу кыргыз ушул эл, 
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Кыйла ойун салышты, 
Кызыкка канып калышты. 
Көрүп айран калышат, 
Башка жактан баргандар: 
“Кыргызда ойун мол экен, 
Ойун-күлкү кыргызда, 
Оо капырай, жаштар ай, 
Эмне мынча көп экен! 
Көңүл ачып мээ кагар, 
Бизде оокат жок экен!” 
Дешип келген эл айтып, 
Келген элди жадатып, 
Күндө үч убак эт тартып, 
Чай менен нанга карабай, 
Жасамчы колун жалабай. 
Жайа бычып, жал жешип, 
Казы кертип май жешип, 
Балга чайкап кымызды, 
Адам уулу кылуучу, 
Бар жумушту кылышты. 
Аңгычакты чабуулчу, 
Аттарын санап чууртту. 
Ат айдаган жери  түз, 
Күлүгү бир жүз жетимиш, 
Эртең менен эрте айдап, 
Бешимден кийин ат келип. 
Баатырдын аты Аккула, 
Куйундан бүткөн жаныбар, 
Айбан жетпейт так буга, 
Көктеке менен Телкызыл, 
Жаңы бышты мал эле, 
Ээрчишип катар ал үчөө, 
Эт бышым келди алдында. 

 
Калган аттар келиптир, 
Тери кургап чыйрыгып, 
Сууту канган маалында, 
Жетимиш атка байге бар, 
Эң алдыңкы атына, 
Сайган байге мамындай: 
Жону туйук жүз нар бар, 
Жылкынын саны беш жүз ал, 
Кошкон жамбы пулу бар, 
Кызыл кымкап, шайы бар, 
Кундуз менен сүлөөсүн, 
Суусар, булгун дагы бар, 
Миңге санын толтуруп, 
Сайган байге жагы бар. 
Баатырың кепти кыйгынча, 
Байагы Сыргак жетиптир, 
Агасы баатыр Манаска, 
Ак сарыбашыл уй алып, 
Садага чаба кетиптир. 
Аккулага сары улак, 
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Садагасын чаптырып, 
Суусар менен сүлөөсүн, 
Кундуз менен булгунун, 
Жансыздарын чогултуп, 
Бай Жакыпка тапшырып, 
Нары менен жылкысын, 
Соогатчыга таратып, 
Ырысын көр мунун деп, 
Зоок калтырып каратып, 
Касиеттүү Акбалта, 
Көктеке тийген байгеге, 
Көз кыйыгын салбаптыр, 
Бирөөн дагы албаптыр. 
- Оорагы чыксын уулум – деп, 
Алыстан келген семселеп, 
Ала кет соогат мына, - деп, 
Кыргыздын эли кеңири, 
Тийеби, пайда мага, - деп, 
Келген киши барсын, - деп, 
Баарысын бөлүп бериптир. 
Эң алдына байлаган, 
Аксары деген ат экен, 
Көкүлү менен жалынан, 
Жети кыл тарап келиптир, 
Телкызыл кирген байгени, 

 
Ата уулу ага–ини, 
Алтымыш уруу алашка, 
Атайын Сыргак таратты. 
Кары- жашы келген эл, 
Сыргакты мактап жаратты. 
Чогулуша келгин , деп, 
Уй мүйүз тартып тегерек, 
Тең олтуруп бергин , деп, 
Карыга килем салышып, 
Байандозун  жайышып, 
Жаш-жалаңдын баарысы, 
Мал баспаган шиберге, 
Этек- жеңин жайышып, 
Кенен тартып олтурду. 
Кыргыл баштап кырк чоро, 
Олтурган элдин алдына, 
Айакка кымыз толтурду, 
Ошо кезде зор Бакай, 
Айтты кебин мамындай: 
-Ушу келген элиңер, 
Тойго неге келдиңер? 
Тойду берди Жакып бай, 
Тойгунча таамын жедиңер. 
Эркиңче ойноп жаш-карың, 
Жазылды бейм чериңер. 
Соогат деп бөлүп мал алдың, 
Тыш жактан келген эл-журттан 
Дегеле куру калбадың. 
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Кыргыз баштап турган эл, 
Курсагы тар калмактар, 
Кутулуп бүгүн кубандың, 
Кубанчыңа чыдабай, 
Кары-жашың дууладың. 
Байге бөлүп кунан чаап, 
Эр оодарып сайышып, 
Күрөшүп балбан чыгышып, 
Улак тартып ойнодуң, 
Төрттөн бала чыгышып. 
Мөөрөй аттың атмачың, 
Коргоол менен чатыраш, 
Манаптарың баспадың, 
Кечте менен топ ташты, 
Эртеден-кечке баштадың. 
Жайкалып жаттың он күнү, 
Жаш арстан Манас баатырдын, 
Касиетин байкадың. 
Кектүүңөр алдың кегиңи, 
Чайкадың калмак элини, 
Көңтөйүн сайып жыктыңар, 
Оморуп моңгул белини. 
Улугунан айрылган, 
Ушул элдин ичинде, 
Калмактан бар канча жан, 
Айрыкча, калмак келгендер, 
Кыргыз кенен-тар бекен, 
Абдан байкап билип ал. 
Алооке калдай дөөлөскө, 
Сараркада чалкалап, 
Жаткан Шоорук доңузга, 
Араниктын  дөөлөрү, 
Ат мине албас жөөлөрү, 
Дөөкан, Соксо, Сотойго, 
Кетчүүң болсо кетип кал. 
Жаманы менен жакшысын, 
Кулагың менен укпадың, 
Көзүң көрүп турасың, 
Күпүр кылбай айтып бар. 
Бул жерде калган кыргыздар, 
Кыларга бүгүн жумуш бар, 
Баш болбой киши иш болбойт, 
Баш кишиңди шайлап ал. 
Оң-тескери сүйлөбөй, 
Ойлоп туруп шайлаңар, 
Өөдө-ылдый болуп калбасын, 
Түпкүлүктүү пайдаңар. 
Акбалта, Жамгыр  - дөөңөр бар, 
Көзү ачык чоңуң бар, 
Көптү билген зоруң бар, 
Жакып, Шыгай карың бар, 
Текечи, Кыпчак - байың бар, 
Кырктын башы Кыргыл бар, 
Кыйындардын баары бар, 
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Баш кишиге ким болот? 
Жашырбай атын айта сал! 
Айтып Бакай токтолду, 
Көпчүлүктүн баарысы, 
Өрт алгандай дүркүрөп, 
Чагылган күндөй күркүрөп, 
Жер козголуп дүңгүрөп, 
Ызы-чуу түшүп күүлдөп: 

 
- Баш киши Манас болот!-деп, 
Баарысы сүйлөп алыптыр. 
Биринин кебин- бири укпай, 
Ызы–чуу түшүп калыптыр. 
Касиеттүү эр Бакай, 
Карап элди байкаса, 
Ошо күнкү келгенден, 
Сүйүнбөй бенде калбаган. 
Сүйүнүптүр барлык эл, 
Сурнайдай үнү шаңкылдап, 
Султан Манас баатырды, 
Баштыгына шайлаган, 
Ал иштин кылып адатын, 
Атасы Мамай санатын, 
Ак кийизден жайышып, 
Ал кийиздин үстүнө, 
Арстан Манас баатырды, 
Олтургузуп алышып, 
Жетимиш киши көтөрүп, 
Төбөсүнө орундун, 
Төр жагына өткөрүп, 
Хан көтөрдү муну, деп, 
Калайыкка көргөзүп. 
Акбалта күлүп алкылдап, 
Бай Жакып күлүп шалкылдап, 
Сүйүнүп бойу бошоду, 
Тургандын баары балкылдап, 
Асманда учкан канаттуу, 
Күн жүзүн бербей калкылдап, 
Карыйа Жакып кеп айтат, 
Кеп айтканда деп айтат: 
- Ушул келген барлык эл, 
Уулума тизгин бердиңер, 
Кармаса кармайт тизгинди, 
Кайышып араң көтөрөт , 
Калың туруп кара жер. 
Ырыскысы башка элден, 
Артыгыраак Манасым. 
Намысың алып берди го, 
Алтымыш уруу алаштын. 
Кыргыл чал баштап кыркы бар, 
Төрт жүз сексен санаты, 
Бийге бирди шайласын, 
Кеңешкор киши ким болот? 
Күдүңдөп кийин калбасын, 
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Курсагына бүктөбөй, 
Бар кебин айтып эл салсын. 
Уулума убал жүктөбөй, 
Ушул жерде айтарсың! 
Бай Жакып сөзү ырас, деп, 
Дүңгүрөшө кетиптир, 
Шыбыр-шубур сүйлөшүп, 
Күбүрөшө кетиптир. 
“Кырктын башы Кыргыл” -деп, 
Жамгырчы айткан бир кеп бар, 
Кырк жигиттин ичине, 
Кеңеш салып айткандай, 
Бул жерде турган чогулуп, 
Буларың айта салыптыр. 
Өөдө чыгып бий болбой, 
Же куру калып көөнү кир болбой, 
Кыргыл орун алыптыр, 
Балта айткан бир кептен, 
Кырктын бийи калыптыр. 
Ырчы уул деген бар экен, 
Ыраман байдын уулу экен, 
Анын айткан кеби бул экен: 
- Кошулдук келип баатырга, 
Кол салышты чогулуп, 
Кан ичме моңгул каапырга. 
Кырк жигиттин бийине, 
Абдылда турат нээтимде. 
Барыбыздан жаш экен, 
Байкаса сөзү таза экен, 
Кызыл тилдин кени экен. 
Кызматы тийчү баатырга, 
Керектүүнүн бири экен, 
Шайлабасаң өзүң бил, 
Бүгүнтөн баштап Абдылда, 
Ырчы уул мага бий экен. 
Бирин-бири карашып, 
Турганы жок талашып, 
Жүрүүчү экен башынан, 
Өз-жат дебей ичинде, 
Абдылданы жаратып. 
Бирден ташты алыптыр, 
Кумалак санап калыптыр, 
Таш салбай киши калбады, 
Бийликке аны шайлады, 
Тизгинди берип Манаска, 
Кетерине калганы. 
Эл копкунча дүркүрөп, 
Эр Жамгырчы айтат кеп: 
- Эй, калайык кары-жаш, 
Өз–жат  дебей аралаш, 
Баш кошкон күнүң болуптур. 
Бооруң бирге бардалаш, 
Алтымыш уруу көп алаш, 
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Көңтөйдөн жерди алдык, деп, 
Көп ишти кылып салдык , деп, 
Жатабызбы күүлдөп, 
Кымыз ичип күркүрөп? 
Оңунан келди ишибиз, 
Же басабызбы бир жакка, 
Баарыбыз калбай дүркүрөп? 
Жамгырчы айтып болгунча, 
Дүңгүрөп кетти чуу тартып: 
- Тизгинди бердиң Манаска, 
Бас десең, эми басабыз, 
Баспай жатып албайбыз, 
Батыш жакта дөөлөс бар, 
Шымалда Шоорук доңуз бар, 
Чыгыш жаккы Жанупта, 
Араникти ээлеген, 
Дөөкан деген соргуч бар. 
Нарында бар Алооке, 
Баарыбыз бассак бирөөнө, 
Бабырап атып жатканда, 
Баатыры Манас айтты анда: 
- Алп Жакып атам, Жамгырчы, 
Санааңды, кыргыз, жам кылчы, 
Акбалта, Шыгай, Текечи, 
Кырк жигит менен барамын, 
Мен уулайын моңгулдан, 
Тил билбеген кекечти, 
Келерге жолду тар кылды. 
Сарарканы алалы, 
Андан кийин бурулуп, 
Дөөлөс жакка баралы, 
Билинет го аңгыча, 
Алооке, Дөөкан абалы, 
Хан көтөрдүң биригип, 
Мен Манастай балаңды. 
Атым Манас бар туруп, 
Сакалыңды чаң кылып, 
Сапырып айдап кыргызды, 
Сайышар жоого барамбы? 
Көөнүңөр тынып жай жаткын, 
Азапты кыйла тарткансың, 
Кары-жашың, эр-айал, 
Кара жаның жыргаткын. 
Чабуулга барам деп басып, 
Чатак таап албаңар, 
Айдап келип мал берет, 
Силерге Манас балаңар. 
Уул-кызың, уланың, 
Улан-ушак бар жаның,  
Өз үйүңдө жай алгын. 
Айылчылап барсаң, ал эркиң, 
Абийирин бирөөн ачам деп, 
Ат бастырып барбагын, 
Бүгүн-эртең басам, деп, 
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Ашыгып дүрбөөн салбаймын, 
Өзү эле келет тийишип, 
Өкүмсүп жүргөн калмагың, 
Сайып алган Көңтөйдөн, 
Бүлдүргө тыйын албадым, 
Катышып калса кол салып, 
Айанып тура албаймын, 
Кара жаным сактанып, 
Баш катып туруп албаймын. 
Көргөзөмүн деп келсе, 
Көрсөтөмбү, көрөмбү, 
Көп экен деп турбаймын. 
Аз экен деп алдырап, 
Бүлүк салып тынч элге  
Бөөдө кайгы тарттырып, 
Үй үстүнө барбаймын. 
Деп ушундай эр Манас, 
Келери менен кетерин, 
Элине айтып бар жайын, 
Эл кеңешип жатканда, 
Эрени Манас айтканда, 
Эки-үчөө келип энтелеп, 
Ат өлтүрө чабышып, 
Апкаарышып, аптыгып, 
Ашыгыш сүйлөп алыптыр, 
Өпкөсү батпай көөдөнгө, 
Өрөпкүп булар калыптыр, 
Эки кыргыз, бир түркмөн, 
Келген кебин салыптыр: 
- Белсазды ашып кыркууга, 
Кийик уулап барганбыз, 
Көкойдуңдун Кырчынга, 
Бир үйлүү калмак калыптыр, 
Калбаптыр бирөө ырымга, 
Желеде кулун байлалуу, 
Көгөндө козу байлалуу, 
Торпоктор турат мөөрөшүп, 
Инектер турат каңгырап, 
Өкүрүшүп заңгырап, 
Койлору турат маарашып, 
Эчкилерден сүт агып, 
Баккан ээсин каргашып. 
Төөлөрү жатат өтөктө, 
Өркөчтөрүн койкойтуп, 
Ээрчитип жүрөт тайлагын, 
Аркасында молтойтуп, 
Киши жок үйдүн түрү суук,  
Кире албай койдук биз коркуп, 
Тирүү неме калбаптыр, 
Азык алса  алгандыр, 
Буйумдан неме албаптыр, 
Киришкенде биз тойго, 
Канымет деп билиптир, 
Качып жолго кириптир, 
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Уксаңар ушул кабар деп, 
Келгендер айтып ийиптир. 
Угуп Манас бакырды, 
Кыргыл чалын чакырды, 
Айылга келген аралап, 
Чорого киши чаптырды, 
Чогулттурду чоросун, 
Топ караан кылып чоросун, 
Кайтадан атка толтурду, 
Бай Жакыптын короосун. 
- Акбалта, Жамгыр, экөөң бар, 
Айанып жатып албаңар, 
Баарысы качып кыргыздан, 
Кеткен экен калмактар. 
Аттанып чыкса айылга, 
Жан ачыган эл келет, 
Жайылданган эл келет, 
Жалаң тон жайдак ат келсе, 
Ага кимдер теңелет. 
Шыгай менен Текечи, 
Тандап аттан миниңер, 
Дайындуу жигит алыңар, 
Таштаптыр калмак талаага, 
Баарысын койбой жыйыңар, 
Ата уулу кылып мал бөлбөй, 
Колдогу малды аз көрбөй, 
Көкчө минер аты жок, 
Колунда жок жардыдан, 
Короосунда койу жок, 
Колунда бодо барынан, 
Койнунда жаткан катын жок, 
Бойдок жүргөн баарыдан, 
Катын алса мал керек, 
Малсыз катын аа бербес, 
Конок келсе кой керек, 
Зарыктырбай кой берсе. 
Көкчө минер ат керек, 
Күндө күчтү бай бербес, 
Колунда жогуң куру калып, 
Өңдүү-түстүүң көп алып, 
Андай кылсаң жакшы эмес. 
Мурун калмак таласа, 
Кеткен чыгым бизден деп, 
Эмнең кетет сен,  кедей, 
Жок эле андай нерсе, деп, 
Ошентип айтып жүрсөңөр, 
Акылга сыйбас бул бир кеп, 
Бай Жакып болуп кеңешип, 
Бирин-бирге теңешип, 
Үйү жок үйлүү болсун да, 
Үйү болуп, малы жок, 
Короосу куру болбосун, 
Байатан айткан кептерим, 
Эсиңерде бар болсун, 
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Куршугу чыкпай ичинде, 
Комутта киши болбосун, 
Алтын-күмүш зар болсо, 
Асылдан буйум бар болсо, 
Бай Жакып, Балта, Жамгырчы, 
Текечи, Шыгай, Кыпчакбай, 
Багылбай жатат малыңар, 
Жыйнап койсоң чөп жебейт, 
Алтооңор бөлүп алыңар. 
Балта менен Жамгырчы, 

 
Мени менен бирге бар, 
Андан башка кыргыздан, 
Убара болуп барбаңар. 
Казак менен караандаш, 
Каапыр Шоорук аралаш, 
Айак асты кылбасын, 
Казактарды булар чаап. 
Өзүнөн болду жамандык, 
Түн уйкуңду койуп бас, 
Алдыратып шаштырып, 
Аттын баарын жам кылып, 
Азык-түлүк алдырып, 
“ Эр азыгы талаадан, 
Оор алба артынып”. 
Айтып койуп жөнөдү, 
Касчылык болсо калмактан 
Качпай туруп көргөлү, 
Ажалы жетсе өлгөлү, 
Калмак менен манжунун, 
Алаштын чегин бөлгөлү. 
Жаңыдан атка мингенде, 
Жалаң сууну бойлоду, 
Калмакты бөлүп кыргыздан, 
Хандыгын он күн тойлоду. 
Кандуу душман эле деп, 
Кастыкты качан ойлоду. 
Эрине койсо тийишпей, 
Өзүнчө качып калмактар, 
Өлүм жагын болжоду. 
 
Көңтөйдүн качкан калмагы, 
Көбү качып бөксөлөп, 
Дөөлөсүнө барганы, 
Манастын угуп кабарын, 
Дөлөөс кайрат кылбады, 
Өзү аттанып жөнөдү, 
Шоорукка кабар кылгалы. 
Алооке угуп кабарды, 
Элинен чыкпай жүрүүчү, 
Ыраңкүдүк молдосу, 
Айткан сөзү байагы. 
- Эсиң барда этек жап, 
Эрегишип эр менен, 
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Эч ким пайда табалбас. 

 
Эми Нарын жер болбойт, 
Баш көтөрдү эр Манас. 
Маа караштуу калмактар, 
Туйундурбай түндө кач. 
Туйунуп Кошой калбасын, 
Туйукталып жол таппай, 
Тузакка түшүп калбагын. 
Эки күн жүрсөң чуркурап, 
Кошойго кабар угулат, 
Тоотору минип чоң Кошой, 
Тосуп чыкса жолуңдан, 
Заманаң анда куурулат, 
Уйкуңдан кечип түндө кач! 
Айтып койуп Алооке, 
Артып төөгө дүнүйөсүн, 
Эң алдында ал качат. 
Акимсип жаткан калмактар, 
Атын угуп айкөлдүн, 
Токубай атын миништи, 
Токтоо кылып туралбай, 
Туш–тушка качып киришти. 
Көтөлөктө соң Дөөлөс, 
Шоорук ханга барыптыр, 
Сараркада Шоорукка, 
Сары санаа кебин салыптыр. 
Кайраттуу Шоорук эр экен, 
Каары катуу неме экен, 
Казабына алганда, 
Кан иччүнүн бири экен. 
Бөрк ал десе баш кескен, 
Элинен чыккан жинди экен. 
Кабарын угуп камынып, 
Ач бөрүдөй жаланып, 
Аскер жыйнап саналып, 
Аттанмак болуп камданып, 
Каңгайдын бөктүр жеринен, 
Кош ат менен чаптырып, 
Кароол карап жол чардап, 
Карап жүргөн белинен, 
Кырмуз шаанын Мурадил, 
Аны кошо алдырып, 
Каткалаңдын Сайкалга, 
Ингенде жаткан капкайда, 
Эптүүдөн киши жиберип, 
Аны дагы таптырып, 
Калмактардын Уушаңын , 
Жүрүүчү мурун жактырып, 
Нескарадан башкасын, 
Чогултуп келди бар кылып. 
Тебелеп кетмек ойунда, 
Теңселтип колду көп алып. 
Кыргызды тепсеп нан кылып, 
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Чай иче албай кан ичип, 
Арак ичпей заар ичип, 
Арак-чайдын ордуна , 
Ачууланып кар ичип: 
- Чыңгыш атка конголу, 
Чыгыш менен батыштын, 
Ээси монгул болголу, 
Каш кайтарып кол тартып, 
Козголгон бенде болбоду. 
Кол салып бизге тийишип, 
Кутурган кыргыз турбайбы, 
Кутуртуп муну жөн койсо, 
Ылат-мынат урбайбы! 
Басып койбой башында, 
Өрөпкүтпөй мындайды, 
Алтайдан берип катыгын, 
Атасы Жакып какбашка, 
Чыңгышты кудай урганбы? 
Бурутту мурда сойлотпой, 
Болжобой муну калганбы? 
Дөөдүр өлдү туу белде, 
Чогулуп дайны чыкпаган, 
Төөнүн саны миң эле. 
Жоготкон ушул турбайбы! 
Күн батышты сактаган, 
Жалгыз кар бир башы, 
Миң кишиден качпаган, 
Кылчайып киши батпаган, 
Бет алган жагын кыйраткан, 
Белдүү баатыр Көңтөйдү, 
Оодарган ушул турбайбы! 
Ойунча койсом кыргызды, 
Ошондо кудай урбайбы! 
Одураңдап оолугуп, 
Ошенте түшүп соолугуп, 
Тил сүйлөбөй будургуп, 
Токтоно албай удургуп, 
Аскердин санын угузуп, 

 
Алтымыш миң болду, деп, 
Келген улук баары угуп. 
Аскерге кармап алыптыр, 
Көңтөйдөн качкан калмактар, 
Арызын айтып Шоорукка, 
Туткунга түшүп калыптыр. 
Бирин-бири жемелеп: 
- Как ушундай болмокпуз, 
Өлсө Көңтөй өлдү эле, 
Көңтөйдөн башка элдерди  
Жөн эле Манас койду эле, 
Эми көрсө биздерди, 
Ичибизди жарбайбы! 
Ичегиңи чубалтып, 
Илбээсин талап жесин деп, 
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Кабакка сүйрөп салбайбы! 
Кылгылыкты кылбайбы, 
Кызыбызды албайбы, 
Бизди кыргыз кырбайбы! 
Кудай урсун Шоорукту, 
Көрсөтүп бизге чоңдукту, 
Айдап жүрүп түгөтүп, 
Кылмак экен кордукту! 
Этегине эрмешип, 
Эл-журтуна жалынып, 
Эптеп ага жагынып, 
Жан багып жатпай анда, - деп, 
Сыртынан мактап Манасты, 
Шооругун каргап жатышты. 
 
Эртеңки күнү баскалы, 
Чатырдын көбүн түркүмдөп, 
Талаага тигип таштады. 
Ошол күнү жетиптир, 
Айкөл Манас арстаны, 
Сарарканын кең түзгө, 
Калмактын колу толуптур, 
Артуунун сары белине, 
Арстаның Манас конуптур, 
Акбалта, Бакай, Жамгырчы, 
Алар бирге болуптур. 
Кырк чоросу баары бар, 
Төрт жүз сексен саны бар, 
Ошолордун тышында, 
Манас, Чубак дагы бар. 
Үч карысы бир келген, 
Төрт жүз сексен беш экен, 
Сары артууга келгенде, 
Күүгүм кирген кеч экен. 
Үйүндө жаткан немедей, 
Ой ойлобой, кенебей, 
Ортосу чуңкур ойулган. 
Төбөсүндө нечен кан, 
Ошолордун баарысын, 
Бучкагына теңебей, 
Кудай артык жараткан, 
Бул Манасты ченебей, 
Он бир менен он эки, 
Ортосунда бар жашы, 
Он сегиз миң ааламды, 
Оодарчудай бардашы. 
Кара жалгыз бир башы, 
Сан кишиге теңебес, 
Сан-санаксыз жоо келсе, 
Шашылып койор бенде эмес, 
Коргошун жүрөк, жел билек, 
Корко турган эр эмес. 
Азыркысы жаш Манас. 
Мурунку өткөн дөөлөрдөн, 
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Эч киминен кем эмес. 
Эңкейип кетсе өбөгү, 
Эр Чубак мунун жөлөгү, 
Ээрчип жүргөн жанында, 
Эрен Сыргак бөбөгү. 
Төлгөсүн тартып айтуучу, 
Төлгөчүсү Төлөгү, 
Актай далы көрүүчү, 
Ашкере айкын билүүчү, 
Алымдардын ал экен, 
А дагы бирге бар экен. 
Түн ичинде кол жүрсө, 
Түмөн алаш жол жүрсө, 
Түлкүнүн изин жаңылбас, 
Түмөн Жайнак, Шууту, 
Түптөн чыккан куусу, 
Караңгыда кол жүрсө, 
Казат кылып мол жүрсө, 
Карышын изин, жаңылбас, 
Кадыр Жайнак, Шууту, 
Калыктан чыккан куусу, 
Мыктылардын жигиттин, 
Абдылда баштап бийи ушу. 
Мыктылыгы балдардын, 
Бир көргөндө билинсин. 
Төлгө тартып көрчүүнү, 
Алдынан айтып берчүүнү, 
Из кууганда жазбасты, 
Бир-бирин жаза баспасты, 
Ылгап туруп шуларды, 
Кайгуулчуга атказды. 
Бөрү жолдуу Бөгө уулу, 
Ырчы, Бозуул ыктуусу, 
Чатырды сактап турушту, 
Бу тайманбас жоодон мыктуусу. 
Кайран кыргыз каркылдап, 
Карк мас өңдүү шалкылдап, 
Буурул мурут көк ала, 
Жаш баладай алактап, 
Оодарылып сүйлөсө, 
Токтобой мойну шалактап. 
Нөөбөт менен болжолдоп, 
Сактоочуга чыгарат, 
Бири чыкса, бири уктап, 
Мына минтип таң атат. 
Чубамак болуп кыргызга, 
Калмактын алды аттанат. 
Кыргызды мурун көрбөгөн, 
Кыйындыгын билбеген, 
Кытайдан келген Мурадил, 
Калмактардын Уушаңы, 
Каткалаңдын Сайкалы, 
Канча жылдан бер жакка, 
Эригип бекер жатканы, 
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Элирип булар шаттанды. 
Камынып алды ат минип, 
Орто жери тон кийип, 
Арка жагы чай ичип, 
Алдырашып жатканда, 
Кыргыл доол какканы, 
Доолдун үнүн укканда, 
Шоорукту кудай урду, деп, 
Калмактын баары шашканы, 
Доолун угуп Кыргылдын, 
Ыштанга чычып таштады, 
Жайнап калмак эл толду, 
Кылычтын канын чуурутуп, 
Кырылышар кез болду. 
Кыргыздын эли эң шайдоот, 
Алдына минип болгону. 
Туу көтөргөн зор Бакай, 
Туу түбүндө Акбалта, 
Алптын бири Жамгырчы, 
Айбаты журттан артылды. 
Жакыптын уулу жаш Манас, 
Алтымыш уруу алашка, 
Өз эркинче жаш Манас, 
Аккула ат минип болкойуп, 
Так ополдой зоңкойуп, 
Колунда найза койкойуп, 
Нөөкөрү бутта чойкойуп, 
Кылыч кында шыңгырап, 
Айбалта белде кылдырап, 
Кытайча кызыл доолбас, 
Чымын тийсе кыңгырап, 
Бараанын көрсөң баатырдын, 
Мейкин зоодой зымылдап, 
Элин баштап алыптыр. 
Сайылган байрак түбүнө, 
Залкарың туруп калыптыр. 
Сандаган калмак токтолду, 
Санаасы башта көп болду, 
Көзү көргөн калмакка, 
Көмүлчүдөй окшоду. 
Жанында калды кайгысы, 
Катын-бала, көр дүйнө, 
Кыйалып ойдо жок болду. 
Кыйкырыгы таш жарып, 
Булгап найза колго алып, 
Булуттай болуп бууланып, 
Үстүн түмөн буу алып, 
Бузулган күндөй сурданып, 
Бөлүндү бирөө калмактан, 
Бөөдө өлчү арбактан. 
Талапты деген неме экен, 
Тартынбай чыкты ар жактан, 
- Талапты чыкты нетет! – деп 
Талкаланып кыргыздар, 

www.bizdin.kg



Дайынсыз болуп кетет – деп, 
Качып барар жери жок, 
Кай көргө кирер экен, - деп, 
Калмактар турду деректеп. 
Үзүктөй калпак эр Шууту, 
Баатырдын бири мына ушул, 
Темиркызыл аты бар, 
Тентектин бири болуучу, 
Темингенин соо койбой, 
Жеңгендин бири болуучу. 
Темирден күрмө тон кийип, 
Келгендин бири болуучу, 
Эңкейип калса илинтпей, 
Эңгендин бири болуучу, 
Аңтара сайын найзага, 
Илгендин бири болуучу, 
Көрүшсө чыгып көөдөнгө, 
Мингендин бири болуучу. 
Уругу дөрбөн  кыргыз бу, 
Дөрбөндү таштап жиберип, 
Манастап ураан чакырып, 
Талапка тийди жапырып, 
Шууту, Талап беттешти, 
Кыргыз-калмак кектешти, 
Экөө тең ойлоп келатат, 
Келгени тирүү кетпести. 
Найзанын учу жеткенде, 
Аңтара койор кездерде, 
Калмактардын далайы, 
Кандим болгон неме экен, 
Кагып ийип найзаны, 
Алактаган Шуутуну, 
Аңтара сайып таштады, 
Үйшүндөрдүн Үмөтү, 
Улай удаа чапканы, 
Үмөттү кошо сулатты. 
Оолугуп Талап турбады, 
Артынан барып Бөгө уулу, 
А дагы кошо кулады. 
Жыгылса жетип артынан, 
Ажыратпай атынан, 
Улам бирин кутказып, 
Алып жаткан баатыр ал. 
Кыпчакбайдын Абдылда, 
Чубак менен тең эле, 
Тогузга чыккан эме эле, 
Токтоо кылып турбады, 
Томукка атты урганы, 
Абдылда келип беттешти, 
Талапты жаман каардады. 
Жыгылса өлбөй тирүү, деп, 
Кыргыз кетип калганга, 
Дегеле жаман арданды. 
Абдылданы көргөндө, 
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Айабай жаман наар салды, 
Кыпчакбайдын Абдылда, 
Кылым элге таанымал, 
Көргөн жерде ал Талап, 
Кыймылдатпай тааныган. 
- Тойуп келген экенсиң, 
Курган бала жаныңдан! 
Тору атын калмак ойнотуп, 
Тосо чыкты алдынан, 
Абдылдада арып бар, 
Жоо сайышта калып бар, 
Айла иштеткен жоо жеңет, 
Ашыгып кетип талыкпай. 
Дардалаңдап чоң Талап, 
Күч келтирип ат сабап, 
Абдылданы найзага  
Илип алсам экен, деп, 
Ойунда келет бул талап. 
Абдылда турат тартынбай, 
Ат арытып калмактай 
Чаап кеткен жери жок, 
Байкап көрсөң Абдылда, 
Кайра тартар пейли жок. 
Жеткенде калмак кылт берип, 
Бир жагына кыйшайып, 
Жаздырып таштап булт берип, 
Имерилди артынан. 
Тоодой Талап оңдонуп, 
Бурулгунча артына, 
Ат имерип толгонуп, 
Аркаңкы ээр кашы деп, 
Көтөндүн бүрмө чети деп, 
Көтөрүлүп күрөөкө, 
Өлөр жериң ушу, деп, 
Найзаны ээрге такады, 
Күүсү менен качырып, 
Көтөрөр ээрден бир сайды. 
Кере карыш төрт ээли, 
Найзанын учу мылгыды. 
Камчы саптай кара кан, 
Ат сооруга куйулду. 
Октос берип калмактын, 
Алдындагы тору аты, 
Ыргыштап жөнөй бергенде, 
Абдылданын найзасы, 
Суурулуп кетип бош калды. 
Аны менен Абдылда, 
Томсоруп туруп албады. 
Суурулуп кеткен найзаны, 
Кыйырдап оңдой кармады. 
Кылчайып кайра болгунча, 
Баколоордун безине, 
Бала баатыр муштады. 
Муштаган найза мылгыды, 
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Тоодой Талап атынан, 
Тебетейдей ыргыды. 
Жыгылганда чуу чыкты, 
Ал Талаптын артынан, 
Калмактан Шоорук хан чыкты. 
Шоорукту көрүп Абдылда, 
Айал кылып  турбады, 
Атынын башын бурганы, 
Бакайдын барып алдына, 
Абдылда кебин кылганы: 
- Келе жаткан ким?- деди, 
Кез–кез деп астын тосууга, 
Дегеле алым келбеди. 
Уйатты койуп өзүңө, 
Качып келдим мен, -деп. 
- Абдылдам , сөзүң чын, - деди, 
Шоорук деген хан, - деди, 
Кара күч менен хан болгон, 
Кармашка буга кар болгон, 
Канча жылдан бер жакка , 
Мактап жатып калмактар, 
Өзүнчө жатып мар болгон. 
Келгениң ырас сеники, 
Шоорук менен беттешер, 
Атагы чыккан эрдики. 
“ Эр” деген кепти угуптур, 
Алп Жамгырчы ошондо, 
Атынын башын буруптур, 
Бакайдын келип алдына , 
Бата тилеп туруптур: 
- Канча жылы калмактын , 
Торуна түшүп курчалдык, 
Четинен бузуп торлорун, 
Чебердебей жол салдык. 
Айанып туруп албайбыз, 
Чоң экен деп Шооруктан, 
Жанды айап калбайбыз. 
Уруксат бергин маа Бакай, 
Мен барайын алдында. 
Алдырсам да алсам да, 
Сайдырып ийип кокустан, 
Жыгылып аттан калсам да, 
Акбалта бар артымда . 
Чыккан киши жетиге, 
Саны толуп кеткиче, 
Жаш Манаска жол бербе. 
Барамын десе болбогун, 
Бастырбай жолун торогун, 
Ашыгыш кабар укканда, 
Карбаластап келгенбиз, 
Камсыз келген экенбиз, 
Такыр кыргыз эрдемсип. 
Бастырба дедим Манасты, 
Айтарга кебим барбады. 
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Кезенишкен эрлерден, 
Кечирим кылбас бендеден, 
Манасты диттеп келиптир, 
Тээ Каңгайдагы үчөө тең. 
Бириндетип сайбасак , 
Бирден-бирден барбасак, 
Буктурма койуп элөөсүз, 
Бууданды сайат бул акмак. 
Жаңыдан чыккан буудандан, 
Жаш балапан арстандан, 
Оорагы качат ошол чак. 
Ушу сапар урушта, 
Шоорукту жеңип жангынча, 
Манаска азыр бололу. 
Жалгыздатпай баатырды, 
Баарыбыз такыр бололу. 
Жеңилип Шоорук жыгылса, 
Тетиги келген үч доңуз, 
Качып кетип кутулса, 
Андан кийин баатырга, 
Беттешкен бенде болобу? 
Кыйар Шоорук хан эле, 
Кыйарлыгы бар эле, 
Ушул сапар кыргызды, 
Айрыкча Манас уулуңду, 
Амал кылса экен деп, 
Кычыртып келген турбайбы, 
Каңгайлардан үч тыңды. 
Алышып жүрдүк аралаш, 
Чакташып жүрдүк чамалаш, 
Кудай берген биздерге, 
Дөө болсок да оорак бас. 
Алла берген бак-сыймык, 
Ээлеп калсын жаш Манас. 
Айтып болуп Жамгырчы, 
Боз чаар менен аттанды, 
Бура тарта берерде, 
Эндекей өскөн жаба тал, 
Эркин чыккан чынардан, 
Колуна сууруп бирди алды. 
Үйдөй болгон жыгачтын, 
Үксөңдөгөн шагы бар. 
Короо ордундай жерлерге, 
Көлөкө түшөт күн тийбей, 
Муну өңөргөн талы мамындай. 
Күчү ошончо болсо да, 
Жүргөн мурун таанылбай. 
Оорак, бак башка конбосо, 
Байкап көрсөң мамындай. 
Калмактан Шоорук каракер, 
Кара жолду чаңдатып, 
Көтөрүп араң келатат, 
Оолугунан кара жер. 
Сакалдан бири албаган, 
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Эки көзү жылтырап, 
Андан башка маңдайда, 
Көрүнөр жери калбаган. 
Саамай чачы салаңдап, 
Кулагын басып кетиптир, 
Арка чачы узарып, 
Ачасынан чычаңдын, 
Ашып түшүп кетиптир. 
Чогултуп чачын толгоптур. 
Эки имерип белине,  
Так чылбырдай ороптур. 

 
Мындан мурун беттешкен, 
Түрүнөн мурун колоптур. 
Келатып Шоорук бир тиктеп, 
Жамгырчыны көргөндө, 
Ачуусу келип көгөрдү, 
Агындан жулуп бир чынар, 
А дагы Шоорук өңөрдү. 
Бута атымча калганда, 
Буларды киши көрбөдү. 
Чынарлары калдаңдап, 
Чырпыктары салбаңдап, 
Чуркаган аты билинет, 
Төрт айагы тарбаңдап, 
Кимиси чаап ким калат? 
Болжоп эч ким биле албайт, 
Эси коркок чабалдар, 
Ат үстүндө тура албайт. 
Күүлөп чынар Жамгырчы, 
Күүлөп келип урганы, 
Күркүрөгөн чоң Шоорук, 
Бу дагы чынар булгады. 
Жердин баары чаңдады, 
Топурак учуп чаң алды, 
Урулгуган топурак, 
Көрүнбөй эрлер жок калды. 
Чаң арылып сүрүлдү, 
Жамгырчы менен Шоорук хан, 
Жана элге көрүндү. 
Колунда чынар жыгач жок, 
Жамгырчы куру калыптыр, 
Калмактардын Шооругу, 
Бөрү тил найза, өткүр курч, 
Сооруга таамай сайа албай, 
Тайгылтып ийип найзасын, 
Кара санга малыптыр, 
Кара суудай шыркырап, 
Каны агып алыптыр. 
Көрүп туруп Балта дөө. 
Көөнү мунун тынбады, 
Барамбы мен, койомбу, 
Уруксат менен кээри жок, 
Атынын башын бурганы. 
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Чуу койгон бойдон жеткени, 
Айал-үйөл кеп келбей, 
Шоорук менен Балта дөө, 
Койгулаша кетти эми. 
Жамгырчы келди сандалып, 
Кара сандан кан агып. 
Өттөн койуп, дары чаап, 
Санын койду бек таңып, 
Балтанын минген атынын, 
Колу сынып кетиптир. 
Эки кайта курчалып, 
Көмөлөнүп жыгылды, 
Көзү көрүп ошону, 
Кантип Чубак эр турду? 
Күүсү катуу жаш Чубак, 
Өтө башка эң чыйрак, 
Өзү сынчы Мурадил, 
Келе жаткан Чубакты, 
Байкап турат ал сынап: 
“Келе жаткан жаш бала 
Кемирчеги толо элек, 
Айыбы ошол аз гана. 
Узун бойлуу эр экен, 
Далысы өтө кең экен, 
Туткандын чыгып далдалы, 
Бенде уулу беттешип, 
Арзандык менен Чубакты, 
Жеңе албоочу неме экен. 
Күүлөп койсо далдаңдап, 
Өтө көйрөң бала экен, 
Азыраак айыбы ал экен”. 
Манас да алып ойуна: 
“Атасына баласы 
Аралжы болуп барабы?” 
Алда кайда тарады, 
Ал Манастын санаасы, 
Аккула менен бурулду, 
Албайып арстан карачы. 
Алдында Чубак жеткени, 
Жер тайанган Балтаны, 
Колунан тарта кетти эми. 
Копкунча Шоорук жетем, деп, 
Койдой башын кесем, деп, 
Коондой кардын эшем, деп, 
Кайра тарткан кези экен, 
Каракер менен тепеңдеп. 
Капташа түштү кара көк, 
Каршы алдынан бетме-бет. 
Бет маңдайдан көкжалдын, 
Белдүү Шоорук көргөнү, 
Кудай берген сүрүбү, 
Кол салышып урушпай, 
Жүрөгү мунун өлгөнү. 
Балтаны  алып эр Чубак, 

www.bizdin.kg



Колуна кайра жөнөдү. 
Падыша Манас, хан Шоорук, 
Оргуган шордо туш болуп. 
Найзасын күүлөп сайа албай, 
Шоорук калды токтолуп, 
Токтолгон Шоорук очойуп, 
Каракер менен чочойуп, 
Кудурап Шоорук сурады: 
- Мен көрбөгөн элим жок, 
Балта менен Жамгырчы, 
Андан жакшы тыңың жок, 
Кошой менен беттештим, 
Койгулаша кеткенмин, 
Жеңише албай экөөбүз, 
Ажырашып мен кеттим. 
Ким болосуң сен, бала? 
Жүзүңдү көрө калганда, 
Жүрөгүм менин зырп этти, 
Козголуп жүрөк чайпалды, 
Ким экениң билбеймин, 
Атыңды мурун айтпады. 
Атын сурап хан Шоорук, 
Адырайып маңдайда, 
Карап туруп ал Шоорук, 
Кыргыздан чыккан тунжурдун, 
Берген жообу бул болуп: 
- “Өзүм Шоорук чыр дедиң, 
Жалганы жок, чын дедиң, 
Балта менен Жамгырчы, 
Кыргыздан чыккан тың, дедиң, 
Кошой менен тең келдим, 
Койгулаштым жеңбедим”. 
Өзүңдү өөдө көрсөтүп, 
Мактанып айткан бир кебиң, 
Карасыңбы, хансыңбы? 
Ханысыңбы, кулсуңбу? 
Ким экениң билбеймин, 
Сыйынам бакты-таалайга. 
Сыйырып тонуң чечейин, 

 
Зарылды салгын чайандай, 
Башыңды байлап кетейин, 
Жашырып койор киши эмес, 
Жайын уксаң атамдын, 
Мурунку аты бай Жакып, 
Кийинки аты хан Жакып, 
Өзүмдүн атым эр Манас, 
Чоңойуп калдым бой тартып, 
Атагы алаш болгонго, 
Азапты салдың, калмактар, 
Ар жылында док артып, 
Жок жерден кылган догуң бар, 
Жебеде жаанын огу бар, 
Чогулушуп бир туруп, 
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Жообун бергин баарыңар. 
Жумуру баш аман турганда, 
Жолугушсаң жоготуп, 
Жооп алуучу өзүм бар. 
Беттешсең белиң сындырам, 
Бегиңдин көөнүн тындырам! 
Кармашсаң каның төгүлөт, 
Кабыргаң калбай сөгүлөт, 
Калмактын салган дарты деп, 
Кара кыргыз эл жүрөт. 
Атым Манас, мен алаш, 
Алашка салган азапты, 
Алты ата кылып сен калмак, 
Кайсы жерде бар эле, 
Бооз катын жарып бала алмак? 
Кылбаган ишиң калбаптыр, 
Атаңдын көрү ит калмак, 
Өнөрүңдү көргөзгүн, 
Өмүрүңдү узартып, 
Кечиктирбей кеп сурап! 
Кабылан айткан ушул сөз, 
Хан Шоорукка бек тийди, 
Бузулуп өңү карарып, 
Каныңды ичем, - деп тийди. 
Адис болуп мурунтан, 
Кандим эмес эр Манас, 
Бир жеринен тандырып, 
Кала албаган ал Манас, 
Аты Манас болгон соң, 
Ар өнөрү бар Манас. 
Кээ-кээсинде Манастын, 
Арзан эле кылганы, 
Башка киши кыла албас. 
Кандим болгон Шооруктун, 
Найзасын кагып жиберди. 
Карап турса Мурадил, 
Жакыптын уулу жаш Манас, 
Шооруктан өөдө кептенет. 
Кактырып колдон найзасын, 
Хан Шоорукка кекенди. 
Күүлөгөн найза үнү ачуу, 
Күркүрөп кулак тундуруп, 
Күркүрөп калмак түрү ачуу, 
Көргөндүн баарын коркутуп, 
Каракер менен тап берди, 
Артынан чаңын оргутуп, 
Жалтайбаган кара көк, 
Жана айланды жол тосуп. 
Бузулуп Шоорук  каарданып, 
Кактырганга найзасын, 
Калыптыр катуу арданып. 
Кетүүчүдөй түрү бар,  
Башты кесип байланып, 
Карап турат кабылан, 
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Аккула менен шаңданып. 
Дагы келген Шооруктун  
Найзасын какты сайдырбай, 
Кыйырынан муштап өттү эле, 
Кызталак итке туйдурбай. 
Бүктөлүп белден сынбаган, 
Сайганын тепсей калбаган, 
Төкөр уста жасаган, 
Уңгусу болот учу курч, 
Өткөзө сонун Сырнайза, 
кабырганы аралап, 
Балык этин жаралап, 
Ортосунан далынын, 
Учу чыгып жылтырап, 
Каапырды сайып салыптыр, 
Найзаны тартып алганда, 
Кол арыктай шыркырап, 
Шооруктун каны агыптыр. 
Шар деген канын көргөнү, 
Шайдоот Шоорук турбады, 
Шай колдоп турган Манасты, 
Сайгалы дагы жөнөдү. 
Сайдырар эмес кара көк, 
Сан-санаксыз амал көп, 
Катуу Шоорук күүлөнүп, 
Качырып жетип келгенде, 
Как далынын бети, деп, 
Найзаны шилтеп ийгенде, 
Өбөктөп Манас баатырың, 
Ат жалына жатыптыр, 
Артынан келген Шооруктун  
Ажалы эми тартыптыр. 
Артылта сайып найзасын, 
Кангып найза кур калып, 
Шору мунун катыптыр. 
Ээленген күлүк Каракер, 
Ээ бербей өтө бергенде, 
Ээси Шоорук бурулуп, 
Кайра тартып келгинче, 
Кандуу найза колдо бар, 
Кабылан тууган баатырдай, 
Мындай адис кайда бар, 
Артынан удаа жөнөдү, 
Карап турган көпчүлүк, 
Каарын эрдин көргөнү. 
Найзанын учу жеткенде, 
Кара тоодой Шоорукту, 
Каракерден көмөрдү. 
Тоодой Шоорук жыгылды, 
Томорулуп тоо кулап, 
Калмактын эли чуркурап, 
Көзүнүн жашы куйулду, 
Шоорукту көзгө илбеди, 
Баш байланып жүрбөдү, 
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Сыртынан сайган Сырнайза, 
Жүрөктү кесип өткөнү, 
Баатыр Манас билди эми. 
Коркурап Шоорук калыптыр, 
Аккула менен болкойуп, 
Аркы-терки бастырып, 
Арстандын көрүп түрпөтүн, 
Калмактын баары аптыгып, 
Беттешип бирөө келе албай 
Белсенип буга кас кылып. 
Баргын десе калмактан, 
Барбай Ушаң койгону. 
Мурадил, Сайкал ал экөө, 
Бармак түгүл баатырга, 
Кетер жагын ойлоду. 
“Калмактан өлдү хан Шоорук, 
Эр Көңтөй өлдү жоголуп, 
Талапты өлдү талаада, 
Капташыппыз балаага, 
Барбай койсом мен ага, 
Кыргыздан коркуп калмак, деп, 
Шылдың болуп жүрбөйүн, 
Бүтүн дүйнө кылымга, 
Беттешер бенде деги эмес, 
Кыргыздан чыккан кыйынга”. 
Дегенди алып ойуна, 
Ушаң топтон бөлүндү, 
Бу жаңы баатыр, жаңы эр, 
Мингени жалдуу тору экен, 
Кийгени темир тор экен, 
Жаңыдан атка ээ болгон, 
Калмак Уушаң дээр экен, 
Бейжинди билген бешөөнүн, 
Бешинчиси шол экен, 
Беш Бейжиндин элине, 
Белдүүнүн бири ал экен. 
Колунда найза кармаган, 
Барлык күчүн арнаган, 
Жаңы мыкты, жаңы эр, 
Жан айабай бараткан, 
Кыргыздан чыккан кеменгер, 
Кылымды баскан кыйын эр, 
Алдынан тосуп жөнөдү, 
Ойлоп Уушаң келаткан, 
Өөдөрөөк келсе өзүнөн, 
Кайра качып жөнөрдү. 
Бастырып Ушаң кеткенде. 
Мурадил, Сайкал ал элде, 
Катар атка минишип, 
Аркасынан кирди эле. 
“Кыргыздын эли канча?,-деп, 
Акылы аз, айла жок, 
Маш эмес, уруш анча” – деп, 
Аркасынан мекелеп, 
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Аттанып экөө барыптыр, 
Экөөнү көрүп тура албай, 
Өчөшкөн Чубак, Ырчы уул, 
Өткүрдүн бири мына бул, 
Өкүрүктү салыптыр: 
- Жалгызга үчөөң барасың, 
Жабыраган ит калмак, 
Сенин кайда кеткен намысың? 
Бирге үчөөң барасың? 
Бокту жеген ит калмак, 
Сенин кишилик жок намысың, 
Беттешсең бери кел, деди 
Экөөң эмес бешөөңө  
Тең келемин мен – деди, 
Артынан Шууту келаткан, 
Аны Чубак билбеди, 
Шууту өтө бергенде, 
Токтоп калды Ырчы уул, 
Шууту менен жанашып, 
Бу да жөнөп бербеди. 
Чубакты көрүп Мурадил, 
Бура тартып алыптыр. 
Артынан чаңын бургутуп, 
Катуу жөнөп калыптыр. 
Шуутуну көрүп кыз Сайкал, 
Карабуурул ат менен, 
Катуу кетип бараткан. 
Кыйкырыгы таш жарып, 
Жамгырчы кирди буйактан. 
Жамгырчы кирсе турбады, 
Балта айал кылбады, 
Өмдөшкөн киши жоо алат, 
Атынын башын бурганы, 
Качырып калмак Ушаңы, 
Кабылан Манас баатырга, 
Капталга найза сунганы. 
Сайдырып ийбейт кара көк, 
Заркарлуу жана көкө, 
Бирөө эмес, бешөө тең, 
Беттешип келсе илинбейт, 
Бенде билбес чара көп. 
Жандатып келген Уушаңды, 
Найза менен какпады, 
Балта менен найзасын, 
Сындырып чаап таштады. 
Балтага найза тийгенде, 
Кармаган колу Уушаңдын, 
Кар жиликтен туура эле, 
Үзүлүп кете жаздады. 
Канымет деп тирүүлүк, 
Ушаң кайра качканы. 
Кылчайып баатыр караса, 
Шуутуну Сайкал талаага, 
Ыргыта сайып таштады. 
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Куланын оозун бурганы, 
Айал кылып турбады, 
Сырнайзаны сундуруп, 
Сайкалды карай бет алды, 
Аңгычакты артынан, 
Жамгырчы жетип капташты, 
Шуутуну таштап кыз Сайкал, 
Колуна кире качканы. 
Чубак менен Мурадил, 
Беттешип найза сайа албай,  
Кабылан бура тартканда, 
Качып берди Мурадил, 
Ыдыгына чыдабай, 
Мурадил, Сайкал, Уушаңдар, 
Уйаты жок кытайлар, 
Каршылашып тура албай 
Кан төгүшүп жан албай, 
Качып элге тыгылды, 
Кайра тартып кеткенге, 
Канкоруң кылат намысты. 
Өзүнүн атын кара көк, 
Өзү айтып бакырды, 
«Манас» деп ураан чакырды, 
Манас атын укканда, 
Өңкөй калмак шашылды. 
Ооруган угуп алдында, 
Калмактар коркуп калышкан, 
Айтып барган көргөнүн, 
Көңтөйдөн качып барышкан. 
Кара аскер тургай кандары, 
Тайып калды намыстан, 
Кыргыздын эли тартынбайт, 
Кыйамына келгенде, 
Аралашкан чабыштан. 
Кызыл чеке, кандуу бет, 
Кызык уруш салышты. 
Беттеринен кан агып, 
Кызыл жаак болушту. 
Сойулдарын сүйрөшүп, 
Соолуп-соолуп эс алып, 
Болгун, ылдам жүр дешип, 
Падыша Манас, эр Чубак, 
Баладан чыйрак эр Сыргак, 
Кыргыл баштап кырк арстан, 
Акбалта, Жамгыр баштаган, 
Бакайдан башка калган жок, 
Бер жагында эч бир жан. 
Байрагын кармап талаада, 
Белдүү Бакай эр турган. 
Калгандар кылып кабызет, 
Качпай кыргыз бел бууган. 
Төрт жүз сексен төрт эле, 
Алтымыш миң калмакты, 
Жеринен айдап жоо кууган. 
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Арытан кыргыз аралаш, 
Мурадил, Сайкал баштаган, 
Алдынан качып калмагы, 
Каңгайды көздөй самсаалап, 
Кыйындын баары алдында, 
Кызылкыйа ашыптыр, 
Ажалдуунун баарысы, 
Жер кучактап жатыптыр. 
Жакып хандын Сыргагы, 
Кызылкыйа белди алды, 
Түркүм-түркүм эл барды, 
Бирөө өтө албады, 
Ач ажыдаар, сур жылан 
Белди тосуп калганы. 
Эми калмак бириндеп, 
Бөксөнү карай сандалды. 
Катарда жок чоролор, 
Канчадан сайып олжо алды, 
Качкан жоодо кайрат жок. 
Карасыбы, ханыбы, 
Кылчайып карай албады. 
Аркасын карап тиктешке, 
Ага жарай албады. 
Кыргыл баштап кырк чоро, 
Аз алганы жүздү алды, 
Көп алганы миңди алды, 
Чоролордун чоросу, 
Куру калган онду алды. 
Батыра албай чиркөөгө, 
Калдыратып ээрлерин, 
Тобу менен айдады. 

 
Акбалтанын Чубагы, 
Сарарканын камоодо, 
Сарты баштап баары бар, 
Арбын салык дагы бар, 
Ырчы уулду ээрчитип, 
Кирген Чубак дагы бар, 
Бакчада ойноп бой-бойлоп, 
Жаткан кызык чагы бар. 
Шооруктун кызы Накылай, 
Айдай бети жаркырак. 
Күзгүдөй бети тунарып, 
Көргөндүн баары таң калып. 
Дагы көрсөм экен деп, 
Эстегенде муңайып. 
Дүрүйө көйнөк шуудурап,  
Турган экен буралып: 
Санаты кырк кыз артынан, 
Жандаша албай чубашып. 
Айдап чыкты кыздарды, 
Ойрон Чубак олжо алып, 
Өткүр сулуу Накылай, 
Он үчүн быйыл мүчөгөн, 
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Эркин өсүп чоңойуп, 
Бойго жеткен кези экен. 
Чубактан башка камоого, 
Кирген киши жок экен, 
Он-он бирде Чубагың, 
Өтө жаман шок экен. 
Башына парда салдырып, 
Накылайды баш кылып, 
Айдап алып баргын, деп, 
Ырчы уулга тапшырып, 
Өзү кирип аралап, 
Алтынын нарга арттырып, 
Казанчы менен малчыга, 
Каптатып тарттырып, 
Алпарар жери Самаркан, 
Жүз он бир нарга зар арткан, 
Жүз төөнү айдап колбутуп, 
Жүрүүчү менен ун арткан, 
Дарбазадан чыгарда, 
Шууту чыкты алдына. 
Шуутуга төөнү тапшырды, 
Самаркан карай тарттырды, 
Ээленип Чубак жаш баатыр, 
Эл алдында бастырды. 
Олжо алып булар келатыр, 
Топтоп айдап чогултуп, 
Тоону бойлоп эл жатыр. 
Кыйырда жүрүп кырааның, 
Сыргакка жетип калыптыр. 
Жамгырчы менен Балта дөө, 
Алар да барып калыптыр. 
- Артынан куба барам, -деп, 
Ардыгым чыкпайт мудаам, - деп, 
Кайда кетти кырк чоро, 
Кыркын тапкын жыйна! – деп, 
Сыргакка айта салыптыр. 
Акылы терең Акбалта: 
- Андай эмес, жаш арстан, 
Көптү көрүп көп билген, 
Тагаң Балта мен айтам. 
Мурун ичкен буудай жейт, 
Кийин калган суу ичет, 
Аз-аздан жеген арбын жейт, 
Ашыккан иш жаман дейт, 
Азыркысын баатырың, 
Жолдош-жороң аман, - дейт, 
Боло албаган бир жумуш 
Артынан куубай барам деп. 
Ушундан нары оолугуп, 
Ичкерилеп биз кетсек, 
Араникте жаткандар, 
Баашасы Банус, Дөөкан бар, 
Аралап келип кыргызды, 
Тамырыңды кеспейби, 
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Талап алып кетпейби! 
Шоорук менен Көңтөйдүн  
Кунун алды, болду, деп, 
Көңүлүңдө тынбайбы, 
Кылгылыкты кылбайбы! 
Бай Жакыпты баш кылып, 
Бар кыргызды кырбайбы! 
Айла менен иш кылбай, 
Ашыгыш жаман кеп уксаң, 
Кой деп тосо албаймын, 
Жамгырчы менен Бакайга, 
Кыргыл баштап кыркына, 
Байрак сайып туу тиктеп, 
Душманды кууп жүргөн жер, 
Ошол жерде жолуксаң. 
Балта айтып салганы, 
Балтанын сөзүн кыйа албай, 
Бастырып кетип кала албай. 
Белгилүү байрак сайылган, 
Берениң көкжал барганы. 
Жамгырчы, Бакай кеңешип,  
Олтурган экен ал экөө. 
- Ого эле жакшы болду го, 
Баракелди, жаш балдар, 
Эдебин колго бер, - дешип, 
Балта баштап арстанды, 
Барган жерде Бакайга, 
Бар кебин айтып таштады, 
Падыша Бакай кеп баштап, 
Кеп айагын бош баштап: 
- Алтымыш уруу көп алаш, 
Айлыңдан кетти адашып 
Ак көңүл Ороз өлгөндө, 
Моңгулдар бөлдү таратып, 
Ээ кылбады башыңа,  
Ар кимдин көзүн каратып, 
Батыш менен чыгышка,  
Айдап жүрдү чубатып. 
Экөөңдүн башың бириксең,  
Ыйлап жүрдүң муңайтып, 
Көтөрөр көөнүм деги жок, 
Арызыңды угуп ал айтып, 
Кылган зарың кудайга, 
Кылдыңар кызмат калмакка, 
Бүгүнкү күнү ээ болдуң, 
Баатыр Манас сен атка. 
Ат мингени үч жылга, 
Болуп анык кете элек, 
Кагуурун көрбөй калмактар, 
Канча жылдан бер жакка, 
Келген элди  тебелеп. 
Кайгысы батпай ичине, 
Ашыгып турат энтелеп. 
Бооз катын жарып ойногон, 
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Болорун качан ойлогон. 
Батыштан көчүп чыгышка, 
Алооке жүрөт темселеп. 
Көңтөй, Шоорук жоголду, 
Көп эле ишиң оңолду. 

 
Балтанын кеби ырас-чын, 
Балалык кылсаң болобу? 
Бастырып кетсең куугун кууп, 
Араникте Банус хан,  
Эми эле келет айлыңа, 
Өлгөндөрдүн кунун кууп. 
Түндүк менен түштүктүн, 
Ортосунда Банус хан, 
Көп тарткан кыргыз түйшүгүн, 
Аты башка арамдын, 
Банустай жарык болду, деп, 
Банус хан деп айттырган. 
Көрбөдүм мен угамын, 
Аттуу аскери жүз миң деп, 
Көргөн элдер айтышкан. 
Вазири бар Дөөкан деп, 
Андай нечен кан бар деп, 
Ат көтөрбөй төө минген, 
Бойу тоодой жан бар деп. 
Урушту, кыргыз, көрүп кал,  
Андай эмес, мындай деп, 
Аскерин айдап сандатып, 
Айлыңды бузат аталтып, 
Кимиң кылат кайратты, 
Банус менен талашып. 
Каары катуу хан деген. 
Адам санап болгусуз, 
Карк алтын дагы бар. 
Кыйалы менен болжосо, 
Кыйкырыгы таш жарып, 
Камынып жаткан жагы бар. 
Кууганды койуп калмакты, 
Корооңдогу элиңди, 
Козголтпой Манас, багып ал. 
Унутуп, уулум, калдыңбы, 
“Өзү келип тийбесе, 
Барбаймын” деген кебиң бар. 
Ошол кебиң түп акыл, 
Көзүм өтүп кеткинче, 
Мен колдоймун бүт такыр. 
Үйдө жатып эл бакмак, 
Бастырып келсе жоо алмак – 
Баатырлыктын белгиси. 
Капкайда жүрүп эл чапмак, 
Кагышып жүрүп мал тапмак – 
Кара өзгөйдүн белгиси. 
Оңой эле жеңилбес, 
Оор болсо жакшы эр киши. 
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Орто жерде эр Бакай  
Далай кеп айтып жиберди, 
Турбайлы деп аттанды, 
Туйгун жаштар шаттанды, 
Самаркан кайда эл кайда, 
Сапылырып жөнөдү. 
 
 
Накылай баштап сулуу кыз, 
Асыл буйум, арткан зар, 
Чиркеп  койгон катар нар, 
Айылдан келип эл көрдү. 
Көрмөк тургай укпаган, 
Ырчы уул, Шууту билишет. 
Жалгыз Чубак узаткан, 
Ошо кыздын ичинде, 
Зордуктап Шоорук алыптыр, 
Эрназар кызы Урумкан. 
Эрназарды урдурган, 
Унуткусуз шор кылган, 
Тартып алып сулуусун, 
Өзүнүн тарпын чыгарган. 
Алматанын алдында, 
Токойго кирип жан сактап, 
Эрназар чал жүрүптүр, 
Манас атка минди деп, 
Угуптур да, билиптир. 
Кызымды тартып алды, деп, 
Арыз айтып келсе Эрназар, 
Кызы айылда жүрүптүр. 
Кызын көрүп кош болуп, 
Жагалданып оштонуп, 
Кызды көрүп, мал көрүп, 
Далай ишти ал көрүп, 
Кээ бир жерин Манастын, 
Ал Шоорукка окшотуп, 
Кырк кыз меники дей албай, 
Арызын айтып ийе албай, 
Алты күн жүрүп калыптыр. 
Көп айылды аралап, 
Карыларга бара албай, 
Жаштары аны тааныбай, 
Жакып менен бир келген, 
Мажик деген эр эле, 
Өз атасы Мажиктин, 
Караногой дээр эле, 
Караногой башында, 
Көчө электе Камбылга, 
Караногой, Эрназар, 
Бирге жүргөн неме эле, 
Караногой жатып жээр, 
Эрназар мерген киши эле, 
Алты күндүн ичинде, 
Үч сапар укту кулагы, 
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“Караногой кана? – деп, 
Чыкыргының аны” – деп, 
Бай Жакыпты айтканы. 
“Ногой анын кими экен, 
Көрсөм аны”, дээр экен, 
Эрназар антип жүрчү экен. 
Жамгырчы, Балта, зор Бакай, 
Текечи, Шыгай , Кыпчакбай, 
Урматтуу кары, нечен бай, 
Бай Жакыптын үйүнө, 
Чогулушту андайлар. 
Ошолордун ичинде, 
Караногой дагы бар. 
Эшикте жүрсө Эрназар, 
Тааратка барып келатып, 
Учурап Ногой калыптыр, 
Көргөн жерде ал экөө, 
Кучакташып салыптыр. 
Башка эмес, канкоруң, 
Көз чалдырып калыптыр. 
- Баатыр Мажик, тур – деди, 
Ылдамыраак бар, - деди, 
Атаң менен көрүшүп, 
Ыйлап жаткан бирөө бар, 
Кычырып келе кал! – деди. 
Айтса Мажик турчубу, 
Арстандан мойун бурчубу? 
Биргелетип Мажикке, 
Бирге басты Ырчы уулу. 
Бай Жакып үйүн бет алып, 
Басып булар баратса, 
Караногой, Эрназар, 
Колтуктарын ача элек, 
Кумарларын жаза элек, 
Кучакташкан бойунча, 
Ажырашып баса элек, 
Салам айтып эр Мажик,  
Алдына тура калыптыр. 
Караногой, Эрназар, 
Саламга алик алыптыр. 
Менин балам ушу, деп 
Ногой айта салыптыр. 
Баатырга жакын жолдошу, 
Жети жаштан бер жакка, 
Баатыр менен бир болду. 
- Кычырып жатат баатыр – деп, 
Айтып Мажик ийди эле. 
- Жүргүнүң, ата, - деп, 
Кийиндеп тура берди эле. 
Эрназарды жетелеп, 
Караногой келди эле. 
Чатырга жакын келгенде, 
Караногой караса, 
Эрназар калган калтаңдап, 
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Тарта албай бутун тамтаңдап. 
Токтоло калып Эрназар, 
Ал Ногойдон кеп сурап: 
- Улук десең коркомун, 
Эки сапар Шоорукка, 
Кирип чыгып алдына, 
Как ошондо коркомун. 
Караногой аңкаарып, 
Ачыгын анын билбеди, 
- Мен турганда кеп кылбай, 
Жүргүнүң, кир, - деди. 
Караногой карысы, 
Каркылдап кирип барганда, 
Кырк жигиттин далайы, 
Олтурган экен, чатырда, 
Кобо калды баарысы, 
Жабырашып чуулдап, 
Салам айта салышты, 
Караногой, Эрназар, 
Саламга алик алышты. 
Караногой олтурбай, 
Манаска кебин салышы: 
- Салылуу бойдон кумалак, 
Көчө элек ташым бар эле, 
Эшикке чыгып келатып. 
Көрүп калдым муну эле. 
Мунун жайын сурасаң, 
Эрназар деген чал эле. 
Атаң Жакып бай баштап, 
Балыкарттан көчкөндө, 
Күнөстү карай өткөндө, 
Таракайда калды эле. 
Көрүшүп кебим кангыча, 
Кычырыпсың, жолборсум, 
Эмне кебиң бар эле? 
- Көчө элек ташың бар болсо, 
Кумалак өтө зар болсо, 
Эрназар деген чал болсо, 
Эзелтен тааныш ал болсо, 
Ээрчитип бирге ала бар, 
Эшик-үйгө таштабай, 
Бир сыйра берсин кийимин, 
Чыйырдыга айтып бар. 
Ээрчитип жүрсөң анча эмес, 
Самсалаатып чубалтпай. 
Кайрылып Ногой басарда, 
Калтылдагы жазылды, 
Кабагы мунун ачылды: 
- Манас уулум сенби? – деп, 
Каргылданып жашыды. 
- Ашыгыш ишиң бар экен, 
Абаке, өзүң бара бер, 
Бул киши калсын бул жерде, 
Ашык үйдөн нечен бар, 
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Мейман келсе киргизер. 
Энтелеп Ногой кеткени, 
Эрназар анда калды эми, 
Баштан-айак бүт кебин, 
Баатыр эрге салды эми. 
Ортолоп кебин келгенде, 
Жашый турган кездерде, 
“Ыйлатпайын муну, - деп, 
Суусундан жутуп алгын” – деп, 
Көөкөрдөн арак куйдуруп, 
Ырчы уулга сундуруп, 
Эрназарды тундуруп, 
Андан кийин айттырып, 
Барлык кебин жай угуп, 
Кызы мында экен, деп, 
Айтканын мунун дагы угуп. 
Андан мурун канкоруң, 
Биле элек болчу кызды угуп. 
Каркыттаган бир үйгө, 
Эрназарды киргизип. 
Урматтап берчү тамагын, 
Улуу карыга тийгизип, 
Чыйырдыдан алдырып, 
Баштан айак кийгизип. 
Сандалып жүргөн карыга, 
Пайдасын баатыр тийгизип, 
Сырттандын бири экен, деп, 
Ичинде тынып калыптыр, 
Караногой жүгүрүп, 
Бай Жакыптын үйүнө, 
Алдырап кирип барыптыр. 
Ал үйдөгү карылар, 
Баштап баары бар, 
Олжого келген кыздардын, 
Кебин салып алыптыр. 
- Шооруктун кызын көрөлү, 
Сонун сулуу кыз болсо, 
Манаска кошуп койолу. 
Бойго жетти Манас – деп, 
Колу-бутун тушабай, 
Келатыпсың, Жакып, - деп, 
Кыз жараса көөнүнө, 
Бермек болуп Манаска, 
Кеңеш кеби канышты. 
Күн шашке кези экен, 
Көрөлү деп кыздарды, 
Күпүйүп басып барышты. 
- Эшикке чыксын кыздар, - деп 
Туйгузбай алып чыккыла, 
Коркуп калса тартынып, 
Ишибиз түбү жакшы эмес, 
Кыздарды көрүп болгунча, 
Бүтүп болду кеп-кеңеш. 
Кебибиз бар азыраак, 
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Келе калсын баатыр деп, 
Атайын киши жиберет. 
Чогулгандын баары деп, 
Бай Жакып, Бакай кары деп, 
Чакырыкчы барыптыр, 
Андай болсо жүрү деп, 
Эрназарды ээрчитип, 
Көкжалың жетип калыптыр. 
Кыздын баары кылаңдап, 
Узун көйнөк чубаңдан, 
Өңүрү такыр саймадан, 
Жакасы түрдөп сайылган, 
Жең кабы бар каптаган, 
Кийгени такыр макмалдан, 
Бермети жерге төгүлгөн, 
Беттери нурдай көрүнгөн, 
Кылыйып түрү караса, 
Көзүнүн нуру төгүлгөн, 
“Олжого келген кыздар” деп, 
Айттырбаган эр Бакай, 
Келгели болгон бир айча, 
Кыз балдардын көңүлүн  
Кайттырбаган эр Бакай. 
Бакдөөлөт өзү баш болуп, 
Ээрчитип он беш катынды, 
Карылар турган короого, 
Алып барды кыздарды. 
Баарысы карап калышты, 
Жашы менен карысы, 
Чогулушкан ал жерге, 
Иш билгендин баарысы. 
Накылай көркөм кыз экен, 
Жез оймоктун узу экен, 
Сураштырса Накылды, 
Он төрткө чыккан кези экен, 
Жаман кыздан бирөө жок, 
Баары жакшы мыкты экен. 
Калгандары тим эле, 
Эрназар кызын көргөндө, 
Эчкирип ыйлап ийди эле, 
Бакай баштап баарысы, 
Карап муну калышты. 
Тарттырып кызын ийгенден, 
Табылгынча бүгүнкү, 
Эрназар кебин салышты. 
Кыргыздан кыраан Кыпчакбай, 
Уулуна жүрчү кыз жакпай, 
Эрназардын Урумкан, 
Көзүнө байдын толуптур, 
Сурайын деп бул кызды, 
Ойунда диттеп койуптур. 
Эрназар кызым дегенде: 
- Сен да кары, мен кары, 
Караногой үчөөбүз, 
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Окшошуппуз тең кары, 
Жүргүнүң, Эрназар, 
Биздин үйгө баралы. 
Таанышы Ногой экен деп, 
Ээрчитип кетип калганы. 
Накылайды баатырга, 
Арнап берди баарысы, 
Ошо болот баатырдын 
Накылайды алышы. 
Шоорук менен курбалдаш, 
Мансабы да, эрдиги, 
Окшош өткөн неме экен, 
Ажалынан өлүптүр, 
Атын Татай дээр экен. 
Көрпөкө деген кыз экен, 
Даңкы менен Шооруктун, 
Накылай деп калышты, 
Көрктүүсү кыздын ушу экен, 
Көрпөкөнү Чубакка, 
Жубай кыла салышты. 
Накылайды баатырың, 
Көрпөкөнү эр Чубак, 
Урумканды Абдылда, 
Үч кызды үчөө алышты. 
Калганын койду каратып: 
- Катыны жогуң алыңар, 
Кадырлашып, жарашып, 
Жаштык кылып бириңден 
Бириң кылба талашып. 
Зордук менен албаңар, 
Сонунуңар бат тарар, 
Тийемин десе алгыла, 
Тийбейин десе калгыла. 
Шоорук калча ханы эле, 
Жагынып алып калмакка, 
Сараркага барды эле. 
Ар кайдан тандап жыйган кыз, 
Жез оймоктун чыгааны, 
Ушул кыздар баары уз. 
Зордук менен алат, деп, 
Зомбулукту салат, деп, 
Коркуп турган ал кыздар, 
Калыс экен кыргыз, деп, 
Кыткылыктап күлүшүп, 
Кыйалында жаратып, 
Каалаган эрге тийишип, 
Жасалгалуу кыздардан, 
Жалгыз бирөө калбады, 
Жаман киши албады. 
Бет алган жагын каратып, 
Беттешкен эрди сулатып, 
Багы менен Манастын, 
Жатты кыргыз жыргашып. 
Арадан өттү канча убак, 
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Бир далай жыл жанашып. 
Эриккенде кырк чоро, 
Текени атып тоосунда, 
Кулжасын уулап коосунда, 
Аркарын карап адырдан, 
Түлкүсүн кагып аң-аңдан, 
Ителгисин куу-куулап, 
Койонун кууп сай-сайдан, 
Өрдөгүн уулап сазынан. 
Балык кармап тор салып, 
Буткул-буткул суусунан, 
Салкында ордо атышып, 
Эңишип улак тартышып, 
Шерне жешип, тай сойуп, 
Кымыздын даамын татышып, 
Теке тырмыш, көлбука, 
Аркандарын тартышып, 
Эл чогулган жерлерде, 
Эшикке чыкса кээ-кээде, 
Ар бир үйдүн жанында, 
Казып койгон кемеге, 
Катарлап тиккен үйлөрдө, 
Самоору кайнап ар үйдө, 
Куру калбас баары үйдө, 
Адамды айран калтырып, 
Ар сонун бар ал үйдө. 
Коноктон ашкан шекер-бал, 
Баары турган жалдырап, 
Дасторкондун үстүндө, 
Бар тамагын жайнатып, 
Кемегенин биринде, 
Кымыздан арак кайнатып, 
Комузчунун колу шок, 
Бозторгойдой сайратып, 
Боз улан жигит, кыз-келин, 
Күү муңдуусун тандашып, 
Баланча алты кайырды, 
Атынан айтып талашып, 
“Чийе жол” деген күү чертип, 
Оң колго мурду кошулуп, 
Он бири окшош тең чертип, 
Күйөө жандап келиндер, 
Саамайын сылап кыз балдар, 
Ооз комузду кагышып, 
Темир тилдүү жез жаактуу, 
Комузун колго алышып, 
Уктаса түшкө кирбеген, 
Сонун күүнү табышып, 
Кашкулак, бөрү ичикти, 
Карылары жамынып, 
Хандары таажы тагынып, 
Катыны сөйкө салынып, 
Боз улан кемер куранып, 
Кыздары үкү сайынып, 
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Өрүшкө батпай котолоп, 
Төрт түлүк малы жайылып, 
Көчкөндө жүктүн үстүнө, 
Кызыл-тазыл жабылып. 
Тебетейин кырдашып, 
Ээр-токумун кылдатып, 
Жаагын жанып күкүктөй, 
Ырчылары ырдашып, 
Өйүз-бөйүз кыз-келин, 
Акыйнегин айтышып, 
Теңселе басып келишип, 
Селкинчегин тебишип, 
Азоону минип түйүлтүп, 
Арты-артынан келишип, 
Уландар теңге эңишип, 
Уул үйлөп, кыз беришип, 
Чочок кесип, той берип, 
Үлүш болуп дуулдап, 
Байге бөлүп кунан чаап, 
Мага соогат бергин деп, 
Бабырашып чуулдап, 
Өлүм болуп аш берип, 
Алакан жайып эл келип, 
Бештен бөлүп конокту, 
Үй башына бер дешип, 
Карылары, чоңдору, 
Бирден бала чаптырып, 
Конокту баштап кел, дешип. 
Ат чабылат экен, деп, 
Сайыпкер атын тердетип, 
Салдырып жорго такырга, 
Сабаалашып эл келип, 
Эстүүсү элди башкарып, 
Жаштары кызмат аткарып, 
Короонун чыгып четине, 
Аксакалдар кынтайып, 
Желеге кулун байлашып, 
Дүр-дүнүйөнү жайнатып, 
Күлгүндөн баарын бүктөшүп, 
Көчкөндө төөгө жүктөшүп, 
Көкжалга тилеп амандык, 
Көпкүлөң чалган балдарды, 
Көтүңдү кысып тим, дешип, 
Тентек чыккан балдарын, 
Куу туйак деп тилдешип, 
Күндө ойун, күндө той, 
Күндө чубап дүрбөшүп, 
Ушак айтып чатак таап, 
Кан чыгарып бетинен, 
Койгон болсо жара чаап, 
Айыпка малын бөл, дешип, 
Айылбашы болгондор, 
Абдан түбүн сүрүшүп, 
Жарашып өзү калаар деп, 
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Кыйлага карап жүрүшүп, 
Алыстан келген адамдар, 
Ал кыргыздын айлынан, 
Ар кандай айып таба албай, 
Кандай үйгө кирсеңиз, 
Эзген курут, кошкон май, 
Дасторкондо кескен жал, 
Чайдоосунда кызыл чай, 
Келини каймак жалабай, 
Кемпири куйрук карабай, 
Жаштарынын кийгени, 
Ар кубулган түрдүү шай, 
Толгон кыргыз кези экен, 
Төрт түлүктүү малга бай, 
Толуп турган чагы экен,  
Улагадан агып май. 
Тирүү менен өлүүдөн, 
Баарысынан Жакып бай, 
Жакшылык менен болушуп, 
Жамандыкты унутуп, 
Кыргыз жатты жайма-жай. 
Кылымга батпай тараган, 
Башкадан кабар угуңар, 
Муну мындай таштайлы 
Бадыкөлдүн Карманап  
Чапканынан баштайлы. 

 
Бадыкөлдүн Карманапка кол салышы 
 
Моңгул менен тең турган, 
Маңгыт деген бирөө бар, 
Маңгыттын эли азыраак,  
Маңгыттардын чоңу эле, 
Бадыкөл деген кысталак, 
Байракты кармап кол баштап, 
Батышка Чыңгыш барганда, 
Батынып чеңгел салганда, 
Колдун жүргөн алдында. 
Капташкан жерге чуу салды, 
Башына балаа түн салды, 
Калың элди талкалап, 
Кайгы менен ый салды, 
Бадыкөл деген бадырек, 
Күкүрттөй күйүп күч алды, 
Бараң менен Шаңкайды, 
Тажик менен калчаны, 
Түркмөндүктү багынтып, 
Кара көзүн жайнатты, 
Карманап деген баш болуп, 
Кара калпак эл калды. 
Колун сунуп Бадыкөл, 
Коросон менен жедигер, 
Короодон сүрүп малды алды. 
Коркутуп туруп омбутуп, 
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Куржун-куржун пулду алды. 
Бир албады жылда алды, 
Жылтыраар эме калбады, 
Жыйып баарын жалмады, 
Кутуруп турган Бадыкөл, 
Кыргызга назар салганы. 
 
Жакыптын кызы Кардыгач, 
Билектен жоон олоң чач, 
Айалдан башка сыйагы, 
Жазы маңдай, кара каш, 
Атайын таңдап ушуну, 
Алган болчу Карманап. 
Бадыкөл издеп амалды, 
Ойлонду аны чабарды, 
Орто жерди бошотуп, 
Кыргызга анан барарды, 
Карманаптын жылкысын, 
Барып айдап келгин, деп 
Кырк кишини жумшады. 
Кыркы кыркты котчу алды 
Кутургандан жүздү алды, 
Бир жүз сексен эр келди, 
Каптап кетер сел келди, 
Кармашып күчү жетпестен, 
Каракалпак элдери, 
Калтырбай жылкы оторду, 
Карап жүрүп бүт алды. 
Алганын угуп Карманап, 
Атайын киши жумшады: 
- Бадыкөлгө баргын, - деп, 
Жообун алып жангын, - деп, 
Короолош коңшу эл элек, 
Не үчүн жылкы алдың?-деп, 
Кай жеримден мен сага, 
Жаза басып калдым? – деп, 
Жылда алым саласың, 
Жылдырбай туруп аласың, 
Жана деги бер десең, 
Жыйнап берчүү мен бармын, 
Элөөсүз жерден ойду таап, 
Ушулбу сенин кыларың? 
Жообуңду берчи Бадыкөл 
Ачык жообуң угайын!- 
Жиберген киши барыптыр 
Карманаптын кептерин, 
Калтырбай төгүл салыптыр. 
Угуп болуп Бадыкөл, 
Одуруңдап күүлөнүп, 
Опсуз катуу сүйлөнүп: 
Каракалпак Карманап, 
Айтканын көрчү ал мага, 
Коросон менен Жедигер, 
Коркуп элчи салбаса, 
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Күн батыштан бир киши, 
Кылчайып карай албаса, 
Кутурган экен Карманап, 
Жакыптын уулу жаш Манас, 
Көңтөйдү сайып алды деп, 
Калчанын ханы Шоорукка, 
Азапты катуу салды, деп, 
Ордосунда кырк кызды, 
Олжо катын кылды, деп, 
Баш көтөргөн турбайбы, 
Ушул Манас кайниң, деп; 
Теңтуш киши кептенип, 
Атайын элчи жиберүү, 
Ал болбосо кайсы кеп?! 
Козголуп колум аттан!-деп, 
Мага киши жиберип, 
Каракалпак азган, деп, 
Көчүрүп кел бардыгын, 
Кечикпестеп чапсан!-деп, 
Чакчелекей түшүрүп, 
Аскерин айдап дүрбөтүп, 
Ат куйругун түйдүрүп, 
Карманап киши салат, деп, 
Катуу жаман күйүгүп, 
Маңгыттын көбү жалмаңдап, 

 
Олжо алам деп сүйүнүп, 
Карманаптын кишисин, 
- Кайра ылдам бар, - деди, 
Хан Бадыкөл келет деп, 
Калкыңа кабар сал, -деди. 
Канчалык болсо Карманап, 
Камынып турсун армансыз, 
Катышмак үчүн биз ага , 
Айдап жылкы алганбыз, 
Карманапты сойбосом, 
Канын ичип тойбосом, 
Басарга жолум кеңитип, 
Көңтөй менен Шооруктун, 
- Ал экөөнүн кунун кууп, 
Жаш Манасты сойлотом, 
Менин бекер жатышым, 
Айландырып ойлосом, 
Аз күндөн берки кабарда, 
Нарынды таштап талаага, 
Ажал жактан шекинип, 
Алоооке качкан бечара, 
Колунда турса аскери, 
Коркок болбос мындайда, 
Аркасын карап кылчайбай, 
Боздөктүргө жетиптир, 
Эмгичекти берилеп, 
Эл өчүнө келбептир, 
Банус хан, Дөөхан дегендин, 



Алардын шайы кетиптир, 
Үркөрдөй өзүм жылбасам, 
Бүркүттөй колум сунбасам, 
Кыргыздан чыккан тентекти, 
Жыпжылма, түптүз кылбасам, 
Кызыл канын чубуртуп, 
Кылычтан башын кыйбасам, 
Шооруктун кызын алыптыр, 
Тартып алып Манастан, 
Термечикти тердирип, 
Тирүү жесир кылбасам! 
Топтотуп туруп бар малын, 
Комдотуп туруп нарларын, 
Арттырып алтын зарларын, 
Эсебин сүрүп таппасам, 
Көңтөй менен Шооруктан, 
Олжо алган малдарын, 
Чогултуп пулун жыйдырып, 
Чокчоңдогон Манасты, 
Алдымда кызмат кылдырып, 
Каңгайга барып жанайын, 
Алаштын айлын кыдырып, 
- Мына мунтип Бадыкөл, 
Күпүлдөдү бир далай, 
Карманаптын кишиси, 
Ыдыгына чыдабай, 
Саксаңдаган капырдын, 
Жүзүн карап туралбай, 
Кет дегенде жөнөдү, 
Камчыга атын бөлөдү, 
Жөнөп жатып кылчайып, 
Бадыкөлдүн аскери, 
Аттанганын көргөнү, 
Айал-үйөл кылбады, 
Атынын оозун жыйбады, 
Өлүп калат дебестен, 
Камчылуу колун тыйбады. 
Караңгыда калдаңдап, 
Эки этеги далбаңдап, 
Эми жетти дардаңдап, 
Коркуп көзү алаңдап, 
Мойнун толгоп каранат, 
Кара ниет калмактын, 
Калтырбай кебин бүт салат, 
Анда Карманап туруп муну айтат: 
- Сен Бадыкөлгө баргансың. 
Көзүн көрүп капырдын, 
Сөзүн угуп жангансың, 
Мен элге кабар кылайын, 
Эрлерден тандап жыйайын, 
Эптеп-септеп урушуп, 
Амал кылып турайын, 
Самарканга өзүң бар, 
Айтканым түгөл билип ал, 



Кабарын угуп жүрөсүң, 
Бай Жакып деген кайным бар, 
Аты чыккан жаш Манас, 
Барлык элге дайын ал, 
Көктөй-чачпай кебимди, 
Ал Манаска айтып бар! 
Карманап жездең айтты, де 
Манас, сенин саатыңан, 
Бадыкөл келип басты, де 
Көңүлү сенден кайтты де, 
Көөнүмчө жыргап жатчу элем, 
Манас, сенин саатыңан, 
Бадыкөл мени басты, де! 
Бадыкөлдүн алдына, 
Барган киши мен дегин, 
Калтырбай такыр айтып бер, 
Бадыкөлдүн бар кебин, 
Бай Жакыптын малына, 
Мас болсо мында келбесин, 
Каракалпак элинде, 
Кардыгач анда бар десин! 
Эже-жездең аман, де, 
Бадыкөл пейли жаман, де, 
Корконунан жездеңиз, 
Өңүнөн азып саман, де! 
Куткарып койуп жездесин, 
Андан кийин кутурсун, 
Келбей койсо бул сапар, 
Кыргыз берген туз урсун! 
Узартып кайдан турайын, 
Айтып баргын ал–жайын, 
Келер болсо тез келсин, 
Аз келбесин, көп келсин, 
Үрпөк баштуу туу келсин, 
Жер айрылган чуу келсин 
Бизге келчү Бадыкөл, 
Агызып кетчү сел, дегин 
Үй токтоткус жел, дегин, 
Көңтөй менен Шооруктан, 
Канча өйдө эр дегин! 
- Айтып болуп узатты, 
Алтыкеге бар кебин, 
Бетпактын аркы бетинен, 
Бедерлүү шордун четинен, 
Аттанып чыкты Алтыке, 
Түн ортосу кез менен, 
Ылгап минген Коңурсур, 
- Карманаптын иниси, 
Карадөөнүн аты бул, 
Арып-чарчап калбаган, 
Алтыке өзү мыкты уул, 
Букардын үстү кең Акчий, 
Келе жатып Алтыке, 
Кезигип калды көп элге, 



Учураган кишини, 
Алтыке таанып билбеди, 
Чыдай албай Алтыке, 
Атын сурап жиберди, 
Сураганда кеп айтты: 
- Шаатемир атым, деп айтты, 
Кең Букар болот жерибиз, 
Ат өлтүрө жүрүпсүң, 
Өзүңүз кайдан келдиңиз? 
Шашкалаңдап жөнөпсүз, 
Кай жерде болот элиңиз? 
Атыңды кошуп, азамат, 
Жашырбай айтып бериңиз, 
Атап айта кетиңиз, 
Эл башкарган бегиңиз,  
- Алчыланып Алтыке, 
Алдында минген Коңурсур, 
Камчыланып Алтыке: 
- Арып-чарчап келатсам, 
Салмак болдуң көп кепке, 
Бетбактуу биздин жерибиз, 
Кара калпак элибиз, 
Атын уксам Карманап, 
Эл башкарган бегибиз, 
Эркин оттоп жатчу эле, 
Ой тоосунда биздин мал, 
Маңгыттардын Бадыкөл, 
Баардык элге таанымал, 
Ушул маңгыт оолугуп, 
Айдатып бизден жылкы алган, 
Аркасынан жылкынын  
Арачы болуп мен барсам, 
Айтпаган кеби калбаган: 
- Бош кыламын жериң, - дейт 
Бошотомун белиң, - дейт, 
Түгөнбөгөн кебим бар, 
Түрк уулунда менин, дейт 
Ара жерди бош кылып, 
Аттанып жолго чыгам, - дейт. 
Жакыптын уулу Манастан, 
Шоорук менен Көңтөйдүн, 
- Экөөнүн кунун кубам, - дейт, 
Кутурду кыргыз бул кезде, 
Кылгылыкты кылам, дейт, 
Кылычтан бирден өткөзүп, 
Бир кумардан чыгам, - дейт, 
Каратып туруп көзүнө, 
Хан тагын жерге урам, -дейт, 
Чарбасын айдап адырдан, 
Чарбагын тартып жулам, - дейт, 
Каңгайга чейин барам, - дейт, 
Калтырбай элди чабам, - дейт, 
Түгөнгүс арман муң кылып, 
Тумтак түндү салам, - дейт, 



Шооруктун кызы Накылай, 
Тартып алып Манастан, 
Тирүү жесир кылам , - дейт 
Карманап менен хан Манас, 
Экөө экен куда, - дейт, 
Кудалыктан экөөнү, 
Кыламын такыр жудаа, дейт, 
Доңуздан бетер коркулдайт, 
Тегеле көңүл тынар сөз кылбайт, 
Чалып салар каманбы, 
Кетирди маңгыт амалды, 
Аттанып жөнөп келемин, 
Эр Манаска баргалы, 
Жиберди мени Карманап, 
Ошого кетип барамын, 
Жетип баатыр Манаска, 
Саламын айтып жанамын, 
Уксаң кебим бул эле, 
Шашып келем, деди эле, 
Шаатемир угуп ал кепти, 
Тулку бойу тердеди: 
- Бадыкөл менен беттешер, 
Кандай эрен бар? - деди, 
Манас жеңген калмактар, 
Бадыкөлдүн алдында, 
Анча-мынча ал, - деди, 
Торгобойун жолуңду, 
Бачымыраак бар, - деди. 
Ат айабай жол жүрүп, 
Аз гана эмес мол жүрүп, 
Күндү-күнгө улантып, 
Коңурсурду чуратып, 
Күндө жүрүп Алтыке, 
Артынан чаңын чубалтып, 
Абалатып иттерди, 
Айылга жетип барыптыр, 
Күндө Манас үйүндө, 
Келим кетим киши көп, 
Бүтүрүп жүргөн иши эле. 
Жигиттер атын алыптыр. 
Чоочун киши экен, деп, 
Эшикти ачып калыптыр, 
Асталай басып Алтыке, 
Үйгө башын салыптыр. 
Үйдүн ичи жарашып, 
Кырк баатыр турган жанашып, 
Алтыке кирип барганда, 
Тиктеп калды канашып, 
Ашыгып калды Алтыке , 
“Кайдан келдим бул жерге, 
Мындай ылгал жигитти, 
Көрбөгөнмүн деги эле” 
Ангычакты маңдайдан, 
Көрүндү Манас көзүнө, 



Кулак салып угалы, 
Алтыкенин сөзүнө, 
Каргылданып буулугуп, 
Так келбей тили буулуп, 
Жакадан алган киши жок, 
Кекиртеги муунуп, 
Алаңдап көзү кетиптир, 
Саргарып өңү куулуп, 
Ажат эмес кеп сураш, 
Коркконун билди эр Манас: 
- Хан атамдын үйүнө, 
Алпаргыла, жигиттер, 
Эс акылын жыйганда, 
Сөз сурагын бириңер,  
- Алтыкени Жакыптын, 
Алып келди үйүнө, 
Аңгычакты зор Бакай, 
Кирип барды ал үйгө. 
Көрүп Бакай шашылып, 
Бетине суудан чачтырып, 
Эс акылын таптырып, 
Сөзүн укту айттырып, 
Кардыгач аты чыкканда. 
Бай Жакып чыкты бакырып, 
Чыйырды чыкты чыңырып, 
Кыргыздар келди жыйылып, 
Хан Бакай баштап күйүгүп,  
Кабылан укту туйунуп, 
Кермеден атты алдырды, 
Нөөкөрлөргө буйуруп, 
Отуз нөөкөр кыл шайы, 
Ордодо кызмат  кылганы, 
Орунсуз кепке арданып, 
Оолугуп кыргыз турбады, 
Туучунак атын алдырып, 
Бай Жакып токум салдырып: 
“Кардыгач кандай болду-деп, 
Баласына кайгырып,  
Куураган экен Карманап, 
Оокатынан айрылып!” 
Барам деп айтып ийе албай 
Ал Манастан айбыгып, 
Жакып бай жүрөт алдастап, 
Түйдүрбөй ичтен камынып, 
Күйөөсү менен кызынын,  
Келүүгө көөнүн жай кылып. 
Бай Жакып антип жатканда, 
Бакайга айтат эр Манас: 
- Байкадыңбы, – хан Бакай, 
Хан атам неге камданат? 
Ал кайраты бар болсо, 
Неге барган Алтайга, 
Айдоого көчүп самсаалап? 
Кардыгач келсе эркелеп, 



Узатам деп хан атам, 
Катарлап төөсүн жетелеп, 
Анда барса эп келет. 
Кой деп койгун атамды, 
Бүгүн кошо жөнөсө, 
Мага жаман кеп келет. 
Эси жоктой иш кылып, 
Атам-энем бакырып, 
Кардыгач түшүп ойума, 
Катуу калдым шашылып, 
Көрбөппү атам душманды, 
Душман салат ар качан, 
Түгөнбөгөн бушманды, 
Атам Жакып барбасын, 
Айласын табаар мен бармын. 
Жайытка малы толгондо 
Жайнап кайра конгондо, 
Атам-энем тең барсын, 
Күйөөсү менен кызынын, 
Абалын анан сурасын. 
- Манастан Бакай угуптур, 
Жакыптын келип жанына, 
Айтып Бакай туруптур, 
- Көңүлүң бургун, Жакыпбай, 
Эминеден камың бар? 
Балдарың калды бой тартып, 
Айрыкча Манас чоңойуп 
Ат жалын тартып мингели, 
Өктөмсүп жүргөн калмактын, 
Ийинге бары киргени, 
Көңтөй, Шоорук оолугуп, 
Өлөрүн алар билбеди, 
Алооке качып Нарындан, 
Күн чыгыш эли баатырдын, 
Ашкере атын билди эми. 
Эси жок киши баштанып, 
Ээрчий чаап жүрбөйлү, 
Ээрчип жүрсөк саксаңдап, 
Эси жоктор күлбөйбү? 
Барар болсоң балаңа, 
Биз келгенде барып кел, 
Байбичеңди ээрчитип, 
Балдарыңды көрүп кел, 
Жаш баладай чапкылап, 
Антип жүрүү жакшы эмес, 
Аттанганы биз калдык, 
Айткалы келдим кеп-кеңеш, 
Аттанып жолго саларбыз, 
Тайсалдабай талаада, 
Айалдабай барарбыз, 
Алтыке деген киши экен, 
Карманаптан келгени, 
Бадыкөлүн маңгыттын, 
Башкача мактап жиберди, 



Батаңды бер балаңа, 
Бастырып бачым жүрөлү, 
Бай Жакып айтат ошондо: 
- Барбагын деп турушуң, 
Байкасаң кыйын жумушуң, 
Барамын деп ээленип, 
Бузбайын сөзүн уулумун, 
Кандай күндө калды экен, 
Кардыгач менин кулунум, 
Келмек эле бай Жакып, 
Келтирбеди Манас, деп, 
Таарынбасын Кардыгач, 
Билдирип жайын койгунуң. 
- Жатып калды бай Жакып, 
Жайдарың кетти аттанып, 
Кырк чорону котчу алып, 
Хан Бакайды кошо алып, 
Кызыл желек туу алып, 
Белдүү бекзат жөнөдү, 
Бетбакты карай бет алып, 
Эсине кирип Кардыгач, 
Жата албады тынч алып, 
«Кандай күндө калды, деп, 
Кара калпак кысталып, 
Алтыкени жөнөттү, 
Көөнү тынып турсун, деп, 
Сенден кабар сөз алып». 
 
Букардын жазык бетинде, 
Кең Акчийдин четинде , 
Алакөл деген көл экен, 
Каз-өрдөктүн кени экен, 
Чоң Букарды башкарган, 
Карахан атын дейт экен, 
Үч ага-ини бир тууган, 
Атанын аты Адыбай, 
Бир энеден туулган, 
Ороздунун элинен, 
Киндик кан тамган жеринен, 
Үч бай көчүп кетти деп, 
Мурда элге угулган. 
Адыбайдын үч уулу, 
Эң улуусу Карахан, 
Кенже уулу Шаатемир, 
Ортончусу Темирхан, 
Хан деген такыр аты бар, 
Калайыкка таанымал, 
Как ушул биздин күнгөчө. 
Карахандын даңкы бар. 
Карахандан Агеркеч, 
Айалдан ашкан салты бар, 
Айдаркандын Көкчөсү, 
Ага тийген чагы бар. 
Темир хандын үйүндө, 



Каныкей деген кызы бар, 
Жез оймоктун узу бар, 
Карахандын кызы, деп, 
Калган элге угулаар. 
Карахандын Каныкей, 
Эч нерсени элебей, 
Он үч жашар чагы экен, 
Ээрчитип кырк кыз котчу алып, 
Алакөлдүн бойуна,  
Ойноп келген кези экен. 
Маңгытка жөнөп баратып, 
Жакыптын уулу жаш Манас, 
Кезигип калган кеп экен, 
Чоролор жолдо чубуруп, 
Топурак учуп бурулгуп, 
Аркасынан айкөлүң, 
Кетип барат чойулуп, 
Кыйыр жагын карасак, 
Кыздар турат чогулуп, 
Кайдан жүргөн кыздар, деп 
Баатырың барды бурулуп, 
Жакыптын уулу жайдарың, 
Жыйырмада бар экен, 
Маңдайынан караса, 
Көзү күйгөн шам экен, 
Кызыл чырай нур беттүү, 
Туулган артык жан экен, 
Элөөсүз баатыр барышын, 
Элебей кыздар калыптыр, 
Калтырбай Манас келбетин, 
Каныкей байкап алыптыр, 
Кыздардын барып жанына, 
Оң бутун баатыр көтөрүп, 
Куланын артып жалына, 
Анжыйандын ак куурма, 
Чылымын алып колуна 
Астыртан тиктеп кылыйып, 
Кыздардын карап тобуна, 
Каныкейди жактырып, 
Алыш кетип ойуна, 
Калайтып сырын алдырбай. 
Кете берди жолуна, 
Келип кете бергенче,  
Көл бойунда көп кыздар, 
Ким экенин билбеди, 
Азамат деп таңыркап, 
Абалынча зилдеди, 
Карахан кызы Каныкей, 
Далайга чейин сүйлөбөй, 
Ойго батып ченебей, 
“Артык туулган эр экен, 
Эч өөнү жок кенедей, 
Миңгени кула ат экен, 
Баатырга өтө бап экен, 



Кабылып калса ар кимге, 
Башына коңгон бак экен, 
Жер сууга батпай теминип, 
Желденип турган чагы экен, 
Көзөлү турса жигиттин, 
Күйбөй турган жан бекен? 
Уктук эле кабардан, 
Кулданып кеткен калмактан, 
Кыргызды бөлүп алды деп, 
Ар качан Манас ушу экен. 
Келип кетти бурулуп, 
Ичинде талап бар бекен, 
Өмүрлөшсө арман жок, 
Телегейи тең экен, 
Манас деп элдин шаңдашы, 
Жалганы жок чын экен, 
Ким чачылып чарбылса, 
Жыйып келчүү бул экен, 
Сандалып калган кыргызга, 
Жазыксыз кубат-муун экен, 
Чалкайып жаткан төр экен, 
Чалкып жаткан көл экен: 
Заңкайган залкар тоо экен, 
Жат душманга келгенде, 
Жалындап күйгөн өрт экен, 
Ата-журт үчүн кең пейил, 
Ак көрпө жайыл өзү экен, 
Тоодон улуу иш кылса, 
Жашырчуунун бири экен, 
Суудан улуу иш кылса, 
Кечирчүүнүн бири экен, 
Эр өлтүрсө, кан төксө, 
Жашырчуунун бири экен, 
Жакшы менен жаманды, 
Батырчуунун бири экен, 
Касташкандын тилегин, 
Катырчуунун бири экен, 
Ойносо кумар уткундай, 
Өчөшкөнүн өлтүрүп, 
Өчтөшсө башын жуткундай; 
Магырып менен машырык, 
Жайып колун сунгундай, 
Он сегиз миң ааламды, 
Оңуна келсе туткундай, 
Кезенишкен немени, 
Жерге кирип кетсе да, 
Чачынан тартып чыккындай. 
Каптап кыйан-сел келсе, 
Кайышпай туруп жыккындай, 
Жумулган көздү ачкындай, 
Кастаганы ким болсо, 
Капилет өлүп жаткындай, 
Кара сууга кан куйган, 
Канкор эрдин бири экен, 



Калайыкка чаң салган, 
Анткор эрдин бири экен, 
Жеткилең экен акылы, 
Жетилгенде жок калар, 
Теңдешер бенде акыры”. 
Тегерете бир карап, 
Каныкей антип жактырды, 
Каныкей калды көл бойлоп, 
Кан жүрөктү жуу мойлоп, 
Көкжалың кетти жол менен, 
Алда канча ой ойлоп. 
Кырк чоро  кетип баратат, 
Бетбактын тоосун ал бойлоп, 
Үзүлтүп муну таштайлы, 
Карманапка катылган, 
Бадыкөлдөн баштайлы. 
 
Кан ичме капыр Бадыкөл, 
Кабаттап темир кийинди, 
Кара калпак элине, 
Калдайган колун кийирди, 
Ок дарысын мол алды, 
Кара жерди казылтып, 
Карманапты какшатып, 
Андан ары түз басып, 
Алашты чаап алгалы, 
Арка болгон алашка, 
Манасты чаап алгалы, 
Кыргыздын элин тебелеп, 
Жыпжылма кылып салгалы, 
Каадасынча баштагы, 
Кыз-келинин алгалы, 
Кыйалында жөнөдү, 
Кызыл үркүн кылгалы. 
Аттанганда бадырек, 
Айал-үйөл кылбады, 
Ортодо түркүн азыраак, 
Отогондой уйпады, 
Бадыкөл келет экен, деп 
Каракалпак жыйналды, 
Карадөө минер аты жок, 
Карап туруп кыйналды, 
Аңгычакты алдырап, 
Алтыке келип калганы, 
Жаш Манас келе жатат, деп 
Жалпы журтка жайганы: 
Кара калпак, маңгыттар, 
Маңдайлашып чайкалды, 
Коңурсур тийип колуна, 
Карадөө көөнү жайланды, 
Кыламын деп кыйланы, 
Карадөө кылыч байланды, 
Жекеге чыгып бөлүнүп, 
Жалгыз өзү шайланды, 



Башкасына карабай, 
Бадыкөл барды өзү жай, 
Качырышты бакырып, 
Карадөө таамай сайа албай, 
Бадыкөлдөй капырдын, 
Айбатынан аптыгып, 
Беттешкен жерде Бадыкөл, 
Карадөөну шаштырып, 
Эки имерип сайышып, 
Карадөө калды шашылып, 
Карманап чыдап туралбай, 
Өзү чыкты ачынып, 
Карманапты көргөндө, 
Камылга кылып бөлөкчө, 
Найзаны булгап күч чыңдап, 
Катуу тийди жапырып: 
Үч имерип өткөндө, 
Өкүрүгү баш жарып, 
Кайраты ага тең келбей, 
Карманап калды жалтаарып: 
Кайра качар кезинде, 
Карадөө жетти бакырып, 
Капташып туура жагынан, 
Карадөөнү көргөндө, 
Кара ниет Бадыкөл, 
Каарданды өзгөчө, 
Карарып өңү калыптыр, 
Казабына алыптыр, 
Карманап менен Карадөө, 
Катар сайып салыптыр, 
Ошол кезде Кардыгач, 
Төбөсүнө түйгөн чач, 
“Карманап башын кесет, -деп, 
Кайнимдин канын ичет» - деп, 
Мингизип берген бай Жакып, 
Жалманкөк деген ат эле, 
Камчыга бөлөп көк атты, 
Кардыгач барып тийди эле, 
Каңгырап каапыр турганда, 
Кардыгач найза урганда, 
Бадыкөлдүн тулпары,  
Чөгөлөй түшүп оңолуп, 
Менменсинген бадырек, 
Кайраты баштан жоголуп, 
Качырып кирди ошондо, 
Кабагын бүркөп чуу койуп, 
Карманап менен Карадөө, 
Качып кетти бир койуп. 
Бадыкөл менен Кардыгач, 
Бардашы ашык чамалаш, 
Кайраттуу качпай турушту, 
Канча жол найза урушту, 
Ойуна алды Бадыкөл: 
“Аргамжы чачы катындын, 



Алчаңдаган каапырдын, 
Чачынан чапчып кармайын, 
Оодара тартып салайын, 
Байлатып темир тор менен, 
Олжо катын кылайын, 
Мага окшош эр экен, 
Катындан чыккан шер экен, 
Пил билектүү эр туулат, 
Бир тукумун алайын, 
Жиберип муну Балыкка1 , 
Кабар салып калыкка, 
Башына мүшкүл салайын, 
Катын кылып алайын, 
Карманап, Карадөөлөрдү, 
Ошондон кийин табайын, 
Каракалпак бул элди, 
Каранды кылып тынайын, 
Андан кийин түз беттеп, 
Кыргызды карай жылайын, 
Чыркыратып Манастын , 
Чыгарайын жыласын”. 
- Чыныгы акыл казгансып, 
Изденип араң тапкансып, 
Койкойгон мойнун буруптур, 
Буурсундай колун сунуптур, 
Белде көрүп жаш Манас, 
Камчыга бөлөп кула атты, 
Карчыга куштай чуратты, 
Манастап ураан салыптыр, 
Манас деп атын укканда, 
Бура тартып Кардыгач, 
Желдирип кетип калыптыр. 
“Кылбайын эми кабыз, деп, 
Инисинен талашып, 
Жоо сайды десе намыс”-деп, 
Акылга дыкан Кардыгач, 
Түпкүлүгүн дагы эстеп. 
- Олжомду колдон кетирдиң, 
Бармак элем сени издеп, 
Ырысымдын чоңун көр, 
Келипсиң өзүң темтеңдеп!- 
Бадыкөл айтып мындай кеп, 
Найзасын кармап бекемдеп, 
Шамал тийсе чачылып, 
Желке чачы сепеңдеп, 
Ач кыйкырык, куу сүрөөн, 
Ачуусу келип кекеңдеп, 
Күүлөгөн найза кырк кулач, 
Чоңдугу мындай кызталак, 
Чымырканып тиштенип, 
Кара жанга күч келип, 
Манасты уруп өткөндө, 
Сынып кетти найзасы, 
Ортосунан бүктөлүп, 



Кебелип койбойт кара көк, 
Жел соккон чөптөй теңселип, 
Жаңылап алып бир найза, 
Дагы кирди Бадыкөл, 
Өзүнө өзү дем берип, 
Карап турбай кабылан, 
Найзасын кагып жиберип, 
Кайта тийди имерип, 
Кеңирейген чочкону, 
Келтирип туруп муштады, 
Бүгүлө түштү сынбады, 
Бадыкөл күчүн сындады, 
Ойрон Манас ыргады, 
Эндекей көрдү капырды, 
Экинчи найза сайылды, 
Өтүп найза кеткен жок, 
Өпкө-боорун кескен жок, 
Денеси бүткөн кара таш, 
Атаңдын көрү дүнүйө чок. 
Өөрчүп капыр карарып, 
Сакалы бирден саналып, 
Чоң чокморду  колго алды, 
 Кайрат кылса тургундай, 
Чаптырып ийсе чокморду, 
Топуракка тунгундай. 
Учураган тоону урса, 
Күкүм-талкан кылгындай, 
Күүлөп–күүлөп алганы, 
Күркүрөп келип калганы, 
Сооту жок жери ушул, деп, 
Баатыр Манас байкады, 
Чойгон колун чочконун, 
Колтуктан ары муштады, 
Каржиликтин булчуңун, 
Жара сайып таштады. 
Чоргодон аккан суу болуп, 
Каны агып чыркады. 
Кабылан Манас токтобой, 
Кайрылып жана муштады, 
Колтуктун көбүк этинен, 
Өпкөгө найза чыктады, 
Тегеренип арстаның, 
Эки имерип ыкшады. 
Тоо да токтоп турабы? 
Томкорулуп кулады, 
Тоодой болгон бадырек, 
Кара жерге сулады. 
Бир кишини кырк баатыр 
Бура тартып бастырбай, 
Боорун жарып, өт алып, 
Бөөдө элге кас кылбай, 
Аксакалдын, карысын, 
Айдоого келген барысын, 
Чогултуп келип жалпысын, 



Эреже менен эр Бакай, 
Эми кебин салыптыр, 
Апыртып ийип калп айтпай: 
- Айкөл Манас балбаным, 
Аңтара сайып жоо алдың, 
Эмки калган жумушту, 
Өз ойум менен кылайын, 
Ушул турган баарыңар, 
Бадыкөл өлдү ханыңар, 
Эл чачылып кетпесин, 
Эри жок, ээсиз калдыңар, 
Айткан кепти угуп ал, 
Калк башкарган хан болот, 
Ханы кандай башкарса, 
Эли ошого шай болот. 
Алым-салым аз болсо, 
Элдин көөнү жай болот. 
Бадыкөлдүн барында, 
Колуң менен калкыңда, 
Вазириң кайсы, бек кайсы? 
Жашырбастан, эл, айтчы. 
Бараң менен шаңкайдан 
Келгениңер кайсыңар, 
Сурай турган күн келди, 
Эми бүгүн айтсаңар, 
Жалган кепти салбагын, 
Калганга жабыр кылбагын, 
Шаңкай, бараң, маңгыттар, 
Үч бөлүнүп туруңар, 
- Эл үч бөлөк бөлүндү, 
Бараң, шаңкай көп экен, 
Маңгыттын бары чоң экен, 
Карапайым аскерде, 
Маңгыттардан жок экен, 
Байкап көрсө зор Бакай, 
Байкуш кыргыз кор экен. 
“Оомал-төкмөл дүйнө” - деп, 
Айтылып калган шол экен, 
Оодарылып шум жалган, 
Мына минтип турчу экен, 
- Маңгыт мында калгыла, 
Бараң-шаңкай баргыла, 
Бадыкөлгө караштуу, 
Бардык малды жыйгыла, 
Тирүүсү эмес өлүүсү, 
Тегеле кара санаба. 
Жаман айтып койбоңор, 
Катын менен балага!- 
Бараң, шаңкай кетиптир, 
Бастырган бойдон жетиптир, 
Катышсак канды ичет, деп, 
Айтканын түгөл кылыптыр, 
Адырга койбой чогултуп, 
Айдап малды жыйыптыр, 



Калың элди жардатып, 
Тамгадан бөлүп ылгатып, 
Каракалпак малдарын, 
Карманапка айдатып: 
Жолу каткан маңгыттын, 
Кыз-келини чуулашып, 
Чуркурашып, ыйлашып, 
Каракалпак, бараңдар 
Арасында шаңкай бар, 
Айдап малды чубатып: 
Баселек тоону ашыптыр, 
Маңгытка барып жатыптыр. 
Башы боолуу бараңды, 
Баш каранды шаңкайды, 
Куткарып муну койуптур, 
Бараң менен шаңкайдын, 
Эми көөнү толуптур. 
Бадыкөлдүн ордодо, 
Малай кыз бар ошондо, 
Тааныган кызын алыптыр, 
Тааныбаган бир кызды, 
Шаатемир алып жаныптыр. 
Шаатемирдин барганын, 
Кызды алып жанганын, 
Эч ким билбей калыптыр, 
Жан кишиге билинбей, 
Шаатемир жөнөп кетиптир. 
Арадан өтүп канча күн, 
Караханга жетиптир, 
Алып барып Шаатемир, 
Караханга бериптир, 
Каныкей көрүп ал кызды, 
Сиңди кылып алыптыр. 
Бадыкөлдүн катынын, 
Жөн жаныңды баккын деп, 
Өмүрлүк жетер дүйнөң бар, 
Ошону жеп жаткын, деп, 
Башка кепти сурабай, 
Кетмек болду арстаның, 
Ошол жерде туралбай. 
«Шаңкайдын эли алыста, 
Бараңдын эли аралаш, 
Тамыр-тааныш каралаш, 
Карым-катнаш жүргүзүп, 
Бир бололу чамалаш, 
Куру кетпе деп баатырга, 
Далай жылкы айдатат, 
Мага берип кетпейт, деп, 
Таарынып калат Карманап, 
Аа кошулуп Кардыгач, 
Жаш Манас келип элине, 
Жай жыргап жаткан кезинде, 
Шум кабар жетти бир күнү, 
Кечки салкын бешимде. 



Муну мындай таштайлы, 
Хан Манас кандуу майданга, 
Барышынан баштайлы. 

 
Араниктеги төрт баатырдын Көкчөгө чабуулу 
 
Тынчытып элди эр Манас, 
Жам жайкыт үйдө жатканда, 
Бир күнү келди кабарчы, 
Күн бешимден ашканда, 
Келген киши кеп айтты: 
- Жиберди Көкчө, -деп айтты, 
Араникте Банус хан, 
Ага Дөөкан кошулган, 
Соксо, Сотой эрлери, 
Тоодой болгон шерлери, 
Алоологон туу менен, 
Жер көтөргүс кол менен, 
Койдон бетер жайылып, 
Кулак тунган чуу менен, 
Кумурскадай жайылып, 
Сел суусундай агылып, 
Үчкаркыра, Көкдөбө, 
Улуу Кемин, Жетөгүз, 
Жерлеп жаткан элдердин, 
Айдап кетти жылкысын. 
Аралашып чабышып, 
Ач билектен алышып, 
Ажыратып калууга, 
Алыбыз ага келбеди. 
Батыш жакка башкарды, 
Түндүктү кирди чапкалы, 
Түп көтөрө түгөтүп, 
Кырып сала жаздады. 
Таштап берип үй-жайды, 
Оокат-түлүк, бар малды, 
Бадалдарга жашынып, 
Маанектедик сай-сайды, 
Ыйлатпастан көтөрүп, 
Бешиктеги балдарды, 
Төшөгү менен көтөрдүк, 
 Кемпир менен чалдарды, 
Ушинтип жүрүп курган эл, 
Өлбөгөн тирүү жан калды, 
Кирип жатар үйү жок, 
Талаада элдер сандалды, 
Угуп калган арстаным, 
Жибердим киши атайын! 
Сени карап турабыз, 
Кабар болсо сиз жактан, 
Түп көтөрө жылабыз, 
Күндө кеткен чабуулга  
Алашты койбой жыйабыз, 
Ар кандай жумуш болсо да, 



Ачык кабар кыларсыз, 
Кыргыздын улуу хандары, 
Кымбат сыйлуу чалдары, 
Билеги жоон балбаны, 
Бири миңди алганы, 
Көкчөдөн келген элчиден, 
Угушту бирге кабарды. 
Көтөрүлбөй эсиркеп, 
Көкчө менен бир зилдеп, 
Кабарчыга ошондо, 
Көкжалың айтты мындай кеп: 
- Келген жигит, кайтып бар, 
Кепти төкпөй айтып бар, 
Келерки күнү пейшемби, 
Кечикпестеп мен басам, 
Аттанган болсо казактар, 
Араниктен табышам, 
Банус хан, Дөөкан дегенди, 
Соксо, Сотой эрлерди, 
Башкача угам кабарын, 
Барып көрөм абалын. 
Байкуш эл турса буркурап. 
Барбай кантип турамын? 
Кетер болсоң жөнөгүн, 
Эми мында турбагын! - 
Кабарчы кайра кетти эми, 
Пейшемби күн жетти эми, 
Айкөл Манас, эр Бакай. 
Арстан Чубак, Кыргыл чал, 
Кылкандай тегиз кырк кашка, 
Кызматы журттан бир башка, 
Ак жолтой болуп турган чак, 
Аттанып чыкса бир жакка. 
Душманга түйшүк салуучу, 
Түртүшүп колдон алуучу, 
Дүмөктүүлөр аттанып, 
Араник көздөй кетишти. 
Будургу сеңир дегенге, 
Бурулуп үч күн жатыптыр, 
Токойдон бугу карашып, 
Аралдан марал атыптыр. 
Ардык албай жол жүрдү, 
Эр Көкчөнүн кишиси, 
Соккон желдей зыркырап 
Элине жетип келиши 
Барганынан келгени, 
Бардыгын айтып бериши, 
Чөйрөнү жардап тургандар, 
Манастын жайын билишти. 
Казактан Үрбү, хан Көкчө, 
Калың кошуун жыйышты, 
Ушунчалык болор, деп 
Досуна көөнү жылышты. 
Калдайган калың кол менен, 



Хан Үрбү, Көкчө зор менен, 
Калкылдап жүрүп беришти,  
Казылган кара жол менен, 
Кабылан Манас баатырга, 
Жетебиз деген ой менен. 
Хан Үрбү, Көкчө баштаган, 
Санаты болду он миң жан, 
Арасында кары жок, 
Азамат болду чамынган, 
Арстан Манас баатырга, 
Будургунун сеңирде, 
Жолугушту талаадан, 
Казак, кыргыз кошулду, 
Чуркурашып аламан. 
Күйгөн өрттөй дуулдап, 
“Жүр, аттан!” – деп чуулдап, 
Сапырылып жөнөдү, 
Доолбас кагып карсылдап, 
Ат дүбүртү тарсылдап, 
Жердин бети жыртылып, 
Чөптүн көбү кырчылып, 
Тулпарлар жарап чакчайып, 
Ичин тартып кындыйып, 
Бурулуш деген бир жерден 
 Чыга калды дүрбөшүп, 
Туу көтөргөн азамат, 
Күн чагылтып көрсөтүп. 
 
Араниктин шаарында, 
Кароолчусу жанында, 
Камынып жаткан болуучу, 
Казак менен кыргызды, 
Калтырбай баарын чабууга. 
Араникти сураган, 
Эки калдай, эки хан, 
Андан башка он балбан, 
Алты шаар, Араник, 
Алым алып жеп жаткан. 
Соксо, Сотой - калдайы, 
Дөөхан, Банус хандары, 
Камынып жаткан баргалы, 
Кароолчу кирди алдырап, 
Көргөнүн айтып балдырап,  
- Дөөкан, Банус – каныбыз, 
Эл башкарган залыбыз, 
Соксо, Сотой сиздерди, 
Хандан артык тааныйбыз. 
Будургунун сеңирден, 
Бурулгуган чаң чыкты, 
Туу көтөргөн жан чыкты, 
Дүрбү салып карасак, 
Таажысы бар хан чыкты! 
Үйөр аккан сел чыкты, 
Үйдөй чокмор колунда, 



Кылымды бузар эр чыкты, 
Чолпондой көзү чачырап, 
Азуулары качырап, 
Алгыр жолборс шер чыкты, 
Баатыр балбан аралаш, 
Телегейи тең чыкты, 
Көпкөк темир кийинген, 
Теңдеши жок эр чыкты, 
Аленгир жаа - сур жебе, 
Ийининде мылтык, чак келте 
Ар бир түркүн эл чыкты! 
Оңой эмес ушул эл, 
Оморулгус тоо чыкты, 
Жыл он эки ай урушсак, 
Оодарылгыс жоо чыкты! 
Кызыл байрак, көк желек, 
Жел урган чөптөй теңселет. 
Ат дабырты дүңгүрөп, 
Эр табышы күңкүрөп, 
Коркуп калды жүрөгүм, 
Кулак тунуп дүңгүлдөп, 
Жер козголуп токтобой , 
Жайкалып турат сүлкүлдөп, 
Капшыра кармар эмедей, 
Каары катуу көрүнөт. 
Ким экенин ким билет? 
Эми калган иш болсо, 
Эл башкарган эки зал, 
Эки калдай, он балбан, 
Өзүң билгин белгилеп, 
- Кароолчу кебин угушуп, 
Каңгырап карап турушуп,  
Ханы менен калдайы, 
Калың колун чубатты, 
Баң доолусун урушуп, 
Барабан согуп, баң тартып, 
Бары аскерин атказып, 
Чатырын бүктөп жүктөшүп, 
Каңгайдын бары дүрбөшүп, 
Кабылан Манас баатырдын  
Караанын көрүп жүдөшүп, 
Беттешпей туруп баатырга  
Апкарышып сүрдөшүп, 
Азар-түмөн кол айдап, 
Айбаттанып айгайлап, 
Эки калдай, эки хан, 
Он балбан чыкты бел байлап, 
Батышпай чыкты каңгайлар, 
Жөө тумандай жер жайнап, 
Айбаттуусу эрлердин, 
Качыратып тиш чайнап, 
Эрдин кесе тиштенип, 
Ородой көздөн от жайнап, 
Чанданы жүрөт шөлпөйүп, 



Өлдүк дешип шор кайнап! 

 
Калдалаң деген балбаны, 
Каңгайлардан бөлүнүп, 
Ортого чыкты айгайлап, 
Тарткызыл деген ат экен, 
Катуу келет дардаңдап, 
Казактардын Семети, 
Кенебеген эр эле, 
Кекенишкен душмандын, 
Кендирин кесип жүрчү эле, 
Өлүмдөн башын тартпаган, 
Өткүр тууган эме эле, 
Карасур деген аты бар, 
Калдалаңдын алдынан, 
Каршы чаап жөнөдү, 
Карагай найза өңөрдү, 
Казактардын Семети, 
Калдалаң капыр эр жетти, 
Каңкылдаган үн чыгып,  
Кара бойдон сөз чыгып, 
Найзаларын кагышты, 
Айабай мыктап сайышты, 
Айланада турган эл, 
Асабасын жайышты, 
Калдалаң, Семет, эки тың, 
Кең майданда табышты, 
Кечигип тура албады, 
Келген жерде сайышты, 
Баштап кетти барганда, 
Баш-аламан чабышты, 
Жекеге чыгып көнгөндөр  
Найзаларын кагышты, 
Калканчы кылган тондорун, 
Капшытынан жарышты, 
Жаактарын айрышты, 
Бетинин канын агызды, 
Он айланып өткөндө 
Эр Семет кылды кабызды. 
Кандимдигин карматты, 
Катуу кылып кайратты, 
Өпкөдөн сайып өткөрө, 
Өзөктөн канын жайнатты, 
Көмө сайып жан алды, 
Башын кесип дагы алды, 
Өзүмдүн ханым дегенсип,  
Хан Үрбүгө алпарды, 
Эрдигине арнады. 
Тик турган кызыл кымкапты, 
Жамынып кызыл тон кийип, 
Чамынган жолборс элирип, 
Карап турду эр Семет, 
Жеңишине керилип. 
Он балбандын бири эле, 



Мунар атын дээр эле, 
Минген аты Темиркөк, 
Түрсайак атым дечү эле, 
Тоодой болуп минчү эле, 
Толгошоор билек кез келсе, 
Токтоо кылбай кирчү эле, 
Беттешкенин мент кылып, 
Ыргыта сайып жүрчү эле, 
Өз ичинде таанымал, 
Кангайлар сырын билчү эле. 
Кангайлар калдырап, 
Кажы-кужу балдырап: 
- Каракөктү минди, - деп, 
Кайран Мунар кирди, - деп, 
Кара тоодой каркайган, 
Караанын карап көрөр, деп, 
Калдаңдаган шум казак, 
Кайра качып жөнөр, деп, 
Качпай койсо көгөрүп, 
Жер кучактап өлөр, - деп, 
Калдалаң көргөн өлүмдү, 
Али эле көрөр, – деп. 
Кармап Мунар жарбайбы, 
Чүрпөдөй мойнун жулбайбы, 
Жилигин жулуп ыргытып, 
Этин жүндөй тытпайбы, 
Байтеректей күчү бар, 
Шумдугуна ынайбы! 
Кайран Мунар күч алып, 
Бир кумардан чыгат ко, 
Боорун жарып өт алып, - 
Мөндүлөшүп каңгайлар, 
Мунарын турду карашып, 
Кудай урган Мунарды, 
Көргөндүн баары таң калып, 
Аты да Мунар экен, деп, 
Заты да Мунар экен, деп. 
“Калдалаң кунун кубам, дейт, 
Казакты канга жубам, дейт, 
Семет эмес тетиги, 
Тургандын баарыны кырам, дейт 
Убара болуп келиптир, 
Ушалап тегиз тынам!” - дейт. 
Телегей элден бир бөлөк, 
Минген аты Темир көк, 
Олоңдой өргөн чачы бар, 
Өңөргөн койдой кашы бар, 
Алтымыш кулач найза алып, 
Айкырыгы баш жарып, 
Айбат менен Семетке, 
Айанбай тийди качырып, 
Семеттин аты карасур, 
Анык күлүк мына бул, 
Беттешкенин мент кылып, 



Алып жүргөн баатыр бул, 
Ал Манастап бакырып, 
Артынан топо сапырып, 
Өткөрө күлүк Карасур, 
Кош кулагын жапырып, 
Алтымыш кулач найзаны, 
Качырып Мунар салганы, 
Баатыр тууган эр Семет: 
“Найзасы узун экен, - деп, 
Менин найзам жетпес, - деп, 
Найзамды менин жеткизбей, 
Аңтара сайар бекен?” - деп. 
Найзасын койуп жайына, 
Өткүр кылыч жанында, 
Кармай калып санынан, 
Тартып алып кабынан, 
Мунардын сайган найзасын, 
Баатыр Семет чапканда, 
Найзаны кылыч таарыган. 
Кылычты Семет имерип, 
Кылчайып Мунар болгунча, 
Тогуз-он койуп жиберип, 
Ороңдогон чоң Мунар, 
Ороолонуп калыптыр, 
Колуна чокмор алыптыр. 
Чокморунун чоңдугу, 
Чолоң үйдөй көрүндү, 
Көрүп түрүн чочконун, 
Көпчүлүк көөнү бөлүндү. 

 
Жазганбай Семет барыптыр, 
Мадырайган чоң Мунар,  
Чокмор менен сайыптыр. 
Күүлөнгөн чокмор тийгенче, 
Каржиликке кагам деп, 
Найзасын Семет алыптыр, 
Оң карынын булчуңга, 
Найза менен сайыптыр. 
Тийип найза булчуңга, 
Мунар колун тартыптыр, 
Ачууланып булкуна, 
Кошо кетти найзасы, 
Семеттин жок колунда, 
Келди Семет ошондо, 
Чоң Мунардын оңуна. 
Көтөргөнчө чокморду, 
Чокуга Мунар бир салды, 
Өзү тургай аты жок, 
Дайынсыз Семет жок калды! 
- Мыктың болсо келгин, -деп, 
Бириң эмес миңиң, -деп, 
Койдой катар мууздап, 
Койбоймун бириң!-деп. 
Майданга батпай күжүлдөп, 



Мунар турду күркүрөп. 
Татай деген бар эле, 
Татыктуу эрдин бири эле, 
Талкалашкан жоо көрүп, 
Таанылып келген эме эле. 
“Каңгай турса маңдайда, 
Тартынгансып барбасак, 
Намыс деген сөз кана?” 
Ойуна Татай алыптыр, 
Ташкүрөң деген аты бар, 
Камчылап жөнөп калыптыр. 
Татай, Мунар беттешти, 
Каңгай, алаш кектешти. 
Татайды Мунар көргөндө, 
Мунар жаман каарданды, 
Бөйөн менен чайандай, 
Өтө жаман заарданды, 
Семетти чапкан чокморун, 
Күүлөп Мунар колго алды. 
Абайлап Татай калыптыр, 
Качырып Мунар чапкынча, 
Этектин четин көтөрө, 
Бөйрөккө найза малыптыр, 
Татайдын сайган найзасы, 
Эт бөйрөктү жарыптыр, 
Тоодой болгон Мунарды, 
Тоңкойтуп Татай алыптыр, 
Бир беттешпей Татайга, 
Мунар өлүп калыптыр. 
Муну каңгай көрүптүр, 
Оолугушуп, өрчүптүр, 
Адырай деген немеси, 
Саптан өзүн бөлүптүр. 
Капырдын аты Адырай, 
Айбаты башка бир далай. 
Жылбаскер деген аты бар, 
Күрөөкө темир кийинип, 
Буттап темир курчанып, 
Сом темирин өңөрүп  
Кетелегин кошо алып, 
Балтасын байлап жанына, 
Кылычын салып кынына, 
Найзасын алып колуна, 
Чокморун кысып такымга, 
Калканын тартып жонуна, 
Чарайна чаптап бооруна, 
Кисепче кийип бутуна, 
Калдыркан асып тышына, 
Туулган башка көмөрүп, 
Унутуп таштап өлүмдү, 
Өчөшүп чыкты көгөрүп, 
Алаштар карап турушту, 
Баштады Татай урушту, 
Бардыгын айтып ким болот, 



Бул кыйырсыз жумушту! 
Келе жаткан Адырай, 
Куйкасы жаман курушту, 
Айал-үйөл кылбастан, 
Жалмайым дейт, бурутту, 
Татайды арзан самады, 
Колуна балта кармады, 
Найзанын сабын бек учтап, 
Татай карап турбады. 
Оңтойуна келтирип, 
Ойлоно издеп амалды, 
Алты айланып өткөндө, 
Алкым безге муштады, 
Таамайлап так болжобой, 
Жаза муштап таштады! 
Алачыктай Адырай, 
Алактаган Татайды, 
Кыжыры менен керилип, 
Балта менен чапканы, 
Балбансыган Татайдын  
Мээсин жерге чачканы, 
Бул бадырек Адырай, 
Өлтүрүп аны таштады! 
Аны көргөн алаштан, 
Алдыга киши баспады, 
Адырай салып айгайды, 
Айбаты басты далайды, 
Алаштардын элинде, 
Татыбек деген бар эле, 
Казактын ханы Үрбүгө  
Белине таңуу ал эле, 
Татыбектин өзү жаш, 
Адамдан башка соку баш, 
Кең көкүрөк кууш айак, 
Келишкен сонун кара каш, 
Атып мылтык, тартып жаа, 
Эр сайууга өтө маш, 
Сөөгү толук кагалес, 
Ар кандай ишке жараган, 
Тайманбаган чабендес, 
Сайып найза, балта чаап, 
Адистик жайы бар эле, 
Алапайын таба албай, 
Карады Үрбү аны эле. 
Ханы карап калганда, 
Татыбек чыкты камдана, 
Каруу-жарак кеми жок, 
Тайманып калар жери жок. 
Камчыга атын бөлөдү, 
Татыбек баатыр жөнөдү, 
Келе жатат Адырай, 
Жапжалпак мурду далыдай, 
Сөлөкөтү көрүнөт, 
Суур кууган айуудай, 



Үркөрдөй болгон Жылбаскер, 
Чычаңдап койот качырдай, 
Эби келсе аты да, 
Жегидей сөөк кажырдай. 
Жакындаган кезинде, 
Тиштеп тартчу пейли бар, 
Үксөңдөгөн Адырай, 
Белсенип жанын айабай, 
Белдемчи кыйа байланып, 
Колуна күрзү карманып, 
Карчылашты Татыбек, 
Карчыгадай шаңданып, 
Чарадай жерлер казылып, 
Топурак учуп-жер чаңдайт, 
Каңгай, алаш сап байлап, 
Карап турат калдайып, 
Койуп өттү Татыбек, 
Адырайды бир сайып, 
Кудай урган Адырай, 
Кылчайып артын карады, 
Салмоор таштай ойнотуп, 
Күрзү менен бир салды, 
Мыктуусунган Татыбек, 
Табылбай тарпы жок калды! 
Адырай мыкты баатыр, деп, 
Каңгайдын эли шаттанды, 
Айдаркандын Көкчөсү, 
Айалдабай аттанды, 
Минген аты Көкчөнүн 
Байдербиштин көк ала, 
Сатып алган башында, 
Алтымыш тогуз кун малга. 
Алтымыш тогуз атагы, 
Беш жүз кырк мал санаса, 
Алганына жараша, 
Күлүк чыккан Көгала, 
Байкап турган элдердин, 
Баарына болуп тамаша. 
Баатыр Көкчө жеткени, 
Күзүсүн күүлөп Адырай, 
Чаба турган кептенди. 
“Чаптырып салсам өлдүм, - деп 
Мурда чапсам өлдү”-деп, 
Баатыр Көкчө ойлоду, 
Бар тарабын болжоду, 
Найза менен качырып, 
Күрзүсүн шилтеп ийгинче, 
Каржиликке бир койду, 
Үзүлүп ыргып жилиги, 
Бир колу жок чолойду. 
Тизгинди таштап жиберди, 
Сак калган колго кызталак, 
Балтаны кармап имерди, 
Алдындагы Жылбаскер, 



Ооздук тиштеп нидерди. 
Жылбаскер башын тартканда, 
Тизгин түшүп кетиптир, 
Эки колун ат салып, 
Тушалып колу бекиптир, 
Аңгычакты эр Көкчө, 
Кош колдоп туруп балтаны , 
Чокуга койуп өтүптүр, 
Тоодой болгон Адырай, 
Томолонуп кетиптир, 
Куу жыгачтай кокойгон, 
Мойнунан башын кесиптир. 
 
Күн кечкирип аңгыча  
Колдор түштү жайына, 
Кароолду мыктап койушту, 
Каадасы менен конушту, 
Кайгуулчулар уктабай, 
Чычканга кебек алдырбай, 
Карап турду тикийип, 
Чыканак жерге койо албай, 
Таң агарып дагы атты, 
Түн бойунча тура албай, 
Баң доолун уруп эки кол, 
Бастырып чыкты колбушуп, 
Жердин бетин көрсөтпөй, 
Маңдай-тескей жолгошуп, 
Айдаркандын эр Көкчө 
Майданга чыкты болкойуп. 
Адамдан башка көркү бар, 
Аскарлуу тоодой зоңкойуп. 
Каңгайдан чыкты бир караан, 
Кебетеси эң жаман, 
Он балбандын бири эле, 
Отогой атын дээр эле, 
Кумары кармап калганда, 
Алым салып каңгайдан, 
Бирден адам жээр эле, 
Ханы менен калдайы, 
Кантесиң деп айта албай, 
Эркинче жүрчүү эме эле, 
Жалгыз эрке баладай, 
Айтарга оозу баталбай, 
Жөн койучу тим эле. 
Тарпылдак деген аты бар, 
Тандамал баатыр аттанды, 
Жанказандай башы бар, 
Жаткан кара дөбөттөй, 
Маңдайында кашы бар, 
Атынын аты Тарпылдак, 
Басканы башка тарпылдап, 
А, кокуй, келген Отогой, 
Ачып оозун эстесе, 
Азуулары шакылдап, 



Айдаркандын Көкчөгө, 
Жетип келди жакындап! 
Эр Көкчөнүн Көгала, 
Жаадай учуп закымдап, 
Агын суудай толкуну, 
Кирип келди такымдап, 
Опсуз өскөн Отогой, 
Эки далы кеңдиги, 
Алты кулач бар эле, 
Аны менен беттешкен, 
Адамдын күнү тар эле, 
Айгайлап сүрөөн сала албай, 
Таталады Отогой, 
Алты тайган тойгундай, 
Эки бети болтогой, 
Үңкүрдөй болуп ачылып, 
Оозунан көбүк чачылып, 
Алдында өлүп үч балбан, 
Ичи жаман ачынып, 
Алачыктай чокморду, 
Көкчөгө салды качырып, 
Көгала тулпар эң сергек,  
Чаптырбай кетти жазгырып, 
Өзү Көкчө чабендес, 
Бошотту ордун шарт кылып, 
Отогой чапкан чокмору, 
Кара жерге тийиптир, 
Тийген жерин ойултуп, 
Кудук кылып ийиптир, 
Кургак жерден суу чыгып, 
Баткак болуп жибиптир. 
Отогой опсуз эр экен, 
Ханына бу да бел экен, 
Ушуну менен алышкан 
Көкчө дагы шер экен, 
Ылаачындай бурулган, 
Шамдагай жайы бар экен, 
Алачыктай Отогой, 
Кайра айланып болгунча, 
Чокморун күүлөп ургунча, 
Ойротто жок эр Көкчө, 
Ороолонуп алыптыр, 
Ана-мына дегиче, 
Отузду койуп салыптыр, 
Калканы менен туулгасын, 
Талаа-талаа жарыптыр. 
Кара ниет Отогой, 
Каарданып токтобой, 
Күрзүсүн алды колуна, 
Көкчөнү чапмак ойунда 
Ал ойлонуп болгунча, 
Сайды Көкчө бооруна, 
Шамалдан күлүк Көгала, 
Өтө берди соңуна, 



Оңолгуча Отогой, 
Сайды Көкчө бооруна, 
Боорунун каны салаалап, 
Соорусунан аккан кан, 
Бөлөк-бөлөк талаалап, 
Отогой минген Тарпылдак, 
Бурула албай талпылдап, 
Сайып өттү эр Көкчө, 
Оң жак карчыт этине, 
Орнотуп найза бир ыкшап, 
Соорусунан, боорунан, 
Карчытынан агып кан, 
Кайрат кылып тура албай, 
Көкчөгө найза ура албай, 
Бура тартып жөнөдү, 
Качмак болуп уйалбай. 
Кайра тарта бергенде, 
Кабылан Көкчө баатырдын, 
Кабуусуна келгенде, 
Теминип койсо ыргыштап, 
Көгала менен кууду эле. 
Эшик эндүү айбалта, 
Эрен Көкчө колго алды, 
Айландырып чочкону, 
Арт, артынан салганы, 
Туулга менен калканда, 
Кылайып неме калбады. 
Тосор туулга жок болду, 
Көзөл Көкчө оштонду, 
Баштакыдан беш бетер, 
Белсенип баатыр шоктонду. 
Кош колдоп туруп ошону, 
Койуп өтүп чокуга, 
Токтотпой жумшап жиберди, 
Тозоктун күйгөн отуна. 
Ондун бири Кетелик, 
Эрдин кырча тиштенип, 
Ойрон Көкчө баатырга, 
Аттанып чыкты кезенип, 
Өлтүрүп удаа экини, 
Эр Көкчө турат белсенип, 
Эрдемсип келет Кетелик, 
Мас эмедей чакчаңдап, 
Үнү күндөй күркүрөп, 
Шамал чыгып дүркүрөп, 
Анча-мынча адамдар, 
Ыдыгына чыдабай. 
Сийдиги агып бүркүрөп. 
Жүзүндө албан сүрү бар, 
Эки бетте саксаңдап, 
Бир байбактык жүнү бар, 
Сакалдары саксаңдап, 
Ачып кирпик ирмесе, 
Эки көзү чакчаңдап, 



Тору айгырдын жалындай, 
Муруту турат самсаалап, 
Үңкүр кабак, дөң маңдай, 
Өжөрлөнсө бул чочко, 
Жүзүмчө киши жуткундай, 
Күлгүн тартып ыраңы, 
Күүгүмдөгү устадай. 
Күн баткан бүрүл жүздөнүп, 
Төбө чачы үксүйүп, 
Жерге тийип эки бут, 
Тизесинен бүктөлүп, 
Караанын көргөн адамдын, 
Кара жанга күч келип, 
Айкырып кирди Көкчөгө, 
Аты менен тап берип, 
Кадимкидей адатта, 
Карматам деп Көкчө ойлоп, 
Көкчөдөн алда көп канча, 
Арамдыкты ал ойлойт, 
Мөкү балдуу найзаны, 
Булгап колго алганы, 
Бура тарта бергенче, 
Буудан Көкчө баатырды, 
Көмө койуп салганы. 
Көрүп туруп Көкчөнү, 
Кайран Сыргак турбады, 
Манастап ураан чакырып, 
Телкызылга камчы уруп, 
Кыйкырыгы Сыргактын 
Адамдын баарын чочутуп, 
Үргүлөгөн эчендин, 
Уйкудан көзү ачылды, 
Телкызылдын артынан, 
Топурак көккө чачылды 
Каракалпак кыргагы, 
Хан Жакыптын Сыргагы, 
Сундуруп найза тартпаган 
Сумсайып жоодон качпаган, 
Өкүм-өткүр тилдүү эле, 
Өлүмдөн коркпос жинди эле, 
Жан айабай жаш жолборс, 
Кетеликке тийди эле. 
Кекенип келген ач жолборс, 
Кезиккен пенде соо болбос, 
Тоо толкуган күч менен, 
Качырып кирген Сыргакка, 
Тоо да болсо токтобос. 
Сыргакка найза жеткени, 
Зымыраган бул бетпак, 
Томурулуп кетпеди. 
Анткен менен Кетелик 
Бурула албай Көкчөгө, 
Сыргакты карай беттеди: 
- Өлгөндүн кунун кубарда, 



Өзөктөн канды жайарда, 
Өксүткөн мени сен кимсиң? 

 
“Манастап” ураан чакырдың, 
Сен кыргыздан экенсиң, 
Ошонуңан мен билдим, 
Алмадай кызыл баласың, 
Али да күчтөн чаласың. 
Тилимди алсаң кетип кал, 
Кудайыңа барасың! 
Жаш баланы кетелик, 
Дүмбүл окшош кемирип, 
Кыйратты десе майданда, 
Кыр-кырынан кетилтип, 
Жаманатты кыласың, 
Жараңкасыз сынасың, 
Жайыл бала белемсиң, 
Жалтанбай кандай чыгасың? 
Кетип калган бара кой, 
Убалыңа калбаймын, 
Убайың ичте калбасын, 
Сайып-сайып кетип кал, 
Мен көөнүмө албайын,- 
Арсаңдап күлүп эр Сыргак, 
Мөкү балдуу найза ыргап: 
-  Мени койуп, Кетелик, 
Өзүңдүн жаның коргоп бак!- 
Ачып көзүн каранып, 
Эрди мурдун жаланып, 
- Ушалап койсоң өлөсүң, 
Өлүмдү кимден көрөсүң? 
Өчүңдү менден ким алат, 
Кунуңду сенин кубалап?- 
Анда Сыргак муну айтат: 
- Тоодой бойуң болсо да, 
Кетелик менин теңимби? 
Кыскарган күнүм узартып, 
Жоокалаткан кебиңби? 
Издээри жок деп артында, 
Менден кайгы жедиңби? 
Атамдын аты Жакып бай, 
Арстан Манас абам бар, 
Араниктин калаасын, 
Жалгыз алар чамам бар. 
- Агам Манас дедиңби, 
Айбыкпай айткан кебиңби? 
Көңтөй, Шоорук, Бадыкөл - 
Баарысын жеңип алдык деп, 
Эрдемсиген жериңби? 
Бир чабуудан чыгарбай, 
Суутайын демиңби!- 
Колуна алып балтасын, 
Козголуп чочко керилди, 
Кайра туруп мелтиреп, 



Найзасын сунуп калыптыр, 
Кетеликтин найзасын, 
Сайдырбай Сыргак кагыптыр. 
Сыргак каккан оңойбу, 
Капкайда учуп найзасы, 
Талкаланып жоголду, 
Карап турган Каңгайдын, 
Баарысына чуу болду. 
Кекенип келген Кетелик, 
Эрдин кесе тиштенип, 
Намыстанып тура албай, 
Каарданып алганы. 
Өлтүрөм, же өлөм, деп 
Ачууланды ченебей, 
Алдындагы Сыргакты, 
Бучкагына теңебей. 
Зым-зым этип зымырап, 
Эчтемени элебей, 
Өлүм жактан шеги жок, 
Ойуна алып кенедей, 
Сырттан Сыргак чыйралып, 
Тарамышын чыйратып, 
Дагы тийди качырып, 
Телкызылды чуратып. 
Каңгайлардын Кетелик, 
Камынып чокмор алыптыр, 
Чабууга кылып дайардык, 
Чакчайып тиктеп калыптыр. 
Кайра бура тартпастан, 
Тоо экен деп жазганбай, 
Баатыр Сыргак сайыптыр, 
Бир сайбады ал Сыргак, 
Омурткага он сайды. 
Эси ооп эндиреп, 
Ээрден көчүк кылтайды, 
Токтоно албай ээрине, 
Үзөңгүдөн бут тайды. 
Аргасы кетип ошондо, 
Аркасын карап кылчайды. 
Кыйамы келди эми деп, 
Кый сүбөөгө бир сайды. 
Токтоо кылып турабы? 
Томкорулуп кулады, 
Тоодой болгон бадирек, 
Тоңкойуп жерге сулады. 
Жыга сайып таштабай, 
Башын кесип дагы алды. 
- Кабылан сага соога, - деп, 
Хан Манаска алпарды. 
Кабылан Манас элжиреп: 
- Каадасы менен келдиң - дейт, 
Кат жазуучу үстөлдү, 
Сага, Сыргак, бердим,- дейт. 
Ал аңгыча тура албай, 



Адик чыкты чапкылай, 
Адик - Каңгай балбаны, 
Алып жүргөн чанданды, 
Далайын алган кыйратып, 
Менменсиген балбанды. 
Кездешкенин  мент кылып, 
Чыгарып жүргөн далдалды, 
Майданга келген Адикти, 
Айтабыз кандай айбанды? 
Кара жерден кар издеп, 
Чай ордуна кан издеп, 
Чаңкап жүргөн бадирек, 
Кызыл ээк чалдарды, 
Кызыл муштум балдарды, 
Убалына карабай, 
Аймап жүргөн бадирек, 
Ханы менен карасын, 
Андай жандан канчасын, 
Айдап жүргөн бадирек. 
Кулак угуп көз көргөн  
Качып жүргөн бадирек, 
Анын атын Адик деп, 
Айтып жүргөн бадирек. 
Кержеңдетип керк минип, 
Келди Адик менменсип, 
Кетелек алып колуна, 
Кетирмекчи ойунда, 
Кез келген эрди жолуна. 
Келип Адик токтобой, 
Башкаларга окшобой, 
Күдүрөңдөп күүлөнүп, 
Күңгүрөнүп сүйлөнүп, 
Ажылдап атка асылган, 
Кабагаан иттей сүрдөнүп, 
Албан-албан кубулуп, 
Алда канча түрлөнүп, 
Асыл баатыр Сыргакка, 
Айанбай найза салыптыр, 
Кактырбады найзасын, 
Кара санга малыптыр. 
Жамбаштын башы кыйчылдак, 
Учу тийип калыптыр. 
Найзаны тартып алганда, 
Түшкүнүндөй камчынын, 
Түптүз чуркап кан агып, 
Телкызылдын соорусу, 
Кетип барат майланып. 
Керкинин башын бургунча, 
Кайра айланып Сыргакка, 
Жана найза ургунча, 
Акбалта дөөнүн Чубагы, 
Көктеке оозун бурганы, 
Айал-үйөл кылбады, 
Узун бойлуу, кең далы, 



Туруп душман бет албас, 
Бул замандын балбаны, 
Туткандын чыгар далдалы. 
Ач кыйкырык, куу сүрөөн, 
Ал өңдөнүп ким жүргөн? 
Алдындагы Көктеке. 
Кыл куйругун шарт түйгөн, 
Кызыл жалын көзүнөн, 
Көөрүктөй болуп от күйгөн. 
Көркөм күлүк Көктеке, 
Күчөп-күчөп түйүлгөн, 
Кундактай бели бүгүлгөн, 
Кулжадай саны түрүлгөн, 
Курсагы жыйнак тартылган, 
Кулагы жалдан артылган, 
Аргамжы бойу аң келсе, 
Туйагын жерге какпаган, 
Кереге бойу жар келсе, 
Мүргүп жаза баспаган, 
Кош аң келсе аттаган, 
Коркуп артка качпаган, 
Жагалмайдай сызды эле. 
Жаадай учуп жетти эле, 
Кайра айланган Адикти, 
Кайран Чубак көкжалың 
Капталга койуп өттү эле. 
Кудай урсун Адикти, 
Куу найза сынып кетти эле, 
Сынган найза быркырап, 
Сыныктары ар кайда, 
Кетип жатат чыркырап. 
Төш жарыдай бир сынык, 
Аңырайган Адиктин, 
Оң көзүнө мадалат. 
Чечекейи куйулду, 
Чачылган мээдей балжалап, 
Ооруп көзү какшады, 
Керкин кайра тартканы, 
Бурулуп бара жатканда, 
Буудан Чубак жеткени, 
Оройлотуп Адикти, 
Он беш койуп жиберди, 
Кыр аркасы какшады, 
Мурдунун каны акканы, 
Жана турбай эр Чубак, 
Жандай салып чапкылап, 
Бир жак колун мүрүдөн, 
Шылый чаап таштады! 
Көзү сокур олоңдоп, 
Бир колу жок чолоңдоп, 
Туулгасы ыргып кетиптир, 
Тооктой мойну кокойот. 
Койуп Чубак жетиптир, 
Үзөнгүгө тамандап, 



Кобо калып шаңданып, 
Чыкыйга койуп өтүптүр, 
Күрөө каны шаркырап, 
Бута атым жерге чачылат, 
Чыдай албай Каңгайдан, 
Көп киши келди чапкылап, 
Тарсылдатып мылтыгын, 
Эр Чубакты аткылап. 
Каптап келген Каңгайдын, 
Карааны толук миң экен. 
Батак деген келиптир, 
Мингени анын пил экен, 
Үзүктөй калпак эр Шууту, 
Бу да мыкты эр экен, 
Алты сайлуу Акбараң, 
Асынган мылтык бар экен. 
Каңгай атып келатса, 
Карап тура албады, 
Батак минген чоң пилди, 
Өлтүрө атып таштады. 
Жер тайанып копкунча, 
Жетти Чубак арстаны, 
Тайанган колун тарттырбай, 
Булайта чаап таштады, 
Жанталашып кол серпсе, 
Жардык кылып жатат, деп, 
Батактын колу каптады. 
Каптаган кол жеткенче, 
Алдынкы келген тобунан, 
Адис мерген эр Шууту, 
Алтымышты атканы, 
Акбараң тийген кобобу, 
Жер кучактап жатканы, 
Тартып алып мылтыгын, 
Ыргып минип атына, 
“Манастап” Шууту чапканы. 
Баш-аламан ызы-чуу, 
Баары калбай аттанды. 
Кылгылыкты кылды, - деп, 
Алдында барган аскерди, 
Такыр кыргыз кырды, - деп, 
Кыргыздын бирин чыгарбай, 
Тегеректеп кыргын! - деп 
Хандары айтып салганы. 
Кажылдаган каңгайлык, 
Калбай такыр аттанды. 
Кырктын башы Кыргылчал, 
Кылымдан чыккан жинди чал, 
Акборчук менен койгулап, 
Алдында кетип бараткан, 
Жер майышкан Каңгайдан, 
Кара кытай, манжудан, 
Мангул менен калмактан, 
Каранды болгон Мангулга, 



Арасында канча жан, 
Айрыкчасы Банус хан, 
Соксо, Сотой, Калдайы, 
Дөөкан кошо барганы. 
Карабөрк Дөөкан кызы эле, 
Айтылып жүргөн он балбан, 
Ошолордун бири эле, 
Шакур, Корун деген бар, 
Карабөрк менен үч эле. 
Эки калдай, эки хан, 
Алдында бар үч балбан, 
Өчүгүшүп айбандар, 
Өрт жалындай келаткан, 
Жердин бети дүңгүрөп,  
Ат дабышы дүбүрөп, 
Жазайыл, мылтык, топ атып, 
Жамгырдай кылып ок атып, 
Милтенин баары кызыл чок, 
Үн басылбай тарсылдап, 
Доолбас үнү карсылдап, 
Аргымак аттар алкылдап, 
Кең багелек балкылдап, 
Айбалта белде жалтылдап, 
Кылыч кында шыңгырап, 
Найза колдо зыңгырап, 
Азаматтын баарысы, 
Чарайнасы чатылуу, 
Калкан жондо тартылуу, 
Туулга башка көмөрүп, 
Эрендин баары көгөрүп, 
Оролонуп эчеси, 
Үйдө күрзү өңөрүп, 
Өчөшүп кирди баарысы. 
Туу көтөрүп козголбой, 
Төрө Бакай калыптыр, 
Андан башка алаштар, 
Түп көтөрө барыптыр, 
Бет келген жерде кыйратып, 
Душманга бүлүк салыптыр. 
Көкжалдын баары киришип, 
Көбүнүн боорун тилишип, 
Найза менен эр сайып, 
Кылыч менен баш алып, 
Айбалта менен тең жарып, 
Айбаттанып, шаңданып, 
Атактуулар туш келсе, 
Каңгайдын колу апкаарып, 
Тим эле туруп күч келип, 
Титирек кирип калтаарып, 
Айкөл Манас баштаган, 
Айбаттуу Чубак, Сыргактан, 
Көргөндүн баары жалтанып, 
Кыргыл баштап кырк арстан, 
Кырып жойуп бараткан, 



Айдаркандын Көкчөсүн, 
Адамдын баары жараткан. 
Жагалданган Көкчөдөн, 
Жаны калбай жадашкан, 
Байыркы өткөн эрлердин, 
Бардыгы намыс талашкан. 
Бала баатыр жаш Сыргак, 
Башын тартпай өлүмдөн, 
Баладан башка эң чыйрак, 
Телкызыл менен киргенде 
Бөлүндү капыр быркырап, 
Арыштаса Телкызыл, 
Шамал чыгат зыркырап, 
Манжу, кытай, маңгулдар, 
Баатыр Чубак эренге, 
Бетине беттеп бара албай, 
Көктекеге жанашып, 
Жеткидей эмес жагалмай, 
Кылчайып артын карабай, 
Кылча жанын айабай, 
Кыраан Чубак кириптир, 
Кайнаган колду аралай. 
Колунда найза булгалап, 
Томолотуп баратат. 
Тобун бузбай жара атып, 
Чуркуратып баратат, 
Түгөтөт экен изди, деп 
Кулдурашып баратат. 
Айтканын адам уга албай 
Чулдурашып баратат. 
Тили келбей күрмөөгө 
Булдурашып баратат. 
Экөө бирге баса албай, 
Бирден качып баратат. 
Эңкейиште эр сайып, 
Экини беттеп тең сайып, 
Эрен Чубак баратат. 
Азууларын аркайтып, 
Ат өлүгү бир тоодой, 
Муруттарын сербейтип, 
Эр өлүгү бир тоодой, 
Жүзүн сайып жүдөтүп, 
Миңин сайып билинтип, 
Миңге саны толгондо, 
Бирден оңко тургузуп, 
Чарчабай да, чалыкпай, 
Ойон Чубак кабылан, 
Желдирип жүрөт бургутуп, 
Дөөкан менен Банус хан, 
Алдына келген кишиден, 
Бири аман калбаган, 
Бадиректер кылычын, 
Кызыл канга майлаган, 
Каршылашкан кишиден, 



Бири кайра жанбаган, 
Өз-жат дебей чочколор, 
Өлтүрүп баарын жайлаган, 
Соксо, Сотой калдайлар, 
Алдына салып айдаган, 
Аралашты эки кол, 
Адам билгис аламан. 
Аламан кирген аскердин, 
Кырылышы эң жаман! 
Менменсиген эрендер, 
Белгилүү баатыр берендер. 
Беттей албай күңкүлдөп, 
Каарданган эчендер, 
Тузакка түшкөн эмедей, 
Кеп кутулбас чечендер, 
Адамдан чыккан нурдуулар, 
Сүйлөсө сөзү муңдуулар... 
Ажал туура келгени, 
Өлүп барат ушулар. 
Сокуру бар, бучук бар, 
Шаңдуусу бар, кодоо бар, 
Картаңы бар, жашы бар, 
Чыйрагы бар, бошу бар, 
Ажал чиркин туш келсе, 
Жакшы-жаман ылганбай, 
Кыйылып башы баратат, 
Бардыгы окшош куурайдай! 
Арстан Манас баатырдын, 
Бет алган жагы өрт жалын, 
Уруштуу күнү узарган, 
Учунан жалын, от жанган, 
Кынынан сууруп алганда, 
Кырк аршынча узарган, 
Кынабына салганда, 
Жети карыш кыскарган, 
Бөлөкбай соккон Ач албарс, 
Чапканын кеспей калбаган, 
Кылычты жалаң алыптыр, 
Кыйкырыгын салыптыр. 
Көөрүктөн чыккан жалындай 
Көзүнүн оту шыркырап, 
Кумдандан чыккан түтүндөй, 
Оозунан буусу буркурап, 
Айдаган койдой чуулатып, 
Чапкан чөптөй сулатып, 
Чыгарып тарпын Каңгайдын, 
Таталатып, чуулатып, 
Бириндетип качырбай, 
Аккуланы чуратып, 
Кармаган күрзү колуна, 
Тартынган калкан жонуна, 
Чоң-кичисин аралаш, 
Бирине-бирин улантып, 
Бара жатат жуушатып. 



Кызык уруш мезгилде, 
Кайнаган колдун ичинде, 
Шакур, Корун, Карабөрк, 
Арка-аркадан келатып, 
Көкжал баатыр Манаска, 
Калган кези кабылып, 
Караанын көрүп алардын, 
Кабылан Манас баатырың, 
Карап билгин түп жайын: 
“Кылыч менен чапканда, 
Көп кишинин бириндей, 
Кырданып барып жатканда, 
Манас атым бекер,- деп, 
Мындан кийин айтаарга”. 
Кылычты салып кынына, 
Сырнайза алып колуна, 
Беттешти жетип алдында, 
Шакур деген чоңуна, 
Чамынып нардай жаш Манас, 
Тура калды жолуна, 
Келаткан Шакур болучу, 

 
Жүз батман күрзү колунда. 
Тик качырды Манасты, 
Бул Манасты жеңгенде, 
Түгөтөм деп алашты, 
Корун менен Карабөрк, 
Токтолуп тура калышты. 
Арты-артынан киришип, 
Алмак үчүн намысты: 
“Катар барсак уйат,- деп, 
Үчөөлөп сайып жыкканда. 
Кимге атак калат? - деп, 
Эч шеги жок Манасты, 
Шакур сайып алат,- деп, 
Жүз батман чокмор тийгенде, 
Кыргыз Манас турбайлык. 
Тоо да тоскоол кылбайт” - деп, 
Шакуруна ишенип, 
Шаңданып карап турушту, 
Алдыңкы келген Шакур, 
Баштады кызык жумушту, 
Ал Манасты көргөндө, 
Кол салгансып жүрөккө, 
Колундагы чокморду, 
Урчук ташка бир урду. 
Талкан болуп таш кетти, 
Тайманбай Шакур чоң калмак, 
Ал Манаска жетти эми, 
Бир урчукту бузду деп, 
Манас коркуп кетеби, 
Тик качырган Шакурга, 
Сырнайза кармап кезенди. 
Күрзүсүн колго аларда, 



Көтөрүп туруп чабарда,  
Найзаны Манас алыптыр, 
Күрзүдөн нары сайыптыр. 
Таштан жанбас Сырнайза, 
Күрзүгө кирди мадалып, 
Найзага илип күрзүсүн, 
Жулуп Манас кошо алып, 
Айландырып күүлөдү, 
Адырайган Шакурдун, 
Өзүн койуп жиберди. 
Күрзү, найза аралаш, 
Тоодой Шакур жыгылды, 
Кара жерди кучактап, 
Кемерге башы тыгылды. 
Бир чабуудан ашырбай, 
Шакурдун деми тыйылды. 
Шакурду көрүп чыдабай, 
Кирди Корун тура албай, 
Чаба турган жарагын, 
Жайын угуп алыңар: 
Тегирмендин жети таш, 
Саптаганы бек жыгач, 
Жылгыс кылып бекиткен, 
Шынаасы темир аралаш. 
Оролонуп алганда, 
Ойрон кылып салуучу, 
Кара ниет бул Корун, 
Беттешкенин алуучу, 
Уруштуу күн болгондо, 
Көрүп турган Корунду, 
Кумардан чыгып калуучу. 
Күлүк Коңур аты бар, 
Корун деген даңкы бар. 
Калган эсем ал Корун, 
Беттешкенин мент кылбай, 
Куру келген жан эмес, 
Кең майданды кан кылбай, 
Колунда бар көтөргөн, 
Тегирмендин жети таш, 
Кол салышып киргенде, 
Кутулган эмес, жалгыз баш, 
Жер титиреп бастырса, 
Желденип турат башкача, 
Ыраңы сүрдүү алаамат. 
Жеп ийчүдөй келатат. 
Жеткен жерде баатырды, 
Жети таш менен бир салды, 
Чапкан ташы тийгенче, 
Таш көтөргөн колуна, 
Балта менен баатыр шер, 
Чыканакка бир салды. 
Чыканагы зыр этип, 
Көтөрүлбөй шалдайды, 
Аны менен токтобой, 



Акалбарс менен бир сайды, 
Орто тоодой чоң калмак, 
Оодарылып кыйшайды. 
Ээрден көчүк бултайды, 
Үзөңгүдөн бут тайды, 
Кескен терек кептенип, 
Кырданып Корун кынтайды, 
Кылымда даңкы бир бөлөк,  
Кыргыздан чыккан кара көк, 
Кесип башын таштады, 
Хандарды канга чыктады, 
Удаа сайып экини, 
Эрен Манас баатырың, 
Ого бетер шыктанды. 
Көзү көрүп туруптур, 
Анда Дөөкан муну айтты: 
- Эрке балам, Карабөрк, 
Тирүүлүгүң канымет. 
Капташып барба кыргызга, 
Кара суудай кан ичет, 
Каадасы ошол турбайбы, 
Коондон оңой баш кесет, 
Өкүм кылдым пилдерге, 
Өлтүрүп кетсин тебелеп,- 
Карабөрктү атасы, 
Киргизбей койду себептен, 
Дөөкандын кызы Карабөрк, 
Абалтадан көп ирет, 
Айтып жүргөн болучу: 
“Ким жеңсе мен тием - деп, 
Телп этип ыргып жеңилсе, 
Көз чуңкуруна сием” - деп, 
Бир беттешчү эр экен, 
Беттешпей кантип кетем?- деп, 
Алдырып ийип жеңилсем, 
Максатка жетем, тием? - деп, 
Атамдын тилин алайын, 
Артын карап турайын. 
Өлбөй пилден кутулса, 
Бир беттешип багайын, 
Алдырып койсом кокустан, 
Тийип кетип калайын”. 
Карабөрк ойлоп канча кеп, 
Атанын тилин алыптыр. 
Акыры кандай болор деп, 
Аңдып карап калыптыр. 
Тукумдантып өндүргөн, 
Багып жүрүп чоңойтуп, 
Урушка салып көндүргөн,  
Отуз эки пили бар, 
Тумшугунда пилдердин, 
Эп келтирип кадаткан, 
Болоттон найза дагы бар. 
Агытса пилдер баруучу, 



Бири миңден алуучу, 
Жер майышкан жоо болсо, 
Тымтыракай салуучу. 
Найзалуу пилдер сайуучу, 
Найзасыз пилдер тумшугун, 
Ороп туруп тартуучу, 
Оодарып жыгып алганда, 
Колу менен чарпуучу, 
Тоо болсо да талкалап, 
Топурак кылып кайтуучу. 
Пилчилер пилди агытып, 
Пилдер келет каргытып, 
Учураган кишини, 
Колу менен чарпышып. 
Ном деген пил бар эле: 
Отуз эки пилинин, 
Эң балбаны ал эле, 
Жоону туйук томпоңдоп, 
Дүк-дүк желип колтоңдоп, 
Чыгар-чыкпас карышка, 
Куйругу келет чолтоңдоп. 
Тумшукта найза он кулач, 
Күн чагылып жылтылдап, 
Бүлөөдөй болуп, бултайып, 
Булчуңдары былкылдап, 
Номпил жетип келиптир, 
Эң алдында мултулдап. 
Кырандын көркүн кылышын, 
Сууруп алды кылычын, 
Алдында келген Номпилдин, 
Таарый чаап мойунун. 
Бүтүрдү анын ойунун. 
Номпилди таштап талкалап, 
Манас турду чалкалап, 
Адам эмес пилди да, 
Чаап турду барчалап. 
Аркасынан эки пил, 
Дагы жетти дүкдүйүп. 
Жаш айдары кара көк, 
Шердигин эми билгизди, 
Айбалта менен бирди чаап, 
Бирин жерге киргизди. 
Удаа жетти жана пил, 
Найза менен бир сайды, 
Быйактан сайган сыр найза, 
Мулт деп өтүп тийакка, 
Найзанын учу кылтайды, 
Пилдин башы шылкыйды, 
Үчөөнүн көрүп өлгөнүн, 
Мына көр пилдин үрккөнүн. 
Буттары жоон балтаңдап, 
Кайра качты дардаңдап, 
Аргамжы бойу узарып, 
Төрт таканы тарбаңдап, 



Кайнап жаткан каңгайдан, 
Канчасын кетти талкалап, 
Пилди баккан эмеси, 
Алдынан келип тоскону, 
Мурунга койуп бакандап. 
Тосконуна болбоду, 
Коргонго кирди мааналап, 
Пилге удаа кара көк, 
Топко кирди аралап. 
Соксо калдай дегени, 
Бүтүн соот кийгени, 
Өжөрлөнүп бул чочко,  
Жаман катуу кирди эми, 
Соксонун жайы мамындай, 
Ары калдай, ары эр, 
Кара баштуу кишиде, 
Жалгыз өзүм менмин дээр, 
Желжетпес - сары аты бар, 
Жалгыз кара – бир башы, 
Жетимиш эрче салты бар. 
Жүздү сайып бир алган, 
Ошол жүздүн ичинде, 
Дөөсү да бар, алпы бар, 
Жердин бетин ээлеген, 
Албан дубан калкы бар, 
Ай-ааламда соксонун, 
Айтылып жүргөн даңкы бар. 
Катарлап темир кийиптир, 
Кабаттап калкан илиптир, 
Буттай темир курчанып, 
Бузулуп өңү сурданып, 
Найза, кылыч, чокморун, 
Кетелек менен сом темир, 
Калтырбай баарын бүт алып, 
Бат атарын койундап, 
Желжетпес атын мойундап, 
Аркасынан келатат, 
Сапырылып топурак,  
Сакалы бар бакжаңдап, 
Муруту бар саксаңдап, 
Муунган койдой оозунан, 
Көбүк агып буртулдап, 
Толкуну катуу дүркүрөп, 
Мас буурадай күркүрөп, 
Каары чыгып жүзүнөн, 
Жалын чыгып көзүнөн, 
Жан айабай кириптир, 
Жайылданып алыптыр, 
Шоролонуп көзүнөн , 
Токтобой жашы агыптыр, 
Тоодой болгон чоң Соксо, 
Токтолбой жетип барыптыр. 
Айар кылып турбастан, 
Аты-жөндү укпастан, 



Атыраңдап аргытып, 
Желжетпес атын каргытып, 
Желденгенсип алыптыр, 
Жетип найза салыптыр, 
Сайдырбастан эр Манас, 
Найзасын кайра кагыптыр, 
Салмагы балта оңойбу, 
Найзасы колдон каңгыптыр, 
Каңгайдын түшүп элине, 
Он эрди басып калыптыр. 
Арданды соксо карарып, 
Үйдөй чокмор колго алып, 
Уйутуп койгон чойунбаш, 
Чойунга болот аралаш, 
Опколжуп келип урганда, 
Томкорулуп кетүүчү, 
Орто дөбө эчен таш,  
Үңүрөйгөн кабагы, 
Үксөйүп башка чыккан чач, 
Ороңдогон бул каапыр, 
Одураңдап келатат, 
Чаптырбай баатыр эр Манас, 
Ач билектен кармады, 
Көмөрө чокмор чаба албай, 
Ийилбей колу калганы, 
Шердик күчүн салганы, 
Чокморду сууруп алганы, 
Ыргытып ийип чокморун, 
Абалыңды билдим, деп, 
Арстан туруп калганы. 
Сотой деген калдайы, 
Чарасы кетип айтканы: 
- Алат окшойт бул Манас, 
Соо кайтарбай барганды,- 
Ылгап туруп, тыңдуулап, 
Кырк кишини жумшады,- 
Соксо, Манас кектешип, 
Качырышса беттешип, 
Ат айабай чапкыла, 
Бир айланы тапкыла, 
Баарың мыкты эрлерсиң, 
Далай сонун көргөнсүң, 
Манаска  тордон салгыла, 
Түшүп калса торуңар, 
Сүйрөп келе калгыла! - 
Кыркты тыңдап чогултуп, 
Сотой турду белендеп, 
Эби эми келер, деп, 
Ачууланып чоң Соксо, 
Ардыкканы ошончо, 
Чойун башын колунан, 
Манас тартып алганга, 
Батып түпсүз санаага, 
Арданганы аттан чоң: 



“Өзүм Соксо зор болсом, 
Желденгенди жапшырып, 
Жер бетине даң болсом, 
Улуу тоодой атымды, 
Ушагандай жоготсом, 
Уруум журттун ичинде, 
Уйатымдан не болом?!” 
Кара болот бөрү тил, 
Булгап найза колго алды, 
Жаны ачкан арданып, 
Күүлөп найза сунганда. 
Күркүрөгөн үн чыгып, 
Күүсү катуу сүр чыгып, 
Ачууланган Соксонун, 
Эки бетин отунан, 
Үч байпактык жүн чыгып, 
Найза күүлөп жеткенде, 
Ирмебей тиктеп эр Манас, 
Найзадан улай кармады, 
Учу Манас баатырда, 
Сабы соксо каапырда, 
Тарткылашып турганда, 
Кырк кишиси Сотойдун, 
Аркасынан жетиптир, 
Айкөл шерге ошондо, 
Кырк боолук салып кетиптир, 
Кырк аргамжы оролуп, 
Түйүп койгон тор болуп, 
Оролуп тордо калганы, 
Ойрон Манас зор болуп, 
Боолук салган кырк баатыр, 
Баары бирдей кыл баатыр, 
Камчылап атын сабады 
Алып кетмек турмайлык, 
Аккуланын үстүнөн, 
Оодара тарта албады, 
Өзүм сүйрөп жөнөйм деп,  
Оолугуп Соксо барганы, 
Келгенин көрүп Соксонун, 
Келбеттүү баатыр Манастын, 
Кежирлиги кармады. 
Булчуң этин түйүлтүп, 
Бар кайратын жамдады, 
Туш тарапка керилип, 
Каарданып туйлады, 
Тор туруштук кылбады, 
Чириген бөздөй үзүлүп, 
Чыгып кетти далдалы, 
Кыраан Манас сурданып,  
Ачалбарсты колго алды, 
Тартып жаткан чиренип, 
Соксого жини кайнады, 
Тоодой кылып бөлүнтүп, 
Жара чаап таштады. 



Качырбай кырктан бир киши, 
Ошол жерде жалмады, 
Сотой, Банус, Дөөкандар, 
Токтоо кылып туралбай, 
Бир-бирден барып чыдабай, 
Үчөө катар ат койуп, 
Адыраңдап барышты, 
Үч тараптан үчөөлөп, 
Ал Манаска жабышты, 
Арты-артынан дембелип, 
Бирден балта чабышты, 
Самап турат калдайлар, 
Колдон келсе өлтүрүп, 
Өзөктөн канын жайышты. 
Тегеректеп жатканда, 
Телкызыл минип эр Сыргак, 
Мөкү балдуу найза ыргап, 
Капташа түшүп капыстан, 
Чыга калса кашаттан, 
Банус, Дөөкан, Сотойлор, 
Тегеректеп алыптыр, 
Ортосунда ойронуң, 
Өзү жалгыз калыптыр, 
Учурай түшүп Дөөканга, 
Өткүр Сыргак сайганда,  
Кажыбас деген атынан, 
Ыргып кетти капкайда, 
Атынын оозун бурбады, 
Бануска найза сунганы, 
Беттеше албай Банус хан, 
Бура тартып качыптыр, 
Акылы мунун шашыптыр, 
Качпасты минген Дөөканы, 
Кайрылбай качып калганы, 
Бура тарта бергенче, 
Сотойду Манас жайлады – 
Төбөсүнөн тең жарып, 
Кылычын канга майлады, 
Банус канкор артынан, 
Баатыр Сыргак баратса, 
Капысынан туурадан, 
Карабөрк келип капташты, 
Карабөрк мыкты эр экен, 
Өзү ургаачы болбосо, 
Кайсы эрден кем экен? 
Каршылашып Сыргакка, 
Капташып калган кеп экен. 
Качырышып сайышып, 
Кара жандан кечишип, 
Эрегишип алыптыр, 
Бири ургаачы, бири эркек, 
Кезенишип калыптыр. 
Телкызыл менен Жалманбоз – 
Эки тулпар тең окшош, 



Кезек менен кээри жок, 
Эр Сыргактан Карабөрк, 
Кача турган жери жок. 
Катуу урушуп жатканда, 
Кыргыл, Шууту, Тазбаймат, 
Жетип барды ал жайга, 
Төрт болгондо бир киши – 
Карабөрк качты Каңгайга, 
Кимге карап ким жүрөт, 
Баш аламан андайда? 
Жоголдуң кайда сен? - дешип, 
Мага көмөк бер, - дешип. 
Көрүнбөйсүң деги, - деп 
Көптөп кетти мени,- деп 
Жошологон челектей, 
Баш шишиген андан көп. 
Колу сынып чолоңдоп, 
Майып болгон мындан көп, 
Капташып ажал огунан, 
Кайып болгон андан көп. 
Буту сынык буркурап,  
Аксаганы мындан көп, 
Бир боорум, деп кан жутуп, 
Какшаганы андан көп. 
Көзүмө тийип кетти, - деп, 
Сокур болуп неттим, деп, 
Олоңдогон мындан көп. 
Көрдүңбү деп, баланды, 
Сураганы андан көп,  
Өйдө-төмөн чапкылап, 
Чубаганы мындан көп, 
Кулагы жок жыпжылма, 
Мулуңдаган андан көп, 
Жулунуп сакал, муруту, 
Жулжуңдаган мындан көп, 
Жаагынан каны куйулуп, 
Тамчылаган андан көп, 
Жарам жаман, өлдү деп, 
Зыркыраган мындан көп, 
Ичегиси чарайып, 
Чыгып калган мындан көп, 
Эки бөлөк бураңдап, 
Бели сынган мындан көп, 
Бир жолу уктап тынч алып, 
Жаны тынган андан көп, 
Оозунан келген кепти айтып, 
Чаркыраган андан көп, 
Сен кайдасың деги?- деп, 
Даркыраган мындан көп, 
Башы бүтүн, боору эсен, 
Күлүңдөгөн андан көп, 
Өлүүдөн калсак экен, деп, 
Күдөңдөгөн мындан көп; 
Бери келчи, балан деп, 



Бүжүлдөгөн андан көп, 
Өзүн мактап бабырап, 
Күжүлдөгөн мындан көп... 
Банус хандын артынан, 
Жалгыз кеткен кара көк, 
Аккула менен аргытты, 
Артынан кууп жетем, деп, 
Жетпесем ишим бекер, деп, 
Көөшөрүп бара жатканда, 
Чычайа качкан Банус хан, 
Кылчайып артын караса,  
Кабылан Манас келатат, 
Калдайган кара талаада, 
Бир кечмелик, кош кашат, 
Жер көрүндү арада. 
Кара ниет Банус хан, 
Кайра тартып алыптыр, 
Көмүскө менен койгулап, 
Көт жагына барыптыр, 
Кош кашатка мааналап, 
Көрүнбөй тосуп калыптыр. 
Көзү көргөн канкоруң, 
Банус хандын кеткенин, 
Эсине алып келаткан, 
Куткарбастан жетмеги, 
Элебеди жакындап, 
Көзөл Чубак жеткенин. 
Тосуп турган Банус хан, 
Кыйамына келгенде, 
Кыйа тарта бергенде, 
Кый сүбөөдөн бир сайды, 
Аккуладан эр Манас, 
Жер тайанып кынтайды, 
Банус хандын мингени, 
Ала качкы мал экен, 
Ооздугун тиштенип, 
Алып өтө берди эле, 
Оңолуп кайра тартканча, 
Ойрон Чубак жетти эле. 
Унчукпай Чубак жөн келбей, 
“Манастап” салды бакырык, 
Боорунан таш кулап, 
Кош кашат кетти жаңырып, 
Кыйкырыкты укканда,  
Чубактын үнү чыкканда, 
Жаадай учуп Банус хан, 
Бадакшан карай кетти эле, 
Бадакшанды жердеген, 
Бардыгы тажик эли эле, 
Балтырлууга бой бербес, 
Баатырын Банус дээр эле, 
Кыйындык менен Банус хан, 
Каңкайлар менен теңдешип, 
Араникте турчу эле. 



Араник туруп нетем, деп, 
Өзүмдүн шаарым Бадакшан, 
Тажикке кирип кетем, деп, 
Аркасын карап кылчайбай,  
Кетти Банус тепеңдеп. 
Жыгылган жерден эр Манас, 
Аккула минип алыптыр, 
Кайра артына жаныптыр, 
Сыргактан качып Карабөрк, 
Капташып жолдо калыптыр, 
Караанын Чубак көргөнү,  
Качырган бойдон жөнөдү, 
Үч айланып өткөндө, 
Эр Чубакты Карабөрк, 
Көктекеден көмөрдү. 
Көмө сайып Чубакты, 
Көкжалды карай жөнөдү, 
Жеткен жерде эр Манас, 
Жээликпеген шер Манас, 
Сайдырбай кагып найзасын, 
Этектен бурдай кармады, 
Оңтойлотуп долуну, 
Үзөңгү боого салганы, 
Жалманбозун олжолоп, 
Үйүнө алып барганы. 
Жазганабы Карабөрк, 
Ак күбө тондун этегин, 
Ал дагы толгоп кармады. 
Омбул-домбул жабышып, 
Ойго-тоого жарышып, 
Бура тартар чама жок, 
Кош аңга атты салышып, 
Катуу болду оодарыш, 
Бирин-бири алган жок, 
Ат үстүнөн оодарып, 
Мүдүрүлүп аттары, 
Кеткени жок ажырап, 
Аңгычакты болбоду, 
Кыргыл баштап кырк баатыр, 
Баары келди кыжырап, 
Бака-шака сүйлөшүп, 
Торгойдон бетер быжырап. 
Ырамандын Ырчы уулу, 
Айтып турган сөзү бу: 
- Оо, кагылайын арстаным, 
Укканымды айтайын,  
Угузайын өзүңө, 
Карабөрктүн айтканын. 
Карабөрк Дөөхандын кызы эле, 
Бадахшан менен Балыктын, 
Арасында жайлоодо, 
Биз менен бирге жүрчү эле: 
“Мени сайып ким жыкса,  
Ошого тием”- дечү эле. 



Азаматка шарт койуп, 
Айткан кеби бул эле. 
Сен, Карабөрк, не болдуң? 
Акылың кайда жоготтуң, 
Оодарышып шер менен, 
Оорактуу Манас эр менен? – 
Ырчы уул айтып ийгенде, 
Таазим кылып баатырга,  
Түшө калып атынан, 
Карабөрк карап урду эле, 
Кайрылып артын карабай, 
Бастырып кетти кабылан, 
Араникте Карабөрк, 
Ал Манаска табылган. 
Калчадан алды Накылай, 
Калмактан алды Карабөрк, 
Бул экөөнүн иштери, 
Мындан кийин далай көп. 
Тынчытып Манас бул жерде, 
Самаркан барып жай жатты, 
Күн батып, далай таң атты. 

 
Муну мындай таштайлы, 
Сынчыбектин бүгүлүп, 
Багынганынан баштайлы. 

 
Манастын Коконго аттанышы, Сынчыбектин багынышы 

 
Баш калкалап Банус хан, 
Качып жолго салыптыр, 
Чоң Ташкенде Насара, 
Карилипке барыптыр, 
Келгенинен шаттанып,  
Сыймыкташып калыптыр. 
Далай мезгил өткөндө,  
Банус хан кебин салыптыр: 
- Кеңешим сага – Карилип, 
Биз жатпайлы ээринип, 
Келе бербейт дүнүйө, 
Өздүгүнөн тебилип, 
Кыргыздан чыккан Манасты.  
Кылымдын баар тааныды, 
Көкойдуң менен Сарарка,  
Араникти дагы алды, 
Ушул бүгүн ойлосок, 
Самаркан барып жай алды, 
Банус хан кайда жүрөт, деп, 
Сурамжалдап  калабы? 
Банус ханды каттың, деп, 
Катуу сыйлап бактың, деп, 
Жок жерден таап шылтоону, 
Сага калба салабы? 
Каршылашкан жан чыкпай, 
Алып жүрөт чанданда, 



Жылан эле заар болду, 
Ажыдаар бүгүн ал болду. 
Катылышып ыгын таап, 
Кек алар заман болорбу?- 
Банус хан кебин угуптур, 
Кыйалга колун сунуптур, 
Насаранын Карилип, 
Кебин айтып туруптур: 
- Чын айтасың, Банус хан, 
Мен тартынып жүргөнмүн, 
Бул кепти сага айтыштан, 
Баралы десем Манаска, 
Соккуну жедиң Манастан, 
Мени оор көрдү, деп, 
Ойлойбу деп, Банус хан. 
Аскер жыйнап, кол алып, 
Убара болуп барбайлы, 
Наманген, Ошто кыргыз бар, 
Жылдырып жылкы айдайлы, 
Биз жылкысын алганда, 
Манаска Кыргыз барбайбы; 
Мыктуусуп Манас келгенде, 
Бир амалын табалы, 
Анжийанда жүз башы, 
Маргалаңда миң башы, 
Сынчыны колго алалы, 
Камап туруп боз белге, 
Келип калса Манасты, 
Анан эбин кылалы; 
Укмаксан болуп келбесе, 
Же кыргыздар кабар бербесе, 
Сынчыбекти кошо алып, 
Сен экөөбүз кошулуп, 
Анан Манасты карай жылалы, 
Биз барарда Манаска, 
Алооке менен Дөөканга, 
Аларга кабар кылалы, - 
Кеңешип булар алышты, 
Сынчыга кабар салышты. 
Карылып, Банус бирлешип, 
Сынчы менен тилдешип, 
Наманген, Ошто кыргыздын, 
Жылкысын алды дүрбөтүп. 
Бир албады үч алды, 
Ыраазы болбой жылкыга, 
Катын, кызды олжолоп, 
Үчүнчүдө күч алды. 
Чаптырган Кыргыз жаталбай, 
Дарты ичине баталбай, 
Же айкөл Манас баатырга, 
Арызын жетип айта албай, 
Жолду койду бекитип, 
Жоопсуз киши басалбай. 
Колу бош кыргыз калган жок, 



Кайаша айтар дарман жок, 
Араба тартып, чана айдап, 
Андан башка айла жок, 
Кирейин десе жер катуу, 
Өлөйүн десе жан таттуу, 
Өздөрү кыйып өз жанын, 
Такыр өлөр арга жок. 
Маминтип кыргыз кор болуп, 
Кыймылдарга чара жок. 
Төрт тарабы тордолуп. 
Кыргыз эли кордолуп, 
Карылып, Банус, Сынчыбек, 
Алооке, Дөөкан, Мурадил,  
Алардан келет күндө кеп. 
Нескара, Уушаң хандары, 
Чоң Жолой сындуу балбаны. Арасында булардын, 
Барып келип турчу эле, 
Айлакер бар адамы. 
Анжу, манжу, калмактар, 
Заң кошулуп кытайлар, 
Баарысын калган башкарып, 
Ошол күнү Коңурбай, 
Тактада жаткан чардайып, 
Эсен хан деген хан бар, 
Эсен хан жаткан козголбой, 
Кантон деген шаары бар, 
Белгилүү сырткы адамга, 
Беш Бейжин деген наамы бар, 
Карылып менен Бануска, 
Келтирбе, деп, кыргызды, 
Күндө жазган каты бар: 
Ошол үчүн дардаңдап, 
Карылып, Банус, Сынчыбек, 
Кынына батпай ушулар, 
Жөөлөрүбүз бар, дешип, 
Жүдөтөлү кыргызды,  
Башына мүшкүл сал дешип, 
Дардаңдашып калганча. 
Буруттун малын ал дешип, 
Абылтай деген бар эле,  
Жетимиште чагы эле, 
Карылыкка жөлөнүп, 
Жаадай бойу бүгүлүп, 
От жанында олтурчу, 
Сакалына түкүрүп, 
Алты ай жатты былк этпей, 
Азабын айтып кыңк этпей, 
Абылтайды өлүмгө, 
Калмактын эли баалаптыр, 
Барбы жокпу Абылтай, 
Эсепке муну албаптыр. 
Эмгекти күнгө эзилип, 
Эми жатып калбаптыр, 
Мингич ала өгүзүн, 



Абылтай аны кармаптыр, 
Колунан куйуп чаначка,  
Чалабын жанга байлаптыр. 
Абылтай түндө жөнөдү, 
Муну киши көрбөдү, 
Жетимиш жашта Абылтай, 
Ал кыргыздын өрнөгү, 
Карангыда калдаңдап, 
Самаркан көздөй кетиптир, 
Күндүзү жатып түн жүрүп, 
Көксөгөн ойго жетиптир. 
Абылтай кары чал эле, 
Жакып бай менен мурдатан, 
Тааныш киши ал эле, 
Эшикте турса бай Жакып, 
Абылтай жетип барды эле. 
Жеткен жерде күүлөнүп, 
Бай Жакыпка Абылтай,  

 
Катуу тийди сүйлөнүп: 
- Билесиңби, бай Жакып 
Жетимиште Абылтай, 
Эмне келдим сүйрөлүп?! 
Унутуп өткөн-кеткенди, 
Бактыңа уулуң эр чыгып, 
Сен жатасың чердейип, 
Өгүз минип, өлө албай, 
Мен келемин сенделип, 
Былк этпей Манас жатабы, 
Козголуп койбой термелип?! – 
Басып келип Жакыпбай, 
Өгүздүн кармай мурдунан: 
- О, кудай урган Абылтай, 
Кожурабай үйгө бар, 
Кардың ачып келипсиң, 
Аш-тамакка тойунуп, 
Андан кийин кебиң сал, - 
Өгүздү Жакып байлады, 
Абылтайды ээрчитип, 
Үйүнө Жакып барганы, 
Чатырда Манас олтуруп, 
Баарысын көрүп калганы, 
Оңой жумуш эмес деп, 
Ойуна Манас алганы, 
Атасынын үйүнө, 
Акырын басып барганы, 
Абылтай кирип барганда, 
Чыйырды тура калганы, 
Жетине албай сүйүнүп,  
Мындайча кебин салганы: 
- Ажырашып кеткели, 
Айланып далай жыл өттү, 
Ажарың жок баштагы, 
Малы-жаның аманбы? 



Жүрөсүңбү дениң соо, 
Кемпириң демдүү турабы. 
Желкелетип бээ байлап, 
Козуну сойуп, жал чайнап, 
Ооганда жүгүң оңдотуп, 
Чарбактуу тамдан күттүңбү? 
Чалкайган бала сүйдүңбү? 
Же жалгыз чырпык кептенип, 
Тукумсуз болуп күйдүңбү? 
Турмуштук торго чалынып, 
Туталанып жүрдүңбү? 
Уйуң барбы кыш саарга, 
Сурабай элден сүт чайга? – 
Каадасы катын бу дагы, 
Маминтип баарын сурады. 
Анда Жакып мындай дейт: 
- Кутуруп кеткен эмедей, 
Кеп салбагын Чыйырды, 
Чаңкагандыр Абыкем, 
Алып кел кымыз  чыныңды! 
Бышырып койгон эт болсо, 
Керткен казы-жал болсо, 
Он-он бештен чогултуп, 
Кошкон сары май болсо, 
Эзген курут экчеме, 
Кайсы дайар бар болсо, 
Анан кебин угалы, 
Тамакка карды тойгондо. 
Уй минип мында келеби, 
Алкынып турган ат болсо? 
Сорулабы жаагы, 
Сорполуу таттуу аш болсо, 
Кантип жупун бу жүрсүн, 
Куржунда пулу бар болсо? – 
Мойнун толгоп Чыйырды, 
Бакдөөлөттү карады, 
Толуп калды аңгыча, 
Отуз түрдүү тамагы. 
Ошол кезде эшиктен, 
Кирип келди Манасы, 
Салам айтып карыга, 
Урматтады баласы, 
Алик алды Жакып бай, 
Ага кошулуп Абылтай, 
Бабыраша олтурду,  
Дасторкондо жайма-жай, 
Ал аңгыча Жакып бай, 
Бакайды чакыр деди эле, 
Баатыр Бакай келди эле. 
Дасторкондо даам ичип, 
Бар тамагын жай ичип, 
Бата-дуба кылганда, 
Дасторконун жыйганда: 
- Баатыр балам Манас, - деп, 



Абылтай ыйлап жиберди, 
Атыңды уктум көрбөдүм, 
Кордугунда душмандын, 
Ошол күндө өлбөдүм. 
Чыдай албай кордукка, 
Уй минип алып жөнөдүм, 
Жөнөгөн жерим – Наманген, 
Келгеним менин ушул жер. 
Күндүзү баспай түн бастым, 
Күндүз аңда мен жаттым, 
Келгенимдин себебин, 
Арстан уулум айтайын, 
Араниктен Банус хан. 
Баш калкалап сиз жактан, 
Ташкенге качып барыптыр, 
Карылып Ташкен улугу, 
Жакшылай күтүп алыптыр, 
Анжийанда жүз башы, 
Маргалаңда миң башы – 
Айры сакал Сынчыбек 
Карылып, Банус тилдешип, 
Арага киши салыптыр. 
Тилдешип алып үч чочко, 
Наменген, Ошто кыргыздан, 
Айдап сүрүп, мал алды, 
Бир албады, үч алды, 
Катын кызды олжолоп, 
Барган сайын күч алды! 
Азаматтын баарысын, 
Араба менен чанага,  
Жумушкер кылып бүт алды! 
Бастырбай элди бир жакка, 
Жолду тосуп таштады, 
Айакта жүргөн кыргыздар,  
Өз бооруңан башкабы?! 
Уйга минип өзүңчө  
Ушуну келем айтканы! –  
Айтып муну Абылтай,  
Көзүнүн жашы көл дайра, 
Өкүрүп ыйлап, какшады. 
Кобо калды Чыйырды, 
Жашын аарчып көзүнөн, 
Шумдук угуп сөзүнөн: 
- Баракелди, Абылтай, 
Эмгегиң кымбат бир тоодой, 
Эл үчүн жаның кыйнапсың, 
Душманга элди кыйбапсың, 
Атым жок деп турбапсың, 
Уй минип келип алыстан, 
Арып-ачып каржалдың, 
Оо, Бакдөөлөт, турбагын, 
Абылтай менен Жакыпты – 
Экөөнү өзүң сыйлагын. 
Өз оозуңан угушту, 



Кулак төшөп турушту, 
Арызыңды сенин, Абылтай, 
Бакай менен Манасым, 
Эки эрен сурасын, - 
Анда Манас муну айтат, 
Агартып тишин кылайтат: 
- Абылтай абам карыптыр, 
Уй минип жүрүп арыптыр, 
Карылыкка  карылык кошулуп. 
Жаман жөнөп алыптыр, 
Бул келиши абамдын, 
Карылыктын белгиси, 
Унутуп калбайт эл-журтун, 
Бул өңдөнгөн эр киши, 
Оңой жумуш бул эмес, 
Өзү мында келиши, 
Күнү-түнү жанында, 
Кызмат кылсын бир киши. 
Аш-тамагын кемитпе, 
Кумалак билчү таап бер, 
Абам жатып зериксе, 
Кожурашып жаткыла, 
Эки кары эрте-кеч, 
Биз барып кайта келгиче, 
Биз келгенде кетээрсиз, 
Элебей жата бериппиз. 
Эми кечирим кылар бекенсиз? 
Балаңыздын аты ким? 
Аны айтып берсеңиз, - 
Аны угуп Абылтай, 
Баштагы ыйы азыраак, 
Эми чындап бакырат: 
- Ордумду басар уул болсо, 
Мен жүрөмбү самтырап?! 
Уй минип мында келемби, 
Жетимиште тамтырап?! 
Уул, кызың барбы, деп, 
Чыйырды энең сурады, 
Ошондон бери кетелек, 
Менин муунума кирген калтырак! 
Атаң Жакып жаш эле, 
Алдыңа келген Абылтай, 
Эр азамат чагы эле. 
Уулум тургай кызым жок, 
Ээрчип жүргөн кемпир жок, 
Өлсөм мейли бир жан деп, 
Менин элди эстеп жаткым жок, 
Калкымдын ойлоп кардыгын, 
Ичим жалын, боорум чок, 
Оо, балам, менин  
Мындан башка кебим жок, 
Өлсөм көмүп койорсуң, 
Бата турган жерим жок! – 
Айкөлдөй тегиз Манасы, 



Эки энеси атасы: 
“Кар болбосун абам” - деп, 
Кайта-кайта тапшырды. 
Жигиттин баары шайлалуу, 
Тулпардын баары байлалуу, 
Жоо-жарагы, кийими, 
Кем-карчы жок камдалуу, 
Азыгы бар баарында, 
Аттанып чыкты эр Манас, 
Коконго мурда барууга, 
Колкого колду салууга, 
Коконду алып колуна, 
Ташкенди анан чабууга. 
“Коконду мурда албасак,  
Кашкардан келчү чоң жолду,  
Кан буугандай кылбасак, 
Арка жагын арылтып, 
Ташкенге анан жылбасак, 
Ташкенге мурун барганда, 
Каңгайдагы беш улук, 
Кашкардан Калдай кошулуп, 
Орто жерде эл калбай, 
Баары кетет кырылып, 
Каны суудай жошулуп”. 
Абаң Бакай, эр Манас, 
Чубак болуп олтуруп, 
Кеп-кеңешке канышып, 
Макулдашып алышып, 
Самаркандан аттанып, 
Наманген көздөй жол тартып, 
Чилдей терди кайыпты, 
Жолдо кетип баратып. 
Тамаша кыла жүрүшүп, 
Тамылжышып күлүшүп, 
Эриккенде чоролор  
Эки-экиден бүрүшүп, 
Биринин айыбын бири айтып, 
Түбүнөн бери сүрүшүп, 
Сүйгөндөрүн кеп салып,  
Теңтуштарын табышып, 
Өксүп кийин калганы, 
Ат айабай жарышып, 
Арадан кыйла күн кетип, 
Намангендин үстүнөн, 
Коконго келди түз жетип. 
Кароолчусу жүрүүчү, 
Кыргыз жакты күзөтүп, 
Кароолчу кабар алганча, 
Ханына кабар салгынча, 
Бозуул жетип барыптыр, 
Кароолчу турган жайына. 
Көрө койуп кароолчу, 
Кылт этип кирди бир аңга, 
Көрөгөч Бозуул турабы? 



Көп кезиккен андайга. 
Чыгаар жолун тосоттоп, 
Кароолчуну кармады, 
Коштоп алып Бозуул, 
Тар кезеңде айдады. 
Баштан айак бар кебин, 
Баатыр Сыргак сурады, 
Кароолчу айтып турганы: 
- Кокондун ханы Сынчыбек, 
Карылып менен Банус хан,- 
Экөөнөн кыйын коркот, - дейт. 
Кыргыздын жолун кара,  деп, 
Күндө бирден жиберет. 
Көрүнүп калса карааны, 
Мага кабар бергин, деп, 
Ойлодум эле силерди, 
Алманга келген кыргыз деп, 
Жол тосконду билебиз, 
Андан башка билбейбиз, 
Бизге салбайт кеп кеңеш,  
Бирине-бири тилектеш.  
Кароолчуга эр Сыргак: 
- Калкыңа али кайт, - деди, 
Калк бийлеген Сынчыга, 
Укканың менен көргөнүң, 
Калтырбай баарын айт!- деди, 
Сөзүңдүн башын белгилеп, 
Айтып баргын бегиңе, 
Белдүү Манас келди, деп, 
Беймаал чаап алыпсың, 
Бүтүн койбой элди, деп, 
Ташкенди кошо чабам, дейт, 
Кош ууч Кокон сен эмес. 
Тапса тапсын жолун, дейт, 
Таппаса жыйсын колун, дейт, 
Кокондогу ханыңа, 
Ушуну айтып койгун! – дейт. 
Кароолчудан кеп сурап, 
Антип жатса эр Сыргак, 
Шууту келип калыптыр, 
Ал Чубакка кожулдап: 
- Жеке Сыргак болуптур, 
Кесиретке толуптур, 
Манас менен силерди, 
Унутуп таштап койуптур. 
Унутпаса неткени? 
Бозуул кармап Кокондун, 
Кароолчусун келди эле, 
Эч бирөөгө угузбай,  
Кетирип ийдим тим эле... 
Аңгычакты эр Сыргак, 
Эшиктен кирип келди эле, 
-Кароолчуң кана, баатыр?- деп, 
Чубак сурап ийди эле. 



- Теңтуш киши кептенип, 
Аңгемелеп күлбөдүм, 
Темселеп жүргөн кокондук, 
Алып келип жүрбөдүм. 
Оозума келген кепти айтып, 
Коконго кайра жибердим. 
Агам менен курбалдаш, 
Атагың турса барабар, 
Кароолчуда кай кеп бар, 
Каадалап андан сен сураар? - 
Ырас айтат Сыргак, деп, 
Шыңкылдап күлүп калышты, 
Сыргактын кылган иштерин, 
Баары кабыл алышты. 
 
 
Койо берген кароолчу, 
Корккондон билбей өлөрүн, 
Койгулап атын жөнөптүр, 
Оң-тескери койгулап, 
Камчыга атын бөлөптүр. 
Жолдо эки ат өлтүрүп, 
Жолдон жыгып ат минип, 
Ат мингенде бат минип, 
Сынчыбектин үстүнө, 
Кирип келди энтеңдеп, 
Ары бери сенделип, 
Жаш баладай темтеңдеп, 
Муну көргөн Сынчыбек: 
- Бейадеп өскөн нааданды, 
Бандонуга бас! - деди, 
Бандонудан тургузуп, 
Бармагынан ас! – деди. 
Желдеттери жабылып, 
Дагы азап табылып, 
Ашыгып келип антаңдап, 
Кыйноого калды кабылып. 
Жаагын баспай жабырап, 
Төкпөй чачпай так сайрап, 
Көргөнү менен укканын, 
Баарын айтты бажырап, 
Тиктеп калды Сынчыбек, 
Тил байланып жалдырап. 
Бир далай туруп эс жыйнап, 
Кароолчудан кеп сурайт: 
- Манас кандай эр экен? 
Чоңдугу канча бар экен? 
Аскери канча карааны, 
Байкадыңбы аларды? 
Чокчоңдогон Сынчыбек, 
Чоңдугу менен аскерин, 
Коркконунан сурады. 
Кароолчу кебин баштады: 
- Көрбөдүм Манас баашаны 



Жеңил киши эместей, 
Жигиттин бирөө сурады. 
Менден жигит кеп сурап, 
Көп сурабай аз сурап, 
“Ханыңа барып айтып кой, 
Калааңа Манас келди деп. 
Жолун билсе, билсин, деп, 
Өзүнүн жолун билбесе, 
Өлүм издеп келсин ” - деп, 
Чоросу менден сурады, 
Мен көргөндүн баарысын  
Көрүүгө башка турабы? 
Манас эмес чоросу, 
Кабылан экен тоодогу, 
Келбетинен корунуп, 
Кекилик болдум тордогу... 
Кеби бүтпөй кароолчу, 
Аңтарып көзүн алактап, 
Буту-колу шалактап, 
Томолонуп жыгылып, 
Сендиректеп бир туруп, 
Коркурай түшүп жок болду, 
Көөдөнүнөн жан чыгып, 
Көрүп турган Сынчы бек, 
Болду кандай укмуш? – деп, 
Түндө жатып ойлонсо, 
Жабыры болду ой тобо, 
Жеңип алат бир демде, 
Жаныттап жана толгонсо, 
Жеңдириип ийет бат эле, 
Бир жеңилип, бир жеңип, 
Таң агарып атты эле, 
Акылдашаар алтоо бар, 
Кеңешкордон бешөө бар 
Угуп берчү нечөө бар. 
Күндүн мурду чыккынча, 
Элүү киши топ болду, 
Чогулуп куйган майнабы, 
Кол куушуруп алдынан  
Тосуп чыгар кеп болду. 
Баарысына эп келип, 
Ошол кепке токтоду, 
Берүүчүнү эсептеп, 
Санын айтып топтоду: 
«Бир араба алтындан,  
Эки араба ак күмүш,  
Алты араба сарыпай, 
Жүз аргымак жылкыдан,  
Жалаң нардан жүз дешип: 
Ушуну алып жан калса,  
Кубаналы шүк дешип, 
Бейкут жаткан тынч элге, 
Катылып койдук биз, дешип, 
Бузуктун кирдик тилине, 



Кылабыз өктө биз кимге? 
Убада кылып келели, 
Бузулушпай жүрүүгө». 
Алар антип жатканда, 
Алды жүгүн артканда, 
Сынчыбектин чайчысы, 
Кирип келип үстүнө  
Жабырады өзүнчө: 
- Жарабас кебиң, бийлерим, 
Жарашар жайың билбедиң, 
Алыңар ушул болгон соң. 
Катылышпай жүрбөдүң, 
Байатан бери, жакшылар, 
Баш-аламан сүйлөдүң. 
Араба тогуз санына, 
Эки жүз туйак малыңа, 
А кудайлап сүйүнүп, 
Алданабы аныңа? 
Эч болбосо бербесең, 
Чаап келген малынча, 
Жандын билсең кадырын, 
Кеңири айткын барынча: 
“Кыргыздан алган биздин мал, 
Тамгадан тандап барын ал, 
Аштын кени биздин жер, 
Кыргызга жетер дандан ал, 
Короодон кармап кой сатпай. 
Кийерге жетер шайы ал, 
Алтын менен күмүштөн, 
Арабага кенен сал.” -  
Башканы койуп, Сынчыбек, 
Ушуну айтып өзүң бар. 
Алты шаар Анжийан , 
Абалтадан даңкы бар, 
Акими жок бүгүн кор, 
Хандык атак сага калаар, 
“Аш эритет ташты” - деп, 
Байыркынын кеби бар. 
Чайчыдан угуп кеңешти, 
Түпкү акыл ушул, деп, 
Кажылдаша кетишти. 
Аттанып жолго чыкканча, 
Биз баралы анда, деп, 
Буйрук берип чоңдору, 
Аскердин баарын жамда, деп, 
Оору-сыркоо болдум деп, 
Бирөөң да жатып алба! - деп, 
Мылтыкты топтоп бай тигип, 
Асабасын жайылтып, 
Найзаны жерге сайылтып, 
Курун салып мойнуна, 
Жетелеп атын алышып, 
Молдосу селде чалынып, 
Тилекти бер деп жалынып, 



Өлтүрүп койсо кепин, деп, 
Такыр актан жамынып, 
Эркеги калбай үйүндө, 
Баары чыкты жабылып. 
Наристесин жетелеп, 
Колдоруна алышып, 
Тосуп турду жолунан, 
Чогулушуп барышып. 
Караанын көрүп, Кокондун, 
Кыргыздар аң-таң калышып: 
«Тукум курут болгунча, 
Түгөнгөнчө салышып, 
Келген экен бизге», - деп, 
Күжүлдөшүп калышты, 
Баш–аламан чоролор, 
Атына минип алышты, 
Ойуна алып ошолор, 
Катылышса кокондук, 
Койбой барын чабышты. 
Кылкандай найза, көк желек, 
Кынай кармап бекемдеп, 
Кездемдин боосун жубалтып, 
Кезкерип найза чунайтып, 
Нускоо болсо чоңунан, 
Ат салууга чуратып, 
Дайарланып турушту, 
Оңой эмес билгенге, 
Опсуз кыйын жумуш бу; 
Сагынып калган жери жок, 
Сай кашкалар урушту, 
Балдарды көрүп кээ бирөө, 
Тарамышы тырышты; 
Чукул кирип келгенде, 
Аламан койуп тиет, деп, 
Кылычтарын суурушту; 
Кужуру кайнап чогоолдор, 
Куйкалары курушту, 
Ойлоп турат эчени, 
Короздой мойнун жулушту. 
Ушул кезде Бакайдын, 
Элге айтып турушу: 
- Каны суйук жаш балдар, 
Көйкөлөң чалган шылкылдап, 
Көөнү эркин мас балдар, 
Кары үчүн акыл айтамын, 
Баарың тегиз байкаңар. 
Келе жаткан өзүбек, 
Катышып койуп кыргызга, 
Калыптыр булар кайгы жеп, 
Тышынан аппак кийиптир, 
Кылган ишин ойлонсо, 
Өлүмдү жакын билиптир, 
Улугу сынчы тиги бейм, 
Астына жалгыз кириптир, 



Урушар пейли көрүнбөйт, 
Мылтыгын жыйнап ийиптир. 
Жетелеп бала алыптыр, 
Найзаны жерге сайыптыр, 
Ырсаңдап күлүп ийбеңер, 
Алдына келген ким болсо, 
Көзүңөргө илбеңер, 
Жаш балдарды ыйлатып, 
Чоголдук кылып тийбеңер, 
Карышкырдай жалангын 
Алайа тиктеп караган, 
Жаш балапан өсмүрдүн, 
Жүрөгү түшүп калбасын, 
Темене канат жеткинчек, 
Ошолорду айагын, 
Ортодо тегиз угарбыз, 
Айтып келген саламын, 
Мойнуна салып камчысын, 
Тааныбай калган кези экен, 
Таасы менен алчысын, - 
Деп ушинтип эр Бакай, 
Элге айтты сөзүн  жай, 
Арстаның жатат чатырда, 
Эшикке чыгып аттанбай, 
Тай жарышым калганда, 
Кокондун эли жалпылай, 
Чөгө түшүп олтурду, 
Бир шилтеп кадам таштабай, 
Карап турса сынчыны, 
Эки шилтеп бир басып, 
Тоңколоңдоп алыптыр, 
Бөгөжү салган жылкыдай, 
Зоңколоңдоп калыптыр. 
Жанына киши барбады, 
Эмне болуп жатат деп, 
Көз кыйыгын салбады, 
Кетенчиктеп бүгүлүп, 
Келиндердей жүгүнүп, 
Кандыргалап бүгүлүп, 
Катындан бетер жүгүнүп, 
Бели ооруп зыркырап, 
Тизеси жоруп тызылдап, 
Тарамышы түйүлүп, 
Муундары тырсылдап, 
Чөйчөктөй көзү жайнады, 
Минтип шору кайнады, 
Антип–минтип кыйшаңдап, 
Арстан Манас баашанын, 
Чатырына барганы. 
Жердин бетин сыйпалап, 
Жүзүнө сүртүп шыйпаңдап, 
Күлүмсүрөп жылмайып, 
Карап турду бир далай; 
Бир мезгилде карасаң, 



Кой оозунан чөп албас, 
Коңур чечен Ажыбай: 
- Эңкейип белиң бүгүлгөн, 
Эңчелеңдеп жүгүнгөн, 
Жайыңды айтчы, ким элең? – 
Таазим кылып жиберип, 
Күрмөөгө араң тил келип: 
- Мен Сынчыбек урганмын, 
Ойлобой жумуш кылганмын, 
Өзүм тапкан жабырга, 
Оңкочуктап турамын, 
Үмүтүм бар көкжалдан, 
Амандыгын сураймын. 
Суурса кылыч чабууга, 
Бурбай мойнум сунамын, 
Олтурса арстан, мен өлсөм, 
Мойнума жүктөп кетпесем, 
Ушунча элдин убалын; 
Тилине кирбей Банустун, 
Тигилип карап турбадым, 
Өлтүрсө өлүм мага ак, 
Болбосго деймин убалым: 
Кара башым, калаамды  
Тартуу кылып турамын. 
Келбетүү Манас баатырдын, 
Кенен деп угам кабарын, 
Чамам жетип чарк жеткен, 
Ушунчалык абалым, 
Кылып келген кеп эмес, 
Айарлык кылып амалым, 
Алабайым курулуп,  
Тарайып калды заманым, 
Падыша Манас ойлонсун, 
Пайда менен залалын, 
Тамгадан карап таанытып, 
Кыргыздын малын бүт алсын, 
Кемип калса мөлчөрдөн, 
Төлөө үчүн мен баргам. 
Ашка кенен биздин жер, 
Базарга барбай дан алсын, 
Короодон кармап кой сатпай, 
Кызыл кымкап шайы алсын, 
Асыл кумду жуугузбай, 
Алтын алсын зар алсын, 
Араба менен жамбы алсын, 
Жону туйук нар алсын, 
Тулпардан ылгап да алсын, 
Аргымак келет жылкыбыз, 
Канча болсо бүт алсын, 
Алты шаар, Анжийан 
Мунары алтын так алсын, 
Жемиштин кени ушул жер, 
Чырпыгы чынар бак алсын, 
Андан кийин достошуп, 



Менден көөнү агарсын, 
Жылда алым берүүгө, 
Убада да мен бармын. 
Тынбас болсо санаасы, 
Башкадан улук шайласын, 
Бошотуп койсо кулумду, 
Кошо кетип калармын, 
Кабыл алса тилегим, 
Калама кошо эл барсын, 
Көөдөндө жаным бар турса, 
Өлгөнчө кызмат кыламын, - 
Сынчыбек айтып арызын, 
Жоолуктап сүрөт көз жашын. 
Угуп болуп Ажыбай, 
Бакай, Чубак баатырга, 
Баарын айтты сөзүн жай. 
Анда Бакай жылмайып, 
Аксакалын жайкалтып, 
- Андай болсо Ажыбай, 
Кетирип ийгин тургузбай, 
Артынан жете баралы, 
Адамсыз жерде биз турбай, 
Айтканын берсе дайарлап, 
Биз кетебиз кеп кылбай, 
Кыргыл тийсин балдарым, 
Бейбаштыгын кылдырбай, 
Жакшылык менен жамандык, 
Жабылып калбайт жашынып, 
Жер бетине угулбай, - 
Басып барып Ажыбай: 
- Огойуп мында, Сынчыбек, 
Олтурбагын сен мындай, 
Кайтып баргың элиңе, 
Алар кайтсын үйүнө, 
Айтып койгун баарына, 
Биз барабыз шаарыңа, 
Калааңа кайтып камын кыл, 
Өзүм барып алдыда, 
Алып келсең көрөбүз, 
Жараса биз да көнөрбүз, 
Жарабаса көңүлгө, 
Жаап алып жөнөрбүз. 
Кылгылыкты кылабыс, 
Кымызга сууну куйабыз. 
Жасалмалуу сөзүңдүн, 
Ширесин кийин угабыз! – 
Сүйүнгөндөн тер кетип, 
Күлүп ийди жарк этип, 
Бата кылып жиберип, 
Олтура калып талп этип. 
Далдаңдап Сынчы жөнөдү, 
Хан кешпирин эл көрдү, 
Арылдап элге жар салды, 
Берди, деп, баатыр тилекти, 



Сынчыбектин көп колу, 
Эли менен аттанып, 
Арбын мөрөй алгансып, 
Адамдын баары шаттанып, 
Ушундай болду, «Йа пир!» деп,  
Үйүнө барды кеп салып, 
Бала–барка, катындар, 
Сүйүнгөндөн дердеңдеп, 
Өмүр берсин Манаска, 
Барыпсыңар ырас, деп, 
Дайра болуп агылып, 
Ак көрпө болуп жайылып, 
Көрбөй туруп көк чалган, 
Көптүн баары жалынып, 
(Кечирбейт деп күнөөнү, 
Баардыгы турган сабылып), 
Эркек, катын аралаш, 
Улуу-кичүү, кары-жаш, 
Сүйүнүп агат көздөн жаш, 
Чоң Кокон кыйын сүйүнүп, 
Өзү мурда жүгүрүп, 
Сарайдын баарын шыпыртып, 
Сарамжалын бүт кылып, 
Күтүнүп Кокон калыптыр, 
Ойон Манас шер менен, 
Зор Бакай, Чубак барыптыр, 
Кыргыл баштап кырк баатыр, 
Кырка чубап келатыр, 
Анда көргөн эл айтыр: 
“Дөөлөткө кыргыз толуптур, 
Сыймыгы башка конуптур, 
Алтымыш уруу алашка, 
Аллам берип койуптур, 
Ороздунун он уулун, 
Ойунча калмак бөлгөнүн, 
Оомал-төкмөл дүнүйө, 
Эми качып жүргөнүн. 

 
Ырас Манас шыр экен, 
Телегейи тең экен, 
Олпогун көр, атын көр, 
Жарагын көр, салтын көр, 
Чоросун көр, элин көр, 
Карысын көр, эрин көр, 
Аксакал Бакай кеменгер, 
Ааламдан ашкан илегер. 
Чеченин көр - Ажыбай, 
Айткан кеби баары жай, 
Албунду сөз болбосо, 
Апталап жүрөт унчукпай. 
Кырк баатырдын баарын көр – 
Кырдагы кайың бир өңчөй, 
Баштаган Кыргыл чалын көр, 
Улууларын кичүүсү, 



Урматтаган баркын көр, 
Олтурган жерде ойношуп, 
Обонун көр, салтын көр, 
Абалтадан шаңданган, 
Атагын көр, данкын көр, 
Үч күн өрүн ал жерде, 
Чай ордуна бал куйду, 
Күнүнө тайдан чалдырды, 
Кара козу куйругун, 
Картаңдарга алдырды, 
Артып барган дүйнөсүн, 
Алдына барын жам кылды, 
Тамгасынан каратып, 
Кыргыздын малын жандырды, 
Мөөр басып каттады, 
Жылына берчүү чыгымды, 
Дос боломун эми, деп, 
Сынчыбек келип жыгылды, 
Бузулушпай жүрүүгө, 
Көп чырпыктар кыйылды. 
Мурдагы шарттуу айтуудан, 
Жанбады Сынчы тартуудан, 
Анда Ажыбай кеп баштайт, 
Кеп баштаса эп баштайт: 
- Кокондун ханы Сынчыбек, 
Айабадың барыңды, 
Ак күмүш, алтын-зарыңды, 
Айдатып келдиң берем деп, 
Аргымак менен нарыңды, 
Тоодой кылып жыйыпсың, 
Эгиниң менен шайыңды, 
Үч күндөн бери чамалап, 
Байкап билдик алыңды, 
Кыргыздын малын таратып, 
Алып кетет ээлери, 
Аргымак менен нарыңды, 
Аны алып нетели? 
Өзүңө бердик малыңды, 
Жылына жүктөп жеткирген, 
Эгиниң менен шайыңды, 
Арттыра баргын зарыңды, 
Өзүң сурап, өзүң бил, 
Кокон деген шаарыңды, 
Куттуу болсун мансабың, 
Унутпайбыз сени биз, 
Аман болсун элиңиз, 
Суук колун тартпаган, 
Банус хан менен Карылып, 
Аттаналы эми биз, - 
Муну мындай таштайлы, 
Манас менен Банустун, 
Согушунан баштайлы. 

 
Сынчыбектин  тактыга отурушу 



 
Сарбаздар атты жетелеп, 
Жүгүрүшүп энтелеп, 
Калдаңдашып ашыгып, 
Кары жашы шашылып, 
Калдалаңдап жүгүрүп, 
Кашкалаңдап сүйүнүп, 
Аттарын туура тартыптыр, 
Үзөңгүгө бут салып, 
Шаардан чыкты аттанып. 
Кокондон чыгып тоо бойлоп, 
Ташкенди карай түз басып, 
Журт аралап жүрбөдү, 
Тийбеди элге тимеле, 
Кең Ташкендин четинде, 
Самаркан жаккы бетинде, 
Боз бел деген жер экен, 
Ой менен тоосун белгисиз, 
Түнөргөн токой чер экен, 
Көргөн менен көрбөгөн, 
Уккан менен укпаган, 
Кайберендин кени экен, 
Берки бет боз белгин, 
Кырчындуу деген жер экен, 
Жер-жемиши мол экен, 
Анча-мынча алмасы, 
Кой башынан чоң экен, 
Жолборсу бар шери бар, 
Азулуунун ээри бар, 
Аралап адам кире алгыс, 
Түнөргөн токой жери бар. 
Кара суу агып шаркырап, 
Эртеден кечке жалбырак, 
Шамал тийсе шылдырап, 
Үн алышып канаттуу, 
Сайрап жатат чуркурап, 
Мурунга кирсе аңкыган, 
Жыты сонун буркурап, 
Кара бура кашкалдык, 
Каркырда жүрөт жорголоп, 
Коркок жандын барысы, 
Токойго кирип корголоп, 
Эликтер жүрөт молдоңдоп, 
Төө куштар жүрөт койкоңдоп, 
Токойдо каманкабышып, 
Куландар ойноп жарышып, 
Бугусу сазды бойлошуп, 
Аралды марал топтошуп, 
Өрдөк, казы аралаш, 
Көлдөн балыр оттошуп, 
Булбулу сайрап үн салып, 
Муңдуу менен муңканып, 
Жөө бастырбай адамды, 
Белден чөбү чулганып, 



Кыз чачындай чырпыктар, 
Сыдырымда ыр чалып; 
Күкүк, зейнеп – эки ашык, 
Чакырышып үн салып, 
Мунарыктап буу басып, 
Турган экен Кырчынды, 
Күн тийгенде көл сасып, 
Эки күн жатты жай алып, 
Өргүтүп атын дагы алып, 
Айкөл Манас баш болуп, 
Бир белге чыкты чубалып. 
Кароолчу турчу бел экен, 
Кайгуулчунун жолу экен, 
Эки жагы жалама, 
Орто жери ач белес, 
Ашуучу жолу ушу экен. 
Эндекей турган кароолчу, 
Элебей калган болуучу, 
Алдында келген Ырчы уулга, 
Катташып калды кароолчу, 
Ырчы уулду көргөндө, 
Кайра тартып качарга, 
Аты жок минген алдында, 
Жетип барды жанына, 
Кароолчу айтты камына: 
- Келбей туруп жооп бер, 
Жакындабай жаныма! – 
Ороолонуп Ырчы уул, 
Орой сөзү мына бул: 
- Кароолчум, өзүң сен бир кул, 
Келбесем кайда барасың?! 
Келсем эмне кыласың?! – 
Кароолчуга Ырчы уул, 
Оолуга кетти сүйлөнүп, 
Жан алуучу эмедей, 
Жаасы катуу сүрдөнүп, 
Жалгыз эмес Кароолчу, 
Алты-жети киши экен. 
Жоросуна ишенип, 
Чороңдогон иш экен, 
Ырчынын сүрүн көргөндө, 
Баардыгы турду сүрдөшүп, 
Айдабалды чогултуп, 
Алдына салды дүрбөтүп. 
Бер жактагы элдерге, 
Алып жетип келди эле, 
Кароолчулар алдырап, 
Билгени айтып саламды, 
Билбегени балдырап, 
Башын салып шылкыйып, 
Баары турду жалдырап, 
Сүйлөсө тили күрмөлбөй, 
Мууну кетип шалдырап. 
Анда Ажыбай муну айтат: 



Кароолдо турган адамдар, 
Кайра элге баарыңар, 
Ханың – Банус, Карилип  
Бизден кабар салыңар, 
Менин айткан сөзүмдү, 
Унутпай эстеп алыңар, 
Бүлүктү мурда салыпбыз, 
Тынч жаткан кыргыз элге, де, 
Кабылан Манас келди, де,  
Боз белдин кайкы белин, де, 
Кайгы салбайт экен де, 
Камсыз жаткан элдерге, 
Так он күнү күтөбүз, 
Келе албасаң он күндө, 
Жылкыңа кайдан тиебиз? 
Ташкен деген калааңа, 
Талкалап бузуп келебиз! 
Араникте калмакка, 
Каралашты Банус хан, 
Эми келип Ташкенге, 
Аралашты Банус хан, 
Кыргыздын малын чабышы, 
Бардыгынан эң жаман! 
Белдүү болсо Карилип, 
Келсин мында Аламан, 
Кол куушуруп жолукту, 
Чоң Кокондо Сынчы хан, 
Кол салышып урушса, 
Биз коркпойбуз кыргыздан, 
Аңкоолук кылып алдаса, 
Алалбайбыз мал-пулдан? 
Банустан кечер жери жок, 
Баатыр Манас кабылам. 
Турбагыла жалдырап, 
Элге барып кабар сал, 
Ханың – Банус, Карилип 
Эки дөөгө айтып бар? – 
Ажыбайдан кеп угуп, 
Кутулдук деп ажалдан, 
Кароолчу кетти чубуруп, 
Кыш жакындап калган кез. 
Тунарыктан суук болуп, 
Бугунун жешип жайасын, 
Аң кийикке кызыгып, 
Элешти тоонун арасын. 
Күндө сонун атышып, 
Тамашага батышып, 
Тоо текенин чоңунан, 
Көп бөрү кылып тартышып, 
Ойунга булар батыптыр, 
Айткан он күн болгунча, 
Ушинтишип жатыптыр, 
Койуп берген кабарчы, 
Ханына кабар айтыптыр. 



Банус менен Карилип, 
Чоңдору бирге отуруп, 
Масилетин кылышты, 
Акылдарын толтуруп, 
Элдешүүнү эп көрдү, 
Көбү чайнап баштарын, 
Ичинде мындай ой туруп: 
“Алдыңкы элдин кегин кууп, 
Манас келген турбайбы, 
Жыпжылма түптүз кылбайбы? 
Беттешип чыксак белсенип, 
Араниктей кырбайбы?! 
Ким күнөөлүү, кимдер сак, 
Көпчүлүктү ылгайлы? 
Шорубуз кайнап,туз татып, 
Ажал жеткен турбайбы?!”– 
Карилип буга болбоду, 
Урушарды болжоду, 
Эркин өскөн керилип, 
Уруштан калбайт эринип, 
Бекер жатып калаада, 
Калган болчу эригип, 
Барабан уруп, баң тартып, 
Аскерин жыйды желигип, 
Чогултуп черүү чубатып, 
Төөсү менен нарына, 
Огу менен дары артып, 
Ок өтпөгөн тон артып, 
Жоо жарагын мол артып, 
Азык-түлүк дагы артып, 
Казандын көтү карарган, 
Түтүндөн бирден киши алып, 
Айдап чыкты черүүсүн, 
Артынан жегин чубалтып, 
Ырысын кыркып кыргыздын, 
Аламын деп эр сайып, 
Боломун деген ойдо жок, 
Өзүм бир күн чоң майып, 
Калаанын чыкты четине, 
Ала байрак туу жайып, 
Карилип, Банус келди, деп, 
Арбын экен, мейли, деп, 
Кылычка камап кырылтып, 
Жок кылабы элди, деп, 
Айкөл Манас баштаган, 
Айчыгы алтын туу менен, 
Урушаар жерин белгилеп, 
Чатырын тигип жайылтып, 
Асабаны сайылтып, 
Аңгычакты Карилип, 
Чыгарды бирөөн камынтып, 
Темир деген неме экен, 
Тентектин бири ал экен, 
Бадакшан менен Ташкенде, 



Таанылып жүргөн жан экен, 
Дайынсыз киши кептенбейт, 
Чоң баатырдын бири экен. 
Башканын барын элебей, 
Манас менен сайышып, 
Бир беттешсем дээр экен, 
Карылып менен Бануска, 
Бул айтканы Темирдин, 
Мурдатан айткан кеп экен, 
Минген  аты Актуйак, 
Токтоно албай ыргыштап, 
Ачуусу келип Темирдин, 
Муштумдай уйгак кыл чайнап, 
Айбаттанып алыптыр, 
Азуулары кычырап, 
Калканы жонго тартылып, 
Көк Темирдин артынып, 
Алдында чыкты жекеге, 
Калганы жок тартынып, 
Кетем деген ойу бар, 
Көк дүйнөсүн тар кылып. 
Желип чыкты бөлүнүп, 
Желмогуздай көрүнүп, 
Караганга айбаттуу, 
Каары жүздөн төгүлүп, 
Кара туман, бороондун, 
Аркадан чаңы сөгүлүп. 
Саргыл аттуу Затай деп,  
Кырк чоронун бир эле, 
Чоролукка келгели, 
Жетпеди жеке дээр эле: 
Балдардан барсын бүгүн деп, 
Падыша Бакай айтканда, 
Айы тууп асманда, 
Затай чыкты майданга, 
Сан аттагы күлүктөн, 
Саргыл атын чуратып, 
Эки кулак чуңайтып, 
Булгай кармап колуна, 
Бөрү тилдүү найзаны, 
Буруудан чыккан жолборстой, 
Бурулбай типтик качырды, 
Аргымагы алдында, 
Кош кулагын жабырды, 
Жолу каткан Темирге, 
Жеткенде найза батырды, 
Заттай мыкты эр эле, 
Темирдин шорун катырды, 
Токто кылбай аңгыча, 
Тотой тажик бакырды, 
Ыгын тапкан сайардын, 
Затай андан атылды, 
Бакырып кирген Тотойго, 
Катуу тийип ошого, 



Желегин жерге жапырды, 
Желденип турган капырды, 
Жеткен жерде эр Затай, 
Тотойдун шорун катырды, 
Көмөрө сайып карчыттан, 
Тоңкойтуп жыкты атынан, 
Таталан деген жөнөдү, 
Темир, Тотой дартынан, 
Келген менен Таталан, 
Кетип калды артынан. 
Кетиркей деген бар эле, 
Өзү калча калкынан, 
Кара мүртөз кан ичме, 
Баш алуучу каапырдан, 
Бар жарагын жам кылып, 
«Банус хандап» бакырып, 
Банустун атын чакырып, 
Саргыл аттуу Затайды, 
Жеткен жерден найзасын, 
Как сорууга батырып, 
Ыргыта сайып өттү эле, 
Жыгылды Затай аттан, деп, 
Алжандардын Атайы, 
Ат койгон бойдон жетти эле, 
Ажыратып Затайды, 
Кетиркейге бет келди, 
Атайга найза сайдырбай, 
Ыргыта койуп өттү эми, 
Жыгылып Атай калганда, 
Үйшөн Үмөт жетти эми, 
Жеткен менен болбоду, 
Кетиркей чочко оңбоду, 
Оролуп найза сайалбай, 
Бир кызыкка баталбай, 
Үйшөн үмөт жыгылды, 
Оңолгончо Кетиркей, 
Жетти Жайсан кечикпей, 
Ыргыта сайды Жайсаңды, 
Кетирбей калча теңсиңбей, 
Аргындын Каракожосу, 
Акбоз атын аргытып, 
Артынан чаңы баргытып, 
Атырылып, каргытып, 
Жеткен жерде бул дагы, 
Оодарылды сайдырып, 
Беш баатырды Кетиркей, 
Эрдигинен тайдырып, 
Найза жеген жаралуу, 
Кийимдерин кан кылып, 
Кылка мурут Абдылда, 
Эми чыкты ачынып, 
Дөңкүрөң деген күлүктү, 
Дүпүлдөтө бастырып. 
Дөкүрсүнгөн Кетиркей, 



Абдылданы элебей, 
Көп чоронун бириндей, 
Көргөн жерде качырып, 
Көмөлөтө сайам, деп, 
Кетиркей келет бакырып, 
Бабыраган калчадан, 
Калабы аның шашылып? 
Сундуруп сайган найзаны, 
Кол балта менен какканы, 
Найза каңгып кеткенде, 
Чоң балта менен чапканы. 
Абдылда чапкан оңобу, 
Ал Кетиркей кобобу? 
Чачырап мээси жарылып, 
Бул жалгандан жоголду. 
Дөңкүрөңдү ойнотту, 
Өчөшүп келген душмандан, 
Онду Абдылда сойлотту, 
Бир түнү түшпөй атынан, 
Сүрүп чыгып таң  атты , 
Эртеси күнү кечинде, 
Абдылда кайра тартканда, 
Жайына түшүп эл жатты, 
Ыкчылдардан чыгарып, 
Элден четин чардашты. 
Күн бүркөлө чүмкөнүп, 
Күүгүм түшүп күдүңдөп, 
Күндүзү түндөй бүрүлдөп, 
Жаман жаап алыптыр, 
Кооп турган кишинин, 
Колтукка тайап барыптыр, 
Аңгычакты болбоду, 
Карылып менен Банустан, 
Элчи келип калыптыр, 
Элчилер алып кат келди, 
Катты алып бат келди, 
Келген элчи төрт экен, 
Ырысына кыргыздын, 
Жаралган Сыргак өрт экен, 
Эреже билген эр Бакай: 
- Алдынан тосуп барыңар, 
Сыйлап аттан түшүрүп, 
Алып келе калыңар. 
Аруулап кийим кийгизип, 
Айабай тамак жегизип, 
Анан мында кириңер, 
Адилдикти билгизип, -  
Мындан мурда буларга, 
Башкадан элчи келбеген, 
Өздөрү барып көрбөгөн, 
Элчинин жолун билбеген, 
Бакайдан угуп бар кепке, 
Басып Сыргак келгени, 
Аруулап кийим кийгизип, 



Абдан тамак жегизип, 
Алып келип элчини, 
Хан чатырга киргизип, 
Каадасын жандын билгизип, 
Асылдан буйум салышып, 
Элчинин катын алышып, 
Катка көзүн салышты, 
Каттан кабар алышты: 
“Биз катылдык сиздерге, 
Келдиңер жылып бул жерге, 
Күн жаады, элди кар басты, 
Биздин черүү аздашты, 
Биз армансыз бололу, 
Алты ай болсун болжолу, 
Карыйа бар, жашы бар, 
Ноокасы бар, сагы бар, 
Кызыл мучтум балдар бар, 
Кызыл ээк чалдар бар, 
Бири калбай кырылып, 
Кетер бекен ушулар. 
Уруксат болсо биздерге, 
Жайга чейин турушсак, 
Убал болор бекендир, 
Кыштын күнү урушсак, 
Карга кошуп эл кырсак: 
Төрт жүз сексен экенсиз, 
Алты айча биз баксак, 
Барыбызга эп келсе, 
Алты айча тынч жатсак”. 
Катты окуп чыкканда, 
Кептин баарын укканда, 
Кебелбеген эр Манас, 
Мындай деп катты жаздырды, 
Калдайта мөөрүн бастырды 
“Кызыл ээк кары деп, 
Кызыл муштум балдар деп, 
Кырылып кетер такыр деп, 
Бул айтканың ырас кеп, 
Башкага бүлүк салбайлы, 
Банус менен сени, деп. 
Айтканыңар бек болсо, 
Жалганы жок кеп болсун, 
Чоң токойго жанабыз, 
Эртеңки күнү биз болсо, 
Бозбелди ашып түшөбүз, 
Толгончо айды күтөбүз, 
Бизден күмөн кылбасын, 
Эркинче жатып жыргасын, 
Бир кепти эки дебейбиз, 
Бирөөдөн бир мал жебейбиз, 
Ачып койсун базарын, 
Аштыгына пул алсын, 
Барып келген кишиге, 
Аган азар салбасын. 



Эркинче сатып мал берсин, 
Арзан берсин дебесин, 
Күн жылысын, кар кетсин, 
Болжолдон калбай келишсин, 
Ушунчалык элчилер, 
Менин жооп беришим”. 
Элчилерди жандырды, 
Элдин көөнүн жай кылды, 
Барып келип жүрүшүн, 
Баарынын жолун шар кылды, 
Бозбелден ашып алышты, 
Калгандар ойлоп жүрүшкөн, 
Чоң Коконго барышты, 
Бек тапшырды тосоктоп, 
Айкөлүң ойлоп ар ишти: 
- Көз жиберип караңар, 
Чоң Коконго барбаңар, 
Жалган болот кебиңер, 
Бузулуп кетет пейлиңер, 
Мен токойдо турам деп, 
Айтып койдум бир жери, 
Ооздон чыгып эме эле, 
Бузгандан болбойт ал кепти – 
Айтканын кылып арстандын, 
Бир кыш токой жердешти, 
Антип минтип кыш кетти, 
Күн жылуучу кез жетти, 
Опсуз жааган калың кар, 
Жер карайып кетпеди, 
Үчтүн айы кез экен, 
Алты ай али бүтпөдү, 
Токойдун жээги көктөдү, 
Баскан изиң борпулдап, 
Жер көгөрүп көпкөнү, 
Бакай айтат бир кепти, 
Манас, Чубак болушуп, 
Абыдан чындап кеңешти. 
- Күн жылыды, жаз болду, 
Эгин эгер чак болду, 
Үч ай жатып бепбекер, 
Эрдин баары бук болду. 
Токойдон ачып жерлерди, 
Төшөртөлү эрлерди, 
Эмгегибиз бул биздин, 
Ыраазы кылсын элдерди, - 
Чеберленип таптырып, 
Сары өзөк талдан чаптырып, 
Башы менен салына, 
Айабай шынаа кактырып, 
Буурсунду жасап бүтүрүп, 
Аттарды кошко түшүрүп, 
Тукумду койду чачтырып, 
Чырпыктан мала тарттырып, 
Кар суу менен айдатып, 



Кийин азык каздырып, 
Үрөн жерден чыкканда, 
Кара тобо бастырып, 
Бир чеч кап тукум кеткен жер, 
Бирден үйгө бактырып, 
Акысын берип алтындан, 
Анан тору беришти, 
Эгин баккан эрлердин, 
Абыдан көөнүн жай кылып, 
Болжолдун толуп убагы, 
Эгим карап турбады, 
Бозбелди ашып, ат койуп  
Ташкенди көздөй чубады, 
Кыргыздын эккен эгини  
Кыйын чыкты анда, деп 
Кабарын кыйын угады. 
Бүгүн эртең келет, деп – 
Банус хан менен Карылып, 
Тайарланып турушту, 
Эндекей жаткан Букара, 
Кулак угуп, көз көрүп, 
Болуп жаткан жумушту, 
Ичинде тилдеп жандарын, 
Куйкалары курушту. 
Той берген жерге чогулуп, 
Топтошуп булар барышты, 
Тегеректен олтуруп, 
Манастын кебин салышты: 
“Манас мыкты эр экен, 
Кыргыз пейли кең экен. 
Канча десең талашпай, 
Казып жеткис кен экен, 
Калкты коргоп күйүнгөн, 
Кайсы улук буга тең экен? 
Кыштай жатып боз белде, 
Чычкак улак дебеген, 
Колундагы Кокондон, 
Кол бутун сойуш албаса, 
Талаада жүрөт мал бекер, 
Жанына басып барбаса, 
Базар болсо турган жер, 
Кыйбат сатып арзанды, 
Байып кетти эчендер. 
Жазында эгин эгишти, 
Албады алым бир киши, 
Бактырып эгин элдерге, 
Алтындан акы беришти. 
Ушулардын баардыгы, 
Адилдиктин белгиси”. 
Бардыгы мактап чулдап 
Жаман дебей бир киши; 
Манасты таштап койушуп, 
Кыргызга көзү тойушуп, 
Банус хан менен Карылып, 



Кебине мунун киришти: 
“Насар адам Карылып, 
Ээлеп алды Ташкенди, 
Келтирген тыйын пайда жок, 
Күндө алым бер деди, 
Аз келгенсип Карылып, 
Банус кошо келди эми, 
Бирөө жебей экөө жеп, 
Күндө турса келе деп, 
Ким жактырат муну эми? 
Жик чыгарбай турабы, 
Эки-үч күндүн ичинде, 
Булар уруш кылабы? 
Ушу күнү жылт койуп, 
Манасты карай жылалы. 
Жык чыгарсак шек берип, 
Банус менен Карылып, 
Баарыбызды кырбайбы?” 
Күүлдөшүп олтуруп, 
Кеңеш кебин тындырды, 
Туйгузбай ичтен букара, 
Карылып менен Банус хан, 
Булардын белин сындырды. 
Сынбаган да неткени? 
Эл бузулуп кетмеги; 
Майдан курчу талаага, 
Манастын колу жетти эми, 
Банус хан менен Карылып, 
Талаага чатыр тиктирди, 
Черүүсүн айдап түшүрдү – 
Алдыңкы өткөн мезгилдей, 
Эркекти кары–жаш дебей, 
Түтүнгө койбой айдады, 
Айак алып ичкидей, 
Боорунан тынган немеден, 
Үйдө бирөө калбады; 
Ана-мына дегенди, 
Жоокага тили келгенди, 
Тегеректеп камады, 
Кетенчиктеп тирешсе, 
Камчыга бөлөп сабады, 
Бутуна кишен салышып, 
Темирге колун кадады! 
Жерден казган оруна, 
Томолотуп таштады, 
Калк кыйналып жатканда, 
Кандуу согуш башталды, 
Бул сапаркы урушту, 
Банус хан өзү баштады, 
Же кыргыздан өлөм, деп, 
Же өлтүрүп тынам деп, 
Кекенип Банус аттанды, 

 
Каарданды баатыр, деп, 



Кыргыз өлүп жаткыр, деп 
Далайлары шаттанды. 
Көрүп Банус баатырды, 
Көкжал Манас бөлүндү, 
Кечээ Араникте урушта, 
Көрсөтүп койгон өнөрдү, 
Ойуна алды айкөл шер, 
Баш байланып жөнөдү. 
Манасты көрүп Банус хан, 
Куршугу кармап күдүңдөп, 
Көрүктөн чыккан ширөөдөй, 
Эпкини жанып күжүлдөп, 
Банусту көргөн коркоктор, 
Эси чыгып бүжүлдөп, 
Көргөндүн бойу дүркүрөп, 
Сийдиги агып бүркүрөп, 
Салмагынан Банустун, 
Кара жер кетти сүлкүлдөп! 
Аккула минип болкойуп, 
Сырнайза колдо койкойуп, 
Көк жеке буттан чопкойуп, 
Көргөнгө башка караны, 
Чоң ополдой зоңкойуп, 
Жалгыз чыккан арстанын, 
Так токсондой топ болуп, 
Кызыл жүздүү келбетүү, 
Келишкен мындай жок болуп. 
Ак күбө тону кийилүү, 
Топчулугу үч тогуз, 
Бүчүлүгү илилүү. 
Көргөндөргө таанымал, 
Көкжалдыгы билинүү. 
Салкыны сырттын желиндей, 
Ысыгы жайдын күнүндөй, 
Келе жаткан мүнөзү, 
Ак жолборстун түрүндөй, 
Ажыдардай сүр менен, 
Ач кыйкырык үн менен, 
Манаска Банус бет келди, 
Батыра сайсам экен, деп, 
Банус хан ойлоп жеткени, 
Күүлөп найза сундуруп, 
Күркүрөп күүсү угулуп, 
Банус сайган найзаны, 
Арстан кагып жиберди, 
Колунда болот Сырнайза, 
Бануска бептеп имерди. 
Баатырга найза сайдырбай, 
Банус кагып ийди эле, 
Илеси күчтүү эр экен, 
Эми Манас билди эле. 
Күчтүү найза урушуп, 
Күч менен чыдап турушуп, 
Туулгага балта чакылдап, 



Көөдөңгө найза такылдап, 
Ачууланып айкырып, 
Баатырлар үнү бакылдап, 
Тулгадан чыккан от, 
Жылдыз болуп закымдап, 
Келип турат бирөөнө, 
Ажал жетип жакындап. 
Сайганда Банус күч келип, 
Найзасы сынды бүктөлүп, 
Кабылан жетти ошондо, 
Аккула менен тап берип, 
Кайра тарта бергенче, 
Сол мүрүдөн бир сайды, 
Солкулдаган Банус хан, 
Солдойуп жерди тайанды. 
Найзасын тартып алганча, 
Уктап турган Карылып, 
Кабыланды бир сайды, 
Карилип келип сайганда, 
Эрден көчүк кылтайды, 
Көмөлөтө түрткөнчө, 
Көзөл Чубак жетиптир, 
Насаранын Карилип, 
Көтөнгө сайып кетиптир. 
Күү менен келген көк теге, 
Көп эле кепти ырака, 
Ачынган айкөл ошондо, 
Арка жагын караса, 
Жаткан экен Банус хан, 
Кобо албай жерден чубала, 
Аккула оозун бурду эле, 
Жер тайанган Банусту, 
Желкеден ары урду эле, 
Ооз омуртка, мойун суук, 
Бузуп өттү сыр найза, 
Ачылып оозу ырсайып, 
Өлүп кетти Банус хан, 
Тумшугу менен жер сайып, 
Төрт айагы керилип, 
Жатып калды булайып. 
Банусту сойуп кара көк, 
Карилипти самады, 
Айланага көз салып, 
Караанын көрө албады, 
Созулуп барган чаң көздөй, 
Аккуланы чуратты. 
Карылып качып баратып, 
Карады артын кайрылып, 
Көктеке менен эр Чубак, 
Кууп келет сайылып, 
Кырман салган такырда, 
Мамынын орду чукурда, 
Банусту сойуп кара көк, 
Карылыпты эстеди, 



Каарына толуп сумсайып, 
Чубактын аты Көктеке, 
Атпыгып кетип баратып, 
Кырман салган такырда, 
Мамынын орду чукурга, 
Колун салып жыгылды, 
Кан майдан жаны чукулда. 
Чубактан качкан Карылып, 
Желдей учуп жетерде, 
Жер тайанган Чубактын, 
Желкеден башын кесерде, 
Аккуланын дабырты, 
Кулагына киргенде, 
Арстан Манас экенин, 
Карылып анык билгенде, 
Ыдыгына чыдабай, 
Кайрат кылып туралбай, 
Кайта качты уйалбай. 
Колуна барып кошулуп, 
Чубак сайган жаранын, 
Каны агып жошулуп, 
Буйрук берди элине: 
«Каптагын, - деп, - кыргызды!» 
Мылтыктын үнү тарс дебей, 
Доолбас уруп карс дебей, 
Кындан кылыч тартылып, 
Күн чагылып жарк дебей, 
Баш-аламан кол, 
Кыргызга жетти кошулуп, 
Колго түшсө өлдүм, деп, 
Кырылып качты созулуп, 
Казанды карай бет алды, 
Тоосу жок калар тосулуп, 
Көшөрүп Чубак алыптыр, 
Кууп жөнөп алыптыр, 
Капталдап Бакай абаңыз, 
Чубакты кармай салыптыр: 
- Болду, Чубак, болду, - деп 
Эркине койбой Чубакты, 
Айтканына ынатты, 
Качкан бойдон Карылып, 
Казанды карай кетиптир, 
Калгандары нетиптир? 
Кабарчы койуп кулактап, 
Карап жүргөн Сынчыбек, 
Кандай заман болот деп, 
Самап жүргөн Сынчыбек, 
Ошол күнү кечинде: 
- Амансыңбы, баатыр? - деп 
Кирип келди энтелеп. 
Көрүшүп Сынчыбек менен, 
Кеңешти Бакай зор менен, 
Ташкент менен Анжидан, 
Бир тутумдаш жер экен, 



Сен башкар деп Сынчыга, 
Таштап кеткен кеп экен, 
Тоодой болгон Сынчынын, 
Ордосу Кокон калаада, 
Ташкенди кошуп сурады. 
“Ишим ондон кеткенде, 
Качкан тилек келгенде, 
Жеткен экен Манас, -деп 
Алдын алып, иш кылып, 
Достошупмын ырас” – деп, 
Кубангандан Сынчыбек, 
Жакасын кармайт бекемдеп, 
Жүрүп кетти арстаның, 
“Самарканга кетем, - деп, 
Биз чыккалы аттанып, 
Болуп калды тогуз ай, 
Кыргызым аман бекен?”- деп. 
Айлына барса арстаның, 
Эмгичекти кете албай, 
Абылтай жүргөн айылда, 
Абылтайды жиберди, 
Намангандын шаарына. 
Абылтай үйгө барыптыр, 
Ырысы жайнап төрүндө, 
Иш оңунан салыптыр, 
Канча жылы туубаган, 
Катыны эркек төрөптүр, 
Жарадың чал ишке, деп, 
Эли муну жөлөптүр. 
Баласына Абылтай, 
Ат койуптур Кесек деп, 
Көбөйгөндөн көбөйүп, 
Күлдөнө баштайт чечектеп, 
Тукуму өсүп кесектин, 
Бир урууга айланды, 
Кыргыз улуу ичинде, 
Кесек деген ат калды. 
Муну мындай таштайлы, 
Айкөлүң менен Каныштын, 
Тойлугунан баштайлы. 
 

Манастын Каныкейге үйлөнүшү 
 
Жаталбай үйдө эр Манас, 
Абдылданы баргын деп, 
Бай Жакыпка жумшады, 
Айкөлдүн күчөп бушманы: 
“Кечээ баса элек тоону ашканда, 
Маңгытка бара жатканда, 
Букар калаа четинен, 
Чоң ак чийдин ичинен, 
Ала көлдүн жээгинен, 
Көрдүм эле бир кызды, 
Атама барып айтып кел, 



Кимдин кызы экенин, 
Билип берсин жан атам, 
Тектүү болсо атасы, 
Ошол кызды мен алам. 
Токто кылбай Абдылда, 
Жооп каты мындайча:  
- Кыздын жайын укканмын 
Карахандын кызы дейт, 
Жез оймоктун узу дейт, 
Карахан улуу барынан, 
Даңкы журтка тараган, 
Өз атасы Темирхан, 
Темирхандын аты жок, 
Бирок экөө бир тууган, 
Карахандын кызы деп, 
Кадырлуу келин ушул деп, 
Бай атама барайын, 
Бар кебимди салайын, 
Барууга мени буйурса, 
Кайрылып келе албаймын, 
Урматтуу үчүн токтосуз, 
Ушундан ары барайын,- 
Базармандуу тал түштө, 
Бай Жакыптын үйүнө, 
Салтанаттуу Абдылда, 
Салам айтып кирди эле, 
Суусун ичип болгондо, 
Келгенин айтып ийди эле: 
- Олуйадай хан ата, 
Мени Манас жиберди, 
Букардан бир кыз көрдүм, - дейт, 
Деги кандай кыз экен, 
Аны атам билсин, дейт, 
Болор жерин айтканда, 
Ошол кыздын атасы, 
Падышабы, башкабы, 
Байбы, кедей ачкабы, 
Мага алып берсин дейт. 
Накылай алдым калчадан, 
Карабөрк алдым калмактан, 
Кастарлап келин албады, 
Кудалык жайын билгин, дейт, 
Колунда жетик бар болсо, 
Уул атасы Жакып деп, 
Кулпунтуп кийит кийсин, дейт, 
Уулуңдун кеби ушул экен, 
Өзүңдөн жооп кайсы экен, 
Башын чайкап бай Жакып, 
Мойнун буруп кекендеп, 
Бакдөөлөттү жумшады, 
Келе кымыз куйгун деп, 
Абдылдага бай Жакып, 
Казы кертип жал берип, 
Кашташ менен чай берип, 



Капакка салган бал берип, 
Алдырабай олтуруп, 
Аракты кошо жай берип:  
- Кана, балам Абдылда, 
Алыска барып кайтычу, 
Сенден башка кимим бар? 
Кичи пейил жан элең, 
Эрдик кылып өзүң бар, - 
“Барбасам көөнү калат - деп, 
Тил албасам уйат” – деп, 
Бай Жакып жумшап Букарга, 
Бармак болду Абдылда. 
Белсаздан атын аттанып, 
Букарды карай жол тартып, 
Алдына минген Карткүрөң, 
Барар жакка оң тартып, 
Жолдошу жок жанында, 
Түшүп өтпөй айылга, 
Кийиктер качса чыйкылдап, 
Чамасы жетпей карашка, 
Анда-мында теминип, 
Кетип барат Абдылда. 
Жумуру баш адамда, 
Ал өңдөнүп ким жүргөн? 
Караңгы токой жер менен, 
Каптал кара коо менен, 
Капчыгайлуу зоо менен, 
Карайган бийик тоо менен, 
Казылган кара жол менен, 
Каңшыган кумдуу чөл менен, 
Чалкалап жаткан төр менен, 
Чалкып жаткан көл менен, 
Бугусу калың жер менен, 
Бурулуп аккан сел менен, 
Буркулдатып Абдылда, 
Буудандан аккан тер менен, 
Салкында – зыркар жер менен, 
Аралап кетип баратат, 
Сай-талада эл менен, 
Карахандын айылына, 
Жетип барды Абдылда, 
Кечки салкын бешимде, 
Олтурган экен Карахан, 
Кош кашаттын бетинде, 
Чогулуп кыйла эл менен, 
Жайнамаздын үстүндө, 
Айылдын аркы четинде, 
Жорголото бастырып, 
Абдылда баатыр жетти эле. 
Элге жакын барганда, 
Билбесе да Абдылда, 
Бирге жүргөн эмедей, 
Көрбөсө да Абдылда, 
Көрүп жүргөн эмедей, 



Буруусу жок тааныды, 
Каныкейди ченебей. 
Кекетей атын каңтарып, 
Эңкейте тушап колуна, 
Салам айтып, заңк этип, 
Абдылда барды чогууга, 
Алик алып Карахан, 
Жат кишинин бири, деп, 
Желдеттерге тапшырды: 
- Алып барып жигитти, 
Көтөргөн үйгө киргиз, - деп, 
Он эки желдет жүгүрүп, 
Абдылданы күтүшүп, 
Бата–дуба кылышып, 
Тай семизин жыгышып, 
Суусунун үзбөй алдынан, 
Жакшылап мейман кылышып, 
Алек-далек жүгүрүп, 
Тикесинен турушуп, 
Али толук билген жок, 
Ким экенин угушуп. 
Муну койо туралы, 
Карахан кызы Каныкей, 
Ошондон кепти угалы. 
Абдылда келер бешимде, 
Олтурат эле Каныкей, 
Жибек чатыр ичинде, 
Ат дабырты угулду, 
Кулагына бир кезде. 
Угулган аттын дүбүртү, 
Карапайым жылкы эмес. 
“Кең Букардын ичинде, 
Атамдын аты Бозжорго, 
Жалгыз тулпар бар эле, 
Кармар кези боло элек, 
Кайдан чыккан дүбүрт?” – деп, 
Тура калды ордунан, 
Кандайлыгын билим, деп, 
Эки жагын каранып, 
Эшикке барды элеңдеп, 
Эшикке жакын барганда, 
Токтоло калды чебердеп. 
“Жайдары тууган жаш Манас, 
Алакөлдүн бойунда, 
Келип кетти эле – деп, 
Жиберсе ушул жиберет, 
Андан башка ким билет? 
Кыз он бешке чыкканда, 
Эстегени эр болот, 
Кеп айтканы кер болот, 
Байыртан калган бул бир кеп, 
Элдер айып кылбасын, 
Эр сагынып Каныкей, 
Эшикте чуркап жүрөт, деп, 



Эстүүлөр көрсө мейли эле, 
Эси жок көрсө уйат” – деп, 
Эшикке чыкпай шыкаалап, 
Келген эрди караса, 
Кызыл күрөң ат минген, 
Кыл куйругун шарт түйгөн, 
Кызыл чийкил жаш бала, 
Кылчайбай өттү айылга, 
Кашаттагы Карахан, 
Алдына барып калганын, 
Нөөкөрлөрүн  ээрчитип, 
Көтөргөн үйгө барганын, 
Каныкей көрүп бардыгын, 
Эмне болор экен деп, 
Билгизбей эшик шыкаалап, 
Байкап турат акмалап, 
Жол жүрүп келген Абдылда, 
Эки күн өрүүн алганда, 
Уктап жаткан бир маалда, 
Букардын эли молдо экен, 
Азан айтты чуулдап, 
Коңгуроодой ар жерден, 
Коңур үндөр угулат, 
Абдылда чочуп ойгонуп, 
Ок жыландай толгонуп, 
Колу-жүзүн жуунуп, 
Белин бекем буунуп, 
Найзасын жалан тайанып, 
Карахандын үстүнө, 
Таң саар кирди шайланып. 
Кирпиктүү көзүн ирмебей, 
Карап турат Каныкей, 
Абдылда үйгө киргенде, 
Акырын басып иймене, 
Чатырдан чыгып буластап, 
Мончокторун бек кармап, 
Тушка келип турган кез, 
Кулак төшөп сөз тыңшап. 
Тезбесин тартып бүтүрүп, 
Бала баатыр Абдылда, 
Салам айтып киргенде, 
Олтурган экен Карахан, 
Жайнамаздын үстүндө. 
Алик алып Карахан, 
Абдылданы карады, 
Дасторконун жазышты, 
Нашта даамын татышты, 
Ошол кезде Карахан, 
Абдылдага айтышы:  
- Жолуң болсун, карайым, 
Өзүң чоочун адамсың, 
Кайсы жакка барасың? 
Кайдан келе жатасың? 
Ат жаратып минипсиң, 



Тон жаратып кийипсиң, 
Ат-тонуңдан байкасам, 
Алыскы жерден келипсиң, - 
Карахан сурап токтоду, 

Кой оозунан чөп албас, 
Коңур чечен Абдылда, 
Сөздү минтип козгоду:  
- Куу  ылаачын менде бар, ханым, 
Куу баласы сенде бар, ханым. 
Сен куу баласын учурсаң, ханым, 
Мен куу ылачын шилтермин, ханым, 
Кара ылаачын менде бар ханым, 
Каз баласы сенде бар ханым, 
Сен каз баласын учурсаң ханым, 
Мен кара ылаачын шилтеймин, ханым, 
Мисалдуу айткан сөздөрдүн, 
Маанисин билди Карахан, 
Атактуу айкөл Манастын, 
Аларын билди Карахан. 
Бербеймин деп айтууга, 
Батынып оозу барбады, 
Улам сылап мурутун, 
Тил чыгарып жалмады. 
Качырсам деп калыңдан, 
Карахандын оозунан, 
Мамындай чыкты калың мал: 
- Каз баласын колумдан, 
Алар болсо Жакып бай, 
Жай жайлаган жайлоомо, 
Үч толтура мал берсин; 
Кыш кыштаган кыштоомо, 
Үч толтура мал берсин, 
Сан сарала ат берсин, 
Сан миң кара кой берсин; 
Айры өркөч кошпосун, 
Жону туйук нар болсун, 
Санаты толук миң болсун, 
Комуна асыл комдосун, 
Бирден жагдан арттырсын, 
Жибек аркан тартырсын, 
Жагданы куру болбосун, 
Ичинде аруу шай болсун, 
Мала кашка инектен, 
Саарыма уй болсун, 
Бир, эки деп санатын, 
Окшош баары жүз болсун, 
Эшигимдин алдына, 
Эки чынар ордосун; 
Бири күкүк, бири булбул, 
Эки кушту сайратсын, 



Бирөө сүттөн, бирөө май, 
Чалкыган эки көл болсун; 
Ушунун бары жам болсун, 
Анан болот көөнүм жай, 
Кем–керчи жок толтуруп, 
Кыз алар болсо биз жактан, 
Камынып келсин Жакып бай, - 
Алыстан барган Абдылда, 
Ээрчитип жүргөн кулу жок, 
Артынып жүргөн пулу жок, 
Атан төөнү баш кылып, 
Айдап барган малы жок, 
Абдылда өткүр эАрстан келип кеткени, 
Ойлонгон далай кептерди, 
Ойсуз акыл ойлонгон, 
Бир кол жоолук тордогон, 
Кылымдан өнөр арттырып, 
Асман, жердин арасы, 
Ай-күнүн кошуп карачы, 
Учарлыктан, тынарлык, 
Аккан дайра, чыккан чөп, 
Калтырып бирөөн койбогон, 
Кырк жылы сууга салбаса, 
Кир жукпас кылып болжогон. 
Чамадандан алыптыр, 
Чатырда туруп калыптыр, 
Аңгычакты Абдылда, 
Аттанып жолго салыптыр. 
Ар качан кичүү болор деп 
Каныкей ойго алыптыр, 
Тушуна туура келгенде, 
Туйлатып өтө берерде: 
-Тура тургун , бала ,-деп, 
Каныкей доошун салыптыр. 
Кыздын үнү кыл кыйак, 
Кыңыраган үндү угат, 
Кыйа тартып Абдылда, 
Тура калат ушул чак. 
- Алыстан келген сен жигит, 
Алптын бири эр жигит, 
Келинди көрбөй боз алып, 
Кетесиңби, ээ, жигит? 
Кыргыздын наркы такыр жок, 
Кыз алчуу кайсы уул ,деп , 
Атын атам уккан жок, 
Ким болот кыздын аты, деп, 
Оозуңан , уул, чыккан жок. 
Күйөөнүн атын кыз укпай, 
Кыз атын күйөө дагы укпай, 
Нарк болобу ушундай? 
Өзүңдө бир кур айып бар, 
Жөнөдүң элге кайтып бар, 
Менин атым Каныкей, 
Алуучуга айтып бар; 



Койнуңа муну сала бар, 
Каныкей берген белек ,деп, 
Арстаныңа ала бар,- 
???? меспи, 
Тартынып калар жайы жок, 
Тура калып ордунан, 
Куру кулдук урду эле, 
Карахан карап делдейип, 
“Курч экен – деп турду эле, 
Чоросу ушул болгондо, 
Төрөсү кандай экендир? – деп 
Ал ойлоно калыптыр, 
Куру кулдук урганга, 
Кыргыздын кылып каадасын, 
Беш тогуз кийит салыптыр, 
Алачадан бир тогуз, 
Суптарыдан бир тогуз, 
Булумдан койду бир тогуз, 
Караладан бир тогуз, 
Дүрүйөдөн бир тогуз, 
Жөн санаты бир тогуз, 
Карахандын жанында, 
Касып беттүү кары бар, 
Кыркалашып олтурган, 
Калк бийлеген дагы бар. 
Карахандын элине, 
Ырым кылбай Абдылда, 
Эки бөлүп артынып, 
Айылдан чыкты бастырып; 
Байа кулдук курганда, 
Капшыт ачып шыкаалап, 
Көрүп турган Каныкей, 
Эми калды шашылып. 
Акылы терең Каныкей, 
Ала көлдүн жээгинде, 
Колуна алып белекти, 
Абдылда жоолук карады, 
Ар боруму ажайып, 
Айран болуп таңданды. 
Эки айактуу пендеден, 
Ушундай буйум чыгабы? 
Кеп кутулбас Абдылда: 
-Айтканың чын, жеңеке, 
Берем деп атаң айтканда, 
Унутупмун бар ишти, 
Жарадым деп керекке, 
Келиним атын сурарга, 
Мунун барын көрбөпмүн, 
Жуучу болуп арага, 
Жолук жолго жакшы деп, 
Белек ала келбепмин, 
Таарынбагын балага, 
Күйөөңдүн аты зор Манас, 
Кош эмесе жеңе, - деп, 



Бастырып кетти Абдылда, 
Каныкейден бөлүнүп, 
Күн–түн дебей жол жүрүп, 
Алтын ордо тагына, 
Жеткен чагы Абдылда, 
Атын байлап мамыга, 
Бай Жакыптын үйүнө, 
Басып кирди Абдылда. 
Салам айтып киргенде, 
Алик алды Жакып бай, 
Тондордун көрүп чекесин, 
Бетин ачып көрсөм деп, 
Чычкыланды Жакып бай, 
Бакдөөлөт кайдан айасын, 
Алып келди тамагын, 
Арып келген Абдылда, 
Ачкылдан ичип алдында, 
Абдан ичип болгончо, 
Ачкан курсак тойгончо: 
- Кана балам Абдылда, 
Барган жериң бактыбы? 
Кыз көөнүңө жактыбы? 
Атасы кыздын ким экен, 
Кептин бетин ачтыңбы? 
Кудалашып сөз жайлап, 
Кулдук  уруп баш байлап, 
Тетиги жаткан алегиң, 
Алып келген белегиң? –  
Жакып бай сурап жиберди. 
- Барган жерим бакты го, 
Кыз көөнүмө жакты го, 
Ала турган келиниң, 
Карахандын кызы экен, 
Каныкей деген ууз экен, 
Кудалашып сөз байлап, 
Кулдук уруп баш байлап, 
Кудалашып кайттым го, 
Кыз атасы Карахан, 
Санаксыз калың айтты го. 
Барып келген Абдылдаң, 
Кошкону жок апыртып, 
Койгону жок жашырып, 
Жай жайлаган жайлоомо, 
Үч толтура мал болсун, 
Кыш кыштаган кыштоомо, 
Үч толтура мал болсун; 
Сан сарала ат берсин, 
Сан миң кара кой берсин, 
Айры өркөч кошпосун, 
Жону туйук нар болсун, 
Санаты толук миң болсун, 
Комуна асыл комдосун, 
Бирден жагдан арттырсын, 
Жибек аркан тарттырсын, 



Жагданы куру болбосун, 
Ичинде аруу шай болсун, 
Мала кашка инектен, 
Саарыма уй болсун, 
Бир, эки деп санаты, 
Окшош бары жүз болсун, 
Эшигимдин алдына, 
Бирөө күмүш, бири алтын, 
Эки чынар орносун; 
Бирөө сүттөн, бирөө май, 
Чалкыган эки көл болсун; 
Чынарлары шагында, 
Куру бойдон калбасын, 
Булбул, күкүк сайрасын, 
Ушунун баары жам болсо, 
Алар көөнү бар болсо, 
Кеңеш кылып олтуруп, 
Кем-керчи жок толтуруп, 
Тездеп Жакып камынсын, 
Менин көөнүм жай кылсын, 
Куданын айткан калыңы, 
Ушул айтсам баарысы, 
Көп экен деп качпадым, 
Кулдук уруп таштадым. 
Куру кулдук урганга, 
Куданын берген белегин, 
Ала келдим алегим. 
Ырым кылып койчу деп, 
Бирөөнө бирди бербедим, 
Калганында сизди билет деп, 
Күндү болжо дебедим, 
Ушул үйдөн аттанып, 
Букарга барып келгенче, 
Ошол менин бар кебим, - 
- Карахандын белегин, 
Кишиге бербей келгениң, 
Аның жакшы, балам, - деп, 
Карап калып далайып, 
Каргылданып муңайып, 
Оң жагына толгонуп, 
Ок тийгендей дыңылдап, 
Сол жагына толгонуп, 
- Кана, бала Абдылдам, 
Болбос ишке чарпылып, 
Келгенде сенин пейлиң бар, 
Түшкө кирсе корккондой, 
Калың малдын кеби бар. 
Торусун элден аларбыз, 
Тотусун кантип табарбыз? 
Буурулун элден аларбыз, 
Булбулун кайдан табабыз? 
Аласың элден аларбыз, 
Алтынын кайдан табабыз? 
Күлүгүн элден алабыз, 



Күмүшүн кайдан табабыз? 
Башкасын эптеп табабыз, 
Май көлүн кайдан  табарбыз? 
Сүрөөсүн журттан аларбыз, 
Сүт көлүн кандай кылабыз? 
Алам деп Манас бир катын, 
Куруп калган кыргыздын, 
Кыйноого салат турбайбы, 
Кызыл ээк чалдарын, 
Кызыл муштум балдарын! – 
Жакып бай муну айтканда, 
Тура калып Абдылда, 
Кармап тартып бир алек, 
“Арстанын көрсө бир белек, 
Көңүлү тынчып  жай алат, 
Кудалыгы ырас деп” 
Атына минип Абдылда, 
Жөнөп кетти Манаска,  
Азыркысын жаш Манас, 
Алтымыш уруу алашка, 
Арка болор баш Манас, 
Каныкей эске түшкөндө, 
Кызылдай анда мас Манас. 
Абдылда алыс кеткени, 
Жатса уйку келеби, 
Ай эсептеп күн санап, 
Абдылда келер маалы, деп, 
Кырк жигитин ээрчитип, 
Каргылуу тайган ит алып, 
Жагалуу шумкар куш алып, 
Абдылданы тосоттоп, 
Карап жүргөн болучу, 
Жакып байдын үйүнөн, 
Аттанып жолдон салганда, 
Айкөл Манас баатыры, 
Учурап калды алдында. 
Абдылданы көргөндө, 
Арсаңдап күлүп жиберди, 
Кыл мурутун имерип, 
- Бала баатыр жолборсум, 
Ачык жолуң шар болсун, 
Барып кайта келдиңби? 
Канжыгада алегим, 
Кудалыктан келдиби? 
Адам айтар эме эмес, 
Өзү менде болсо да, 
Пери ага тең эмес, 
Батыраак айтчы баатырым, 
Кандай болду кеп кеңеш? 
Карахан кызы каапырды, 
Бет маңдайдан көрдүңбү? 
Тулку бойу турушу, 
Бар жумушун билдиңби? -  
Шашыла сүйлөп Абдылда, 



Барганынан, келгенин, 
Калтырбай айтты бар кебин: 
- Барган жерден, падышам, 
Куру кайта келбедим, 
Куда болуп баш байлап, 
Кулдук уруп сөз жайлап, 
Кубаныч менен мен келдим, 
Беш тогуз эле санаты, 
Атакеме бергемин, 
Куру кантип кетем деп, 
Ала келген алегим. 
Ал Карахан кызы Каныкей, 
Алып келдим мынаке, 
Сизге берген белегим, 
Койун-калта жанчыкка, 
Колун салды Абдылда, 
Каныкей берген жоолукту, 
Кармата берди колуна. 
Бетин ачып карады, 
Берен Манас таң калды. 
Кеп кылган болуп кабылан, 
Как жүрөккө басканы. 
Калың малды калтырбай, 
Баарын айтты Абдылда. 
Жакып байдын сөздөрүн, 
Жалгап айтты Абдылда. 
Кармалуу жоолук колунда, 
Кылчайып артын карады, 
Турат жоолук боорунда, 
Чубак көрсө сурайт деп, 
Караган экен ойунда. 
Жоолукту салып жанына, 
Акылы токтоп жайына: 
- Кана баатыр Абдылда, 
Камыналы кечикпей, 
Караханга барууга, 
Карасур болгун Каныкей, 
Каадасы менен алууга. 
Мал айап андан болобу, 
Айанган бенде оңобу? 
Бай Жакыптын көп малын, 
Упуратып койолу. 
Элге кеңеш салалы, 
Келер айда баралы, 
Талапты берсе жасаган, 
Каныкейди алалы, 
Жубайым болсо Каныкей, 
Кубанбасмын мен Манас, 
Теңдешим болсо Каныкей, 
Мени тербелтип бенде жеңе албас, 
Буйрук берип чорого, 
Эл чогулду ордого, 
Жамгырчы, Балта – карылар, 
Атасы Жакып байы бар, 



Текечи, Шыгай дагы бар? - 
Абаң Бакай, Эр Чубак- 
Алптарынын баары бар. 
Кийигинде оп-окшош, 
Кыргыл баштап кырк жолборс, 
Баары келди чогулуп, 
Олтурушат койулуп, 
Тандап туудан сойдуруп, 
Кымызга балдан коштуруп, 
Дасторкондун үстүнө, 
Ар түрдүүдөн толтуруп, 
Куурдак менен май койуп, 
Килтилдеген жал койуп, 
Алтындан чакан чөйчөккө, 
Каадасы менен чай куйуп. 
Бата кылды калган эл, 
Аш тамагын жеп болуп. 
Көйкөлгөн түзгө чогулуп, 
Үй мүйүз тартып олтурду. 
Анда Манас кеп айтты, 
Кеп айтканда деп айтты: 
- Бай Жакып менин атамсың, 
Жамгырчы, Шыгай, Текечи, 
Атама тууган агамсың, 
Ак балта жакын тагамсың, 
Байжигит менен Кыпчакбай, 
Катардагы байларсың, 
Кулак салып тыңдаңар, 
Ушул менин айтарым, 
Тойдун камын кылсаңар, 
Катын алмак Манасың. 
Манас, Манас болгону, 
Манас атка конгону, 
Уулум катын алсын, деп, 
Атам айтып койбоду. 
Калчадан алдым Накылай, 
Калмактан алдым Карабөрк, 
Өзү алды деп ойлоду, 
Атам эмес бу жүргөн, 
Агаларым айтпадың, 
Энем аман бар турат, 
Же тайым Балта айтпадың, 
Кең Букардан кыз көрүп, 
Кенедей жерде кири жок, 
Кетиксиз айдай ууз көрүп, 
Алып берсин аны деп, 
Абдылданы атайын, 
Мен атама жибердим. 
Абдылданы бай атам, 
Кең Букарга жумшаптыр, 
Абдылда айтып келгенде, 
Калың малын арбын, деп, 
Ары-бери толгонуп, 
Асыл жанын кыйнаптыр. 



Ушунуңар жакшы ишпи? 
Уул үйлөбөй өтөбү, 
Уулу үйдө бар киши? 
Букардын ханы Карахан, 
Ошонун кызы Каныкей, 
Опсуз ишмер деп угам, 
Эп келсе турган баарыңа, 
Ушуну алсам деп турам - 
Абдылда барып келгенин, 
Элдин баары билиптир, 
Өзү бир күн айтар, деп, 
Унчукпастан жүрүптүр. 
Такалган жерде кеп тапкан, 
Талкаланган сыныкка, 
Дары салып эп тапкан, 
Турду Бакай ордунан, 
Тунук сөз чыгып оозунан: 
- Айтканың жөн, сөзүң  ак, 
Асыл Манас кулунум, 
Оо, Жакып бай, кебин ук, 
Белдүү Манас уулуңун. 
Кыдыртып калмак кыйнады, 
Кырааның атка мингени, 
Кыргызды кайта жыйнады, 
Жаш баладай кептенип, 
Жаман ишти кылбады, 
Акылдуулук белгиси, 
Эмгичекти, Жакып бай, 
Оозуңду карап турганы: 
Аксакалдуу хандар, деп, 
Агаларын сыйлады, 
Ушуларын карасак, 
Ойротто жок кабылан, 
Ак көрпө жайыл турбайбы. 
Ак көрпө жайыл кызыл меш, 
Арзандык менен адамга, 
Мындай адам болбойт кез, 
Бүтүрөлү камын жеп, 
Бул олтурган ишин тез. 
Оо, Жакып бай карыйа, 
Алты хан бүгүн элиң бар, 
Эминеден кемиң бар? 
Бүгүн кетсе бир түп мал, 
Эртең кайра табылар, 
Камыналы бачымдап, 
Хандар, карап турбаңар. 
Кабылан Манас тойлугу, 
Дайардыкты кылыңар! 
 
Баатыр Бакай күпүлдөп, 
Макул болуп баарысы, 
Алдырашып дүпүлдөп, 
Жакып  байдын үйүнө, 
Келип-кетип кыргыздар, 



Тынбай калды дүбүрөп. 
Кабылан Манас баатырың, 
Тойго кабар кылган жок, 
Укмуштап угуп алгандар, 
Малын айап турган жок. 
Алты шаар Анжидан, 
Айры сакал Сынчыбек, 
Алтынын куйуп сомдотуп, 
Атандарын комдотуп, 
Ал жөнөттү колбутуп, 
Керүүсүнө Белсаздын, 
Келген малдар котолоп, 
Жакып бай камын кылыптыр, 
Чачылоого төө комдоп. 
Алтымыш нарды комдотуп, 
Ком жыгачы сары жез, 
Жабууларын оңдотуп, 
Ичине түрдүү шай салып, 
Жагдандарын оронтуп, 
Килемден жабуу жаптырып, 
Алтымыш нарды жөнөттү, 
Жибектен аркан тарттырып, 
Сомдогон алтын жүктөгөн, 
Төөнүн саны он эки, 
Он алты төөдө ак күмүш, 
Адам кылгыс бир жумуш, 
Айдап малды жөнөттү; 
Жасоолчулар чубуртуп, 
Козгоол салды колбутуп, 
Алтымыш миң киши айдап, 
Алы келбей чуркурап, 
Энесинен адашып, 
Тай-кулундар чыркырап, 
Бурулгуп чыкты обоого, 
Учуп жаткан топурак. 
Аңгычакты аттанды, 
Айкөл Манас, Бакайы, 
Аким Чубак, кырк арстан, 
Кыргыл чалы баштаган 
Төрт жүз сексен кошулат, 
Бай Жакып минген Туучунак, 
Байбиче минген Бозжорго, 
Кош кулагын кайчылап. 
Каркайган кары чалдары, 
Калбай бары барганы, 
Акбалта, Шыгай, Жамгырчы, 
Текечи, Жакып, Байжигит, 
Ажырашпай бир жүрөт, 
Арстан Манас ал дагы, 
Калган эл түгөл барышып, 
Астыга малын салышып, 
Айдаган малы алты сан, 
Аңгилери алышып, 
Тай-кунаны жарышып, 



Кулундары короңдоп, 
Куйругун сыртка салышып; 
Букалар келет мөөрөшүп, 
Бууралар келет жөөлөшүп, 
Койлор келет маарашып, 
Баспай жолдон жадашып. 
Айдаган малдан чыга албай, 
Аркар, кулжа кошулуп, 
Кулжасы кочкор окшошуп, 
Адырда ачык жер келсе, 
Тура калып топтошуп, 
Тоо текелер калжактап, 
Так түйүлүп дардактап, 
Жейрен келет сербеңдеп, 
Кулжалары дердеңдеп; 
Бугулар келет тарбаңдап, 
Таноолору барбаңдап,  
Алтымыш айры мүйүзү, 
Ала бакан каркаңдап; 
Эликтер келет молтоңдоп, 
Төөкийик келет колтоңдоп, 
Пилдер келет томпоңдоп, 
Куйруктары чолтоңдоп; 
Жолборс келет суналып, 
Илбирс келет чубалып, 
Шери келет чакчаңдап, 
Айуулар келет саксаңдап, 
Карышкыр келет култуңдап, 
Түлкү келет кылтыңдап; 
Сүлөөсүн келет сумсайып, 
Суусар келет суйкайып, 
Ачкүсөн, карсак аралаш, 
Кете албай малдан аралап, 
Жыландар кайыш ийленип, 
Кирпи-чечен, ташбака, 
Талкаланып түгөнүп, 
Кескелдирик, батмачык, 
Кирерге тешик табалбай, 
Амалы кетип куруду, 
Майда-барат айбандар, 
Келе жаткан адамдар, 
Көтөргөн күрзү балбандар, 
Миңди бирге санаган, 
Илеги жоон сардардар, 
Калк башкарган кат бийлеп, 
Таажы кийген хандар бар. 
Белинде кемер алтындан, 
Келишкен нечен улан бар, 
Айдаган малдын ичинде, 
Боз чаар туубас кулан бар. 
Көптүгүнөн караандын, 
Канаттуу учуп чыга албай, 
Күн батканча зыпылдап, 
Конолгого жете албай, 



Калдайып бүркүт соолуптур, 
Жорулар байкуш болуптур, 
Тоту куш булбул дегендер, 
Кой башына конуптур, 
Калыңга айдап барган мал, 
Кең Букарга толуптур, 
Муну көргөн Букарга, 
Чоң коркунуч болуптур, 
Айдаган малды караса, 
Айланага тамаша, 
Айгырлары аркырап, 
Бээ кишенет даркырап, 
Энесинен адашып, 
Кулундары чыркырап, 
Жылкы келди түгөнгүс, 
Санатын санап жан билгис, 
Дүң-дүң басып томпоңдоп, 
Пил келиптир Букарга, 
Инек-өгүз аралаш, 
Уй келиптир Букарга, 
Ирик, кочкор, соолукту, 
Кой келиптир Букарга, 
Эркеч теке аралаш, 
Эчки келди Букарга, 
Алдыңкы ээрди шалпайган, 
Азууулары аркайган, 
Өркөчтөрү каркайган, 
Капталдашып жөөлөшкөн, 
Тизелерден тиштешкен, 
Ингендери боздогон, 
Тайлактарын жоктогон, 
Атан буура аралаш, 
Инген тайлак чамалаш, 
Төөлөр келди Букарга, 
Аркар, кулжа тебишип, 
Эчки теке жарышып, 
Адырды карай салышып, 
Агынды бойлоп бугулар, 
Маралы кошо мунун бар, 
Элик менен куран бар, 
Жейрен менен кунан бар, 
Төөкуш менен бөкөн бар, 
Кайып келди Букарга, 
Жорулар келди далбаңдап, 
Бүркүт келди калдаңдап, 
Карчыга келди кыпылдап, 
Кыргыйек келди зыпылдап, 
Кара турна чуйкулдап, 
Кошулуп кузгун куркулдап, 
Аккуулар келди сабалап, 
Койго конгон булбулдар, 
Канаты талып кургулар, 
Тотукуш, күкүк бу да бар, 
Канатуу келди Букарга, 



Карахан келип дал болуп, 
Бетинин каны жоголуп, 
“Төлгөдөй айтсам кебимди, 
Толкундуу деңиз келгенби? 
Качырып айтсам кебимди, 
Каптаган селдей келгенби? 
Эми кетти чамам–эп, 
Эсебин кандай алам?-деп, 
Жер чөбүнөн көп турат, 
Өлтүрбөй кантип багам? - деп. 
Тумандап ойу Карахан, 
Турган кези кайгы жеп. 
Баш билгилер чогулуп: 
- Калың салдың Карахан, 
Мал жеймин деп Манастан, 
Букараңды тебелеп, 
Кетет белең келген мал? 
Эки жүз нарда бар экен, 
Кой чачылоо аркан зар, 
Тепсенди болуп өлбөйлү, 
Такыр ушул турган жан!- 
Деп ошентип турганча, 
Ачып көздү жумганча, 
Туучунак минип алкылдап, 
Ак сакалы жаркылдап, 
Өңү кызыл үлпүлдөп, 
Үнү бийик баркылдап, 
Анын арты жагында, 
Бозжорго менен чайпалып, 
Ак байбиче чалкайып, 
Ак элечек чаңкайып, 
Он беш катын котчусу, 
Келип калды такылдап, 
Анын арка жагында, 
Асаба колдо калкылдап, 
Алтындуу саадак жаркылдап, 
Найзанын учу кагышып, 
Кетүүчүдөй салышып, 
Боз кисе жанда салпылдап, 
Кара курттай быжылдап, 
Бай Жакыптын чакырган, 
Эли келди кыжылдап, 
Карахан баштап букарлык, 
Тосуп турду кыңылдап. 
Жер козголуп сүлкүлдөп, 
Балбандар келди күркүрөп, 
Акбалта менен Жамгырчы, 
Кыргыл баштап кырк арстан, 
Көргөндүн бойу дүркүрөп, 
Сийдиги агып бүркүрөп, 
Ордунан коркок кобо албай, 
Бут шилтенбей бүжүрөп, 
Ат дабырты андан көп, 
Жер айрылып дүңкүлдөп. 



Көк жал Манас баатыры, 
Күйөөлүк жолун күтүп тур, 
Көз көргүс жерге түшүптүр, 
Көргөн жүрөк үшүптүр, 
Бай Жакып жетип келгенде, 
Карбаластап Карахан: 
- Топурак учуп чаң басып, 
Туманда калды биздин шаар, 
Байлык менен мал айдап, 
Кыз алганы келдиңби? 
Кыйактуу найза көк желек, 
Бизди алгалы келдиңби? 
Жез оймоктун чыганы, 
Узду алгалы келдиңби? 
Баатырың көп барчаң көп, 
Же башты алгалы келдиңби? 
Кудалашып мал айдап, 
Келгениңби Жакып бай? 
Коркуп турат жүрөгүм, 
Теги болбой көөнүм жай- 
Бастырган бойдон түз барып, 
Колунан кармап бай Жакып, 
Кадырлуу куда, сыйлуу сөөк, 
Биз болобуз Карахан, 
Кылыгың түздө, кыз үйдө, 
Сен болосуң Карахан. 
Асмандагы жылдызды, 
Сууда жүргөн кундузду, 
Башымдагы чачымды, 
Оозундагы тишимди, 
Сага арнадым Карахан, 
Оңдосоң боло ишиңди, 
Тескештирип түшүргүн, 
Куда болгон кишиңди. 
Уулум Манас са буйруса, 
Каныкей кызым ма буйурса, 
Оңсом берем орусту, 
Олуттуу берем конушту. 
Алайа тиктеп койгондун, 
Тилегин шордой катырам, 
Өлбөй аман мен турсам, 
Кыйыктанып калабы, 
Балаң Манас жумшасам?- 
Деп Жакып бай айтканда, 
Карахан көөнү тыныптыр, 
Калдайып элди ээрчитип, 
Коноктун камын кылыптыр. 
Эки жүз кемпир кап сөгүп, 
Бул эмине көп дешип, 
Жамбаштыгы тогуз тай, 
Жандаган катын такыр май, 
Тел болуп башы айланды. 
Жеңе болгон катындай, 
Баатырыңдын жамбаштык, 



Батырып жыйнап ала албай. 
Апкааарып баатыр Манастан, 
Жеңеси алып баса албай, 
Каныкей үйдө олтурду, 
Өзү келип кала албай, 
Ээрчитип эки жеңесин, 
Түнүдө барды баатырың, 
Чырым уйку ала албай. 
Чыдап тура албады, 
Уктап жаткан Канышты, 
Маңдайынан сылады. 
Чочуп кетип Каныкей, 
Койнундагы канжарды. 
Сабынан кармай алыптыр, 
Кармаган колго баатырды, 
Билекке сайып алыптыр, 
Таарынгансып Канышка, 
Кылчайбай кетип калыптыр. 
Уйкудан көзү ачылып, 
Өзүнө-өзү ачынып, 
Кийингиче шашынып, 
Эшикке чыгып буластап, 
Токтой тур деп чакырып, 
Акырын сүйлөп кыңгырап, 
Ак буладай зыңгырап, 
Жагымдуу башка кеп келет: 
- Айкөл Манас ойлоп көр, 
Айымчыл келет биздин эл, 
Каадалап келип той түшүп, 
Катын алган сиз эмес, 
Караңгыда жетелеп, 
Ээрчитип алып кетүүчү, 
Жесир катын биз эмес, 
Эр атанган журт бийлейт, 
Эл башкарган кишиге, 
Ушунуң жакшы иш эмес, 
Каадалап келип олтуруп, 
Кайтып кетер сен эмес, 
Кете берсин мейли деп. 
Кала берчү мен эмес, 
Караңгыда калдырап, 
Жаш баладай алдырап, 
Минтип жүрүш кайсы кеп? 
Эртең эле апалап, 
Жеңелер жолдон жетелеп, 
Үстүңө араң киребиз, 
Эт жүрөк коркуп энтелеп, 
Эртең эле санаага, 
Буйруса Аллам жетербиз, 
Чоголдук кылып койупмун, 
Көкжалым өзүң кечирсиз- 
Кашкайа сүйлөп жылмайып, 
Каада айтып турду эле, 
Эрежеге жыгылып, 



Эр Манас мойнун бурду эле, 
Кабылан Манас баатырды  
Каныкей сайды дегени, 
Ушунчалык кеп эле. 
Алты күнү ат чапты, 
Эки күнү жамбы атты, 
Эр сайышып күрөшүп, 
Мөөрөйүнө жакын үрөшүп, 
Эки күн өтүп кетиптир, 
Кийик салыш, той тартыш, 
Баш-айагы жоголуп, 
Отуз күнгө жетиптир. 
Жатарына бир үйдү, 
Коногуна бир үйдү, 
Ашканага бир үйдү, 
Тааратына бир үйдү, 
Жамдап берди беш үйдү. 
Он эки нарга бир үй жык, 
Бул түгөнгүс арбын мүлкү, 
Бай Жакып чыкты Букардан. 
Келинди алып көчүрүп. 
Самаркан келип жатышты, 
Жыргалдын даамын татышты, 
Күлүп ойноп жаркылдап, 
Көп кыргыз көөнүн ачышты. 
Муну мындай таштайлы, 
Көкөтөйгө Бокмурун, 
Аш бергенден баштайлы. 
 

Көкөтөйдүн ашы 
 
Казак, кыргыз элинде, 
Албандардын Көкөтөй, 
Айылбашы ханы эле, 
Уй түгүндөй малы эле, 
Анткен менен Көкөтөй, 
Калмактардан кар эле. 
Ороз өлүп кеткенде, 
Калган кыргыз элдерин, 
Калмактар бөлгөн кездерде, 
Алыстап турсам белем деп, 
Ташкенге көчүп кетти эле. 
Ташкенге көчүп баргалы, 
Арбып малы төлдөдү, 
Азайбады көбөйдү. 
Ак жамбы таштай кулады, 
Алтынын күпкө куйганы, 
Малдан арбын өлүүнү, 
Бай Көкөтөй жыйганы. 
Дем албай басып беш жүз төө, 
Шаар кыдырып чубады, 
Өлүү-тирүү жик болду, 
Бирок бала жок болду, 
Өңүнүн жадап Көкөтөй, 



Саргайган саман чөп болду, 
Бир күнү үйдө жаталбай, 
Же көр дүйнөнү ката албай, 
Же көзү кыйып талаага, 
Бекер таштап аталбай, 
Адырлуу тоону басам деп, 
Аң уулап көөнүн ачам деп. 
Коросон оттук жагыптыр, 
Котчудан отуз алыптыр, 
Кара урчук деген адырга, 
Калың топ Көкөң барыптыр. 
Ыйлап жаткан бир бала, 
Адырдан таап алыптыр, 
Арка бети адырдын,. 
Кайыпчы деген жер эле, 
Кайыпчы мага берди деп, 
Хан Көкөтөй алыптыр, 
Алып барып багыптыр, 
Малын чачып той берип, 
Бокмурундун тойу деп, 
Айтылып элге калыптыр. 
Үч күндө бирден кийимин, 
Кедейлерге бердирип, 
Садага чаап күнүгө, 
Бирден эчки мууздатып, 
Кескилетип бирден уй, 
Келгендерге талатып, 
Катындан алты ылгатып, 
Ар кайдан издеп таптырып, 
Толук берип акысын, 
Көтөртүп жүрүп бактырып, 
Таманын жерге тийгизбей, 
Эски кийим кийгизбей, 
Эркелетип багыптыр, 
Эр жеткизип алыптыр. 
Тогузунда Бокмурун, 
Мааникер минип ойнотуп, 
Барбаган жерге барыптыр, 
Жерди көрүп алыптыр, 
Он экиге келгенде, 
Алгыр бүркүт салыптыр, 
Бокмурун антип жүргөндө, 
Көкөтөй ооруп калыптыр. 
Боз кыроолуу мезгилде, 
Сонордун сонун кезинде, 
Бүркүт салып Бокмурун, 
Келбей калды кечинде, 
Шайы кетип бошоду, 
Ошол күнү бешимде, 
Бокмурунду чакыр, дейт, 
Келе түшүп эсине. 
Чапкылап бирөө кетиптир, 
Бокмурунга жетиптир, 
Коркутту атаң дей албай: 



- Кара атан, өлдү, бар деди, 
- Сойулар өлсө -деп койуп, 
Адырдан бери баспады. 
Кайра келип барганда: 
- Хан атаң өлдү!-деп барды. 
Кара атан өлсө сойулар, 
Хан атам өлсө койулар, 
Кан сонор кайдан табылар! 
- Деп ошентип Бокмурун,  
Эмгиче макал кеп калды. 
Жайма көкүл жаш Айдар, 
Бирөөнүн жалгыз баласы, 
Мааникер минип жол тартып. 
Дайра кечип бел ашып, 
“Бегимдин кебин алам-деп, 
Бүт элге кабар салам”-деп, 
Бастырып жөнөп кетерде. 
Бокмурун айтты мындай кеп: 
- Үрбү жакын агабыз, 
Ага кабар салабыз, 
Андан кийин калганга, 
Анан кабар кылабыз-, 
- Үрбү агасын чакыртып, 
бар керегин жам кылып, 
Белендеп турган Бокмурун, 
Жайын жакшы каздырып, 
Чарасын терең ойдуруп. 
Топурагын тарттырып, 
Кыштын күнү тонгон жер, 
Үстүнө чатыр жаптырып, 
Жай казганды кетирбей, 
Ошол жерге жаткырып, 
Казанагын ойдуруп, 
Баш-айагын чойдуруп, 
Жай казганы он киши, 
Он асый байлап койдуруп; 
Маргалаң, Кокон, Наменген, 
Бадакшан, Балык, Букарга, 
Кабар берип буларга, 
Самарканга айттырбай, 
Көкөтөйдү койуптур. 
Доораны токсон толуптур, 
Жуугандарга тогуздан, 
Баарына окшош болуптур, 
Ыскат атын токутуп, 
Жаназасын окутуп, 
Аруулап таза жуудуруп, 
Ак кепинге салдырып, 
Айак-башын буудуруп, 
Жасатын жерге жашырып, 
Бүгүн мында түнө деп, 
Он кишини жаткырып, 
Уктатып койуп Үрбүнү, 
Кыркына эли күтүндү. 



Кайрылышат туугандан, 
Кадыры өткөн жатынан, 
Белдүүсүнгөн, бийлеген, 
Билимдүү мырза залынан, 
Кыркына тегиз чакырды, 
Ата конуш айлынан. 
Сураштырса Манас жок, 
Шүкүрлүү кеткен уу кылып, 
Кабарчыда кайыр жок, 
Барбай койду бурулуп. 
Кыркын берип болгондо, 
Бокмурунду бала Үрбү, 
Көчүрүп алып кетиптир, 
Кең Кеминге жетиптир. 
Кыш өтүп жайга айланды, 
Желеге кулун байланды, 
Суйкал аттуу бир келин, 
Бокмурун жаткан чатырга, 
Түштө кирип барганы. 
Тайрайып жаткан Бокмурун, 
Сунган бутун тартпады, 
Өз алдынча пейилсип, 
Жумган көзүн ачпады, 
Суйкалдын келип кыжыры, 
Мына мындай айтканы: 
-Эсирген байкуш эсиң жок, 
Эчтеме менен ишиң жок, 
Тышың тери, ишиң бок, 
Бутун тартпай чойкойот! 
Хан атаң өлсө келбепсиң, 
Калкыңдан угуп жүрөмүн, 
Күнүгө чаап садага, 
Баккан экен сарбаптап, 
Ашы–жытын бербейсиң! 
Үрбү алат бир күнү, 
Элиңе кошуп малыңды, 
Асыранды билбейсиң, 
Жок экенин арыңды, 
Ээ болбойсуң мал-пулга, 
Эми эбиң табылды! 
Чыканактай эр Агыш, 
Куда болду эжеңе, 
Кеңеш кепке алдыбы? 
Арак ичип шылкылдап, 
Үйдөн чыкпай калдыңбы? 
Көрбөй сени ал күнү, 
Мен көзүмдү жуумп алдымбы? 
Эки жыл өтпөй арада, 
Кыр көрсөттүң сен мага, 
Баккан акын жандырбай, 
Атадан кеткир садага! 
Кокондуктун элинен, 
Бир жүн төш катын алыпсың, 
Күндүз жатып уктайсың, 



Күн жанынан чыкпайсың, 
Түндө жатып уктайсың, 
Түн жанынан чыкпайсың, 
Сен жетипсиң катынга, 
Какчаңдаган кара сур, 
Ара күрмөй качырга- 
Шылдың кылып абыдан, 
Күлө сүйлөп шылкылдап, 
Эликтеп бетин чымчылап, 
Чыгып кетти эшикке, 
Белдемчиси буластап. 
Ардыккандан Бокмурун, 
Ачык көргө кире албай, 
Ажалдан мурда өлө албай, 
Чок түшкөндөй ич күйүп, 
Ок тийгендей бүк түшүп, 
Эки күн жатты түнөрүп, 
Өлүүчүдөй көгөрүп. 
Үрбү бир күн үч келип, 
Кара жанга күч келип, 
Тайын сойуп атайлап, 
Чакырганга болбоду, 
Козголмок тургай ордунан, 
Тике карап койбоду. 
Жезбилек келип баланы, 
Жетелеп барды колунан, 
Кеткендей болду Үрбүнүн, 
Эми иши оңунан. 
Үрбү сурап калыптыр: 
-Айланайын чунагым, 
Эмне мындай аваңдын, 
Коркутуп жанын чыгардың? 
Күнөөлүк өтсө айтып кой, 
Ачууңду сенин сурайын,- 
Суйкалдан уккан кептерин, 
Коройтуп айта албады, 
Аштын кебин салганы: 
-Абаке сени каралап, 
Ташкенден келсем сабаалап, 
Шылдыңдап жүрөт теңтуштар, 
Кышында өлгөн атаңа, 
Аш бере албай койдуң»- деп, 
Мени кылып жаман ат. 
Ташкенге көчүп кетейин, 
Көнүк жерге жетейин, 
Короолош элге кошулсам, 
Аш бере алар бекемин? 
Агам деп сизди каралап, 
Мен бекер келген экенмин, 
Толтурат деп көөнүмдү, 
Көчө келген экенмин, 
Толмок тургай көңүлүм, 
Өчкөлү келген экенмин, 
Баш көтөртпөй жаман ат, 



Каран дүйнө жалгандан, 
Кайгыда өтөт экенмин! 
Бокмурундун кебин укканда, 
Кумсара түшүп Үрбү да, 
Капаланып кайгырып, 
Жаны чыгып ушунда: 
- Үч күндөн бери Бокмурун, 
Койдуңбу коппой ушуга? 
Кыйарлык кылсам мен сага, 
Иним койгун тузуңа! 
Келберсиген чунагым, 
Кейишке мынча батпагын, 
Келүүгө элге кат жазам, 
Эптүү киши атказам. 
Олуйа Кошой кыргызда, 
Айылда Көкчө казакта, 
Өзүбекте Сынчыбек; 
Бадакшанда Малабек. 
Букардагы Карахан, 
Балыкта бар Алабек, 
Дүйшөнбүдө Козубек, 
Кебез тоодо Эр Төштүк, 
Жети өгүздө Алп Агыш, 
Бетбактыда Көкбөрү, 
Айланасын карасак, 
Дагы турат көптөрү. 
Коросондо Мырзакмат, 
Кыйбада турат Дабытай, 
Жети сууда Багыш бар, 
Кең Үргөнчтө Акун хан, 
Бу да кыргыз уулунан. 
Жеркен,Котен, Лопнурда, 
Таабалды, Нура, Карача, 
Бел болуучу ушулар, 
Берели кабар буларга. 
Ара жерде Кеңтокой, 
Кетментөбө калаасы, 

 
Мыкты чыгып келатат, 
Кендирбайдын баласы. 
Сөзү таттуу, нурдуу жүз, 
Керкөкүлдү алалы, 
Ошолордун баарысы, 
Биз менен бирге санаасы, 
Кара мүртөз кан ичме, 
Жакып байдын Манасы, 
Бүтүн элди башкаруу - 
Колунан келсе чамасы, 
Ал Манастын чунагым, 
Олуйа көрсө урушуу, 
Оңолбогон жумушу, 
Очоктуу байдын баарына, 
Одураңдап турушу, 
Кожону көрсө урушу, 



Коркоңдоп келип турушу, 
Короолош байдын баарына, 
Кордук экен жумушу. 
Тууганды тууган билбесе, 
Кишини көзгө илбесе, 
Мунайым айткан кеби жок, 
Такыр өкүм сүйлөсө, 
Ашка бузук салбайбы, 
Манас мында келгенде. 
Кечээ Араникте урушта, 
Агаң Үрбү, эр Көкчө, 
Кызмат кылдык бөлөкчө. 
Бүлдүргө олжо бербеди, 
Бооруна басып бирөөгө. 
Ошонун баарын чакырып, 
Алып келсек кеңешке, 
Кыйын түшөт биздерге, 
Алар дагы кыйналат, 
Кыйын жана келерге. 
Азыркысын кеңешке, 
Кошой менен алп Төштүк, 
Музбурчак менен Керкөкүл, 
Сен экөөбүз кошулуп, 
Кеңеш кылсак эп келет, 
Үй тикчү жер, келчү эл, 
Ошолорду белгилеп, - 
Хан Үрбү мындай айтканда: 
- Айланайын  абаке, 
Акылдын кени береке, 
Жеткирдиң эми тилекке, 
Жатса уйку кангысыз, 
Сүйүнүч кирди жүрөккө, 
Көөрүктөн чыккан ширөөдөй, 
Курч байладың билекке. 
Чакырчу элдин билгисин, 
Ал күнү мага бергиле, 
Бокмурундун айтканын, 
Хан Үрбү кабыл алыптыр, 
Кеңешке келчү кишиге, 
Он беш күндө келүүгө, 
Үрбү кабар салыптыр. 
 
Керкөкүл менен дөө Кошой, 
Төштүк, Агыш - эки алп, 
Катардагы Музбурчак, 
Кабарды толук алыптыр, 
Булар келип калыптыр. 
Үрбү менен Бокмурун 
Алдынан чыга жүгүрүп, 
Үйгө баштап жүрүптүр, 
Айабай жакшы күтүптүр. 
Бир күн өрүүн алдырып, 
Хандардын көөнүн жай кылып, 
Көкөтөйдүн көрөр көз - 



Гүлайымды алдырып, 
Тегеректеп олтуруп, 
Хан Үрбү кебин баштады: 
- Атагы Алаш элинде, 
Көкөтөй ага хан эле, 
Катардагы жан эле. 
Боз үй тигип көчкөндүн, 
Бардыгынан бай эле. 
Кышында өлдү жашырдык, 
Ырымын журттан ашырдык, 
Зыйнат кылып алынча, 
Жердигине тапшырдык, 
Ашын качан берсек деп, 
Кеңешине чакырдык. 
Каерге үйдү тигебиз, 
Кимге кабар беребиз? 
Абам Кошой баштаган, 
Алты хан түгөл турабыз. 
Атагы бир, айлы бар, 
Аталаш журт тууганбыз, 
Манаска кабар кылбадык, 
Мунун да дайынын угарсыз. 
Он биринде аттанды, 
Көңтөйдү сайып олжо алды, 
Ушу турган баарыңа, 
Бириңе кабар кылбады; 
Сараркада кооруктун, 
Шаарын бузуп дагы алды, 
Анда кабар кылбады; 
Накылайды олжолоп, 
Катын кылып жана алды. 
Кулетен бай Агышка, 
Кудалашып жүрчү эле, 
Толук билбейт Агыш жаш, 
Ал деле билбейт Манас жаш. 
Калгандар айтпай койобу? 
Кийинче жайын укса да, 
Сен алуучу катынды, 
Билбей алып койдум, деп, 
Агышка айтып койбоду. 
Араникты алганда, 
Дөөкандын кызы Карабөрк, 
Муну алды өбөктөп. 
Менин турат эсимде, 
Кендирбай тирүү кезинде, 
Керкөкүл анда туула элек, 
Насыйа уулга, нак кызга, 
Калың берип жүрчү эле. 
Эч болбосо кубантып, 
Керкөкүлгө эмгиче, 
Куру сөз айтып койдубу? 
Билбесе Манас буларды, 
Карылар билет баарысын, 
Айтпай койду дейсиңби, 



Уккан мунун дайынын. 
Араникке тең бардык, 
Кетеликтей эрди алдык, 
Бүлдүргө олжо бербеди. 
Алты шаар Анжийан, 
Сарарка, Ташкен барарда. 
Бириңди  жүрү дебеди, 
Баардыгын басты бооруна, 
Тоотпогон бир кеби. 
Таарынса кийин көрөрбүз, 
Буга кабар бербейли,- 
- Ырас айтат Үрбү,-деп, 
Бир Кошойдон башкасы, 
Баары кетти дүүлдөп, 
Кошой калды ошондо, 
Сакалын сылап күбүрөп. 
Аркасынан Бокмурун, 
Баш көтөрүп козголду, 
Мактануунун төрүнө, 
Уйалбастан бут койду: 
- Атам өлдү көз жумду. 
Ардактаган мен уулу, 
Жер астында батпаган, 
Чирип жаткан пулу бар, 
Жер үстүндө жайнаган, 
Сан-санаксыз малы бар, 
Көчкөндө нарга жүктөгөн, 
Жетимиш күптө зары бар, 
Азабын тартам ар качан, 
Миң нарга артса батпаган, 
Албан-албан шайы бар, 
Адам жүзүн көрө элек, 
Андан башка дагы бар. 
Атам тапкан көп дүйнө, 
Мен өзүнө чачпасам, 
Атамдын мээнбей арбагы 
Тузаны кайдан мен табам? 
Ашка келчү кишинин, 
Маа бергиле бийлигин, 
Таанытайын дүйнөгө, 
Байлык менен эрдигим,- 
Анда Кошой муну айтты: 
- Үрбү менен Бокмурун, 
Аш берген болот айыпкер, 
Кылмыштуу болот күнөөкөр, 
Биз ошонун бирибиз, 
Алды менен табалы, 
Аш берчү кайсы жерибиз. 
Тоосу тулаң чөп болсун, 
Өзөнү агын суу болсун, 
Жээги токой жер болсун. 
Аш берүүгө ылайык, 
Алайдын жери кең эле, 
Жырылган тулаң күр эле, 



Суусу - булак, отун жок, 
Ошол экөө кем эле. 
Алайдан антип калганда, 
Угуп жүргөн кабарда, 
Үчкаркыра, Көкдөбө, 
Жердегендин көөнү жай, 
Жер боорунда жок дөбө, 
Жайынан-кышы буралган, 
Бүтүн баары чөп дөбө, 
Өрүшү жайык кең экен, 
Аркырап аккан дайра жок, 
Өзөнү кара суу экен, 
Өйүз-бүйүз ала жок, 
Бүтүн токой жер экен. 
Эп келсе ушул баарыңа, 
Аш берүүчү жер экен. 
Азыркысын алп Агыш, 
Көкөтөйгө күйөө экен, 
Жетөгүз менен Каркыра, 
Орто жери бир кыраң, 
Арка-бериш жер экен, 
Алды жагы Алматы, 
Музбурчак чукул дагы экен, 
Үрбү менен Бокмурун, 
Короолош конгон чагы экен, 
Бузулбай үч хан сен көчүп, 
Үй тиксеңер бап экен. 
Андан башка үчөөбүз, 
Элибиз менен өзүбүз, 
Кам жегенче келербиз, 
Орун барбы дебейбиз, 
Ошентип ашты беребиз. 
Андан калган кеп болсо, 
Ошол күнү көрөрбүз, 
Бар дүйнөнү айабай, 
Мөөрөйүнө бөлөрбүз, - 
Чакыруучу кишинин, 
Бокмурун алып бийлигин, 
Айтып калды бар кебин: 
- Абам Кошой, калгандар, 
Отурасың баарыңар, 
Чакыруучу элди мен айтам, 
Барың угуп калыңар. 
Акылдашып олтуруп, 
Аш берчү жерди таптыңар, 
Жайма көкүл кайдасың? 
Жакын келип катка  сал. 
Бетбактоо анын жери эле, 
Жамбыл деген шаар эле, 
Айкандын уулу Көкбөрү, 
Ал да мыкты деди эле, 
Букар менен Бадакшан, 
Карахан менен Малабек, 
Ал экөөнө кабар сал. 



Балыкта бар Алабек, 
Анжиданда Сынчыбек, 
Ал хандарга бара кет, 
Аш кабарын айта кет. 
Кыйбанын чоңу Дабытай, 
Короосунда Мырзакмат, 
Бирине-бири кулакташ, 
Дүйшөмбүдө Козубек, 
Акун хан менен жакын дейт, 
Укпай калса жакшы эмес, 
Ошолорго бара кет, 
Оогандан чыгып ойлосоң, 
Кызыл сууну бойлосоң, 
Келечи менен Нишапур, 
Аттап өтпө ошондон. 
Кешмирде кыргыз бар деген, 
Тоосу түгөл кар деген, 
Бара албасаң кайтып кел. 
Жолуңда Хотен бу да бар, 
Анын ханы Нура бар, 
Бери жагында Жеркенде, 
Таабалды деген ханы бар, 
Лопнурдун бойун жердеген, 
Карачасы дагы бар, 
Кадимтен чыккан даңкы бар, 
Мен айткан ушул баары хан, 
Аларга кабар сала бар. 
Карашаар, Камбыл,Турпанга, 
Айтып өткүн бүт жанга, 
Баркөл менен Бешбалык, 
Баарына айткын эске алып. 
Айткан элге бекем айт, 
Менменсинген жекеге айт: 
Бу ашыма келсин дейт, 
Бул кызыкты көрсүн дейт, 
Бу ашыма келбесе, 
Бул кызыкты көрбөсө, 
Ычкырга муунуп өлсүн дейт. 
Кетенчиктеп калгандар, 
Камын кыла жүрсүн дейт. 
Көкөтөйдүн көк туусун, 
Үй үстүнөн көрсүн! - дейт, 
Бокмурун айтты дегин - дейт. 
Аттын башын бурарсың, 
Айал кылып турбассың, 
Чыгыш тарап бет алсаң, 
Түндүк жагын четке алсаң, 
Кайнаган шибе, солон бар, 
Кабар уксун ушулар. 
Сан-санаксыз эли бар, 
Бозкертик деген эри бар, 
Кумсара деген бели бар, 
Чоң Жолойдун жери бар, 
Койбой чакыр баарысын, 



Бүгүн менин эмнеден кемим бар? 
Келбей койсо Жолойго, 
Кийин кылар кебим бар! 
Манжусу бар аралаш, 
Канатташ баары чамалаш, 
Манжуларды башкарып, 
Нескара деген хан сурайт, 
Анжусу бар чаадалаш, 
Мурадил деген ханына айт, 
Калмагы бар короолош, 
Кара калмак деп койот, 
Уушаңы бар коркоңдоп, 
Сыйлап айтып жүрбөгүн, 
Эсиң чыгып жорголоп; 
Кабарчы менен элчиге, 
Эч качан өлүм жок болот. 
Кырымдан барып кошулган, 
Кыз Сайкал бар деп угам, 
Борончу бар эрлерден, 
Жойгара бар мергенден, 
Күн чыгыштын тарабы, 
Бүткүл берип кол берген, 
Эсенхан кытай жол берген, 
Алоокенин чоң уулу, 
Коңурбай деген бар экен, 
Башына жыңзы тагынган, 
Таажыга үкү сайынган, 
Дайындуу элге таанымал, 
Эсенхан деген ханынан, 
Колуна алган каты бар, 
Калча деген аты бар, 
Канча түрлүү айтылар, 
Ошого айтып кайта сал. 
Алты хан эли бу жерде, 
Угузуп койор элине,- 
Обдулуп Кошой ошондо, 
Олуттуу кепти салганы, 
Оолуга кепти баштады: 
- Эркиңе койсок ушинтип, 
Сен Бокмурун баланы, 
Башка жыйнайт окшойсуң, 
Капкайдагы балааны, 
Мойунга артат окшойсуң, 
Жок жерден таап жалааны. 
Тилимди алсаң, о, балам, 
Кытай, манжу журтуна, 
Шибээ, солон, анжуга, 
Кабар кылба буларга, 
Канатың кетер кайрылып, 
Карап иш кыл алыңа. 
Сасык Жолой дегенин, 
Борончуга кошпогун, 
Эртерээкте таап ал, 
Адашпаган өз жолуң. 



Чокчоңдогон эрлерин, 
Жойгара деген мергенин, 
Чогултуп ашка чакырсаң, 
Көрөсүң кордук эмгегин! 
Алтымыш уруу аралаш, 
Малайы мурда бас алаш, 
Катарга кошуп келатат, 
Жакыптын уулу жаш Манас, 
Калка болгон алашка, 
Манасты бөлүп таштасак, 
Тепсегендей кырманды, 
Кетер бекен майдалап, - 
Бокмурун балан дегенче, 
Бир жообун ачык бергенче, 
Агыш, Түштүк, Керкөкүл, 
Кедеңдешип элире: 
- Манас келсе бул ашка, 
Биз келбейбиз деди эле. 
Шылкыйып Кошой жөн болду, 
«Акыры Манас билет»- деп, 
Өз ойунда ойлоду. 
Күмөн кылып хан Үрбү, 
Бокмурун менен тилдешип, 
Чогуу турган хандарды, 
Бата кылып кой дешип, 
Боздон бозду табышып, 
Актан акты ылгашып, 
Койдой башын кесишип, 
Коондой кардын жарышып: 
“Кыйа карап ким кетсе, 
Бүгүн макул деп койуп, 
Эртең ашка келбесе, 
Как ушундай болсун” - деп, 
Жеңдерин түрүп алышып, 
Карыдан канга малышып, 
Көк чырпыкты кийишип, 
Кетпестикке жылышып, 
Убадасын кылышып, 
Сакалдарын жайкашып, 
Үйдөн сыртка чыгышып, 
Жай-жайына кетиптир. 
Манаска кас кылгандар, 
Талабына жетиптир, 
Үрбү менен Бокмурун, 
Каркыра көчүп кетиптир. 
Жайма көкүл жаш Айдар, 
Мааникер минип аттанып, 
Күн-түн жок жол тартып, 
Айткан кандын баарына, 
Кабар салып кетиптир, 
Калтырбастан териптир, 
Каадалап кабар бериптир: 
Айагында Каңгайга, 
Айрыкчасы жанагы, 



Алооке уулу калдайга, 
Алпарып катты бериптир. 
Алып катты колуна, 
Алп Коңур окуп ошондо: 
Атаңдын көрү алаш, - деп, 
Алы келбес иш кылып, 
Айттырганын карачы. 
Анжу, манжу журтумду, 
Калмак, кытай ушуну, 
Калтырбай баштап барайын, 
Атагы болгон бурутту, 
Кыргыз деген журтту, 
Түп көтөрө чабайын, 
Кызыл уук кылайын! 
Колкодон алып баатырын, 
Эл чакырып ашына, 
Кошулмак экен катарга, 
Буруттун жинин кагайын! - 
Деп Коңурбай дүпүлдөп, 
Буулуккан калча күпүлдөп, 
Каарын көрүп калчанын, 
Калганы калды бүжүрөп. 
Муну мындай таштайлы, 
Көкөтөйдүн ашына, 
Жер майышкан көп элдин, 
Келгенинен баштайлы. 
 
 
Аттанды каңгай бүт калбай, 
Түп көтөрө дүрүлдөйт, 
Саздан өрдөк учкандай. 
Манжу, шибе, солон бар, 
Кара кытай, калмак бар, 
Башкарып жүргөн аларды, 
Нескара, Жолой, Мурадил, 
Борончу, Уушаң улуктар. 
Ат көтөргүс алпы бар, 
Айтып бүткүс салты бар, 
Кара курттай быжылдап, 
Жер сойулган калкы бар. 
Кошой, Агыш, алп Төштүк, 
Керкөкүл менен Музбурчак, 
Эл келет бүгүн-эртең деп, 
Чогулушкан ушул чак. 
Хандарды мактап келгенде, 
Ырчылар жүрөт жапылдап, 
Эл башкарып хан Үрбү, 
Сүйөлөп турат шакылдап, 
Аркасынан көк жасоол, 
Ээрчип турат такымдап. 
Келип жатат туш-туштан, 
Топурак учуп жер чаңдап, 
Жел өпкөсү андан көп, 
Желбегей чапан далбаңдап, 



Эки буту салбаңдап. 

 
Антип жүргөн андан көп, 
Атагы алаш келгендер, 
Атайын бата кылышып, 
Мейманга табак сунушуп, 
Хан Көкөтай ашы деп, 
Карап туруу кайсы? деп, 
Баласындай бир ата, 
Бардыгы жүрөт жардамда. 
Түндөсү жатып эл турса, 
Асман ачык жер бүркөк, 
Көк асманды көрсөтпөй, 
Калыптыр туман боз чүмкөп, 
Шамал чыгып ырылдап, 
Сыдырым согуп зырылдап, 
Болуптур өтө бир шумдук, 
Абышка, кемпир, балдардын, 
Маңкасы агып бырылдап. 
Аңгычакты болбоду, 
Сурнайдын үнү угулду, 
Жер айрылып чурулдап. 
Кудай бетин ары кыл, 
Келе жаткан көпчүлүк, 
Кара курттай быжылдап, 
Сел аккандай жымылдап, 
Жердин бетин жык жайпап, 
Адам тилин түк билбейт, 
Кара курттай кымылдап. 
Керней тартып нечен сан, 
Келген байрак, асаба, 
Кызылы аз, көгү көп, 
Жол-жол болгон алача, 
Баш кишиси Нескара, 
Жанында дөөлөр бир канча, 
Сарала байрак желеги, 
Анын арка жагынан, 
Мурадил колу келди эми; 
Түшүп орун алганча, 
Ана-мына кылгыча, 
Калмактардын Уушаңы, 
Солондордун Бозкертик, 
Жер жайнаган эл менен, 
Келди булар бир жетип; 
Көргөндүн бойу дүркүрөп, 
Борончу келди күркүрөп; 
Сел аккан суудай түрдөнүп, 
Кедендин уулу чоң Жолой, 
Бул дагы келди сүрдөнүп, 
Заңдын элин бүт жыйнап, 
Аркасынан дүрбөтүп, 
Келгендерди көргөндө, 
Калды баары жүдөшүп, 
Аңгычакты күпүлдөп, 



Нескара, Жолой сүйлөнүп, 
Алдына келсе аймоочу, 
Ажыдаардай сүрдөнүп: 
- Жай жаткан элди дарбытып, 
Аш берем деп чакырып, 
Же тосуп алган жери жок, 
Алдымдан киши чаптырып, 
Же тартуу кылган иши жок, 
Кызыл алтын чачтырып, 
Жетелеп чыккан аты жок, 
Же жолборстон үртүк чаптырып! 
Каны барбай чойулуп, 
Жатканын көргүн койулуп, 
Ашына түшүп нетебиз, 
Түшпөй аскер кайра тарт, 
Талап алып кетебиз! 
Чакырып койуп кызмат жок, 
Бекер келген экенбиз!- 
Нескара, Жолой, эки дөө, 
Мурадил, Уушаң бул төртөө, 
Борончу менен Бозкертик,  
Андай алптан он чакты, 
Айрыкча алтоо кекенип, 
Алдына барып аларга, 
Айтаар сөздүн дайыны жок, 
Алардын көрүп караанын, 
Аркасында аскердин, 
Арбын көрүп адамын, 
Аш берген болуп айыпкер, 
Артып алып жөнөдү, 
Алтын-күмүш тапканын. 
Алты бедөө аталып, 
Алты атанга арттырып, 
Алтын-күмүш кошо алып, 
Алты бокчо тон алып, 
Алдына барды бүгүлүп, 
Ал Бокмурун, хан Үрбү, 
Ал-жайын айтып күңкүлдөп, 
Албай турду далайга, 
А, Нескара күркүрөп, 
Анда Жолой мындай дейт: 
- Ал Нескара баатыр - дейт, 
Артыбыздан Коңтөрө, 
Алда келе жатыр - дейт, 
Аны менен кеңешип, 
Анан акыл тапкын-дейт, 
Айласын таппай кыргыздар, 
Амалы кетсин такыр - дейт, 
Арасында көрүнбөйт, 
Айкөлү Манас баатыры-дейт, 
Атын угам көрбөдүм, 
Аттанып аштан кайтаарда, 
Адамсынган Алашты, 
Айдап алып кетейин, 



Амалын мунун кетирип, 
Алсыратып түгөтүп, 
Абдан түбүн касайын, 
Абийирин антип чачайын, 
Алтын-күмүш бар малын, 
Алдында минген аттарын, 
Алгыр тайган куштарын, 
Айласын түгөл түгөтүп, 
Алдырып кетем буларын! 
Айтканымды кылбасам  
Адам болбой калайын, 
Андан кийин айланып, 
Алаштын барын чабайын. 
Ажыратып алчу ким, 
Аны да байкап алайын! - 
Ачууланып ал алтоо, 
Алдына барган атты алып, 
Атан төөнү дагы алып, 
Он кишиге бирден кой, 
Сойушуна кошо алып, 
Семизден тандап уй алып, 
Дөөлөргө бирден үй алып, 
Анан түштү ал алтоо 
Көөнүн басып жайланып. 
Аңгычакты болбоду, 
Аркасынан бул элдин, 
Ач кыйкырык дуу болду, 
Ачып көздү жумганча, 
Асман жарган чуу болду, 
Адамды адам билгисиз, 
Агыны катуу суу болду; 
Аргыган шамал жел болду, 
Агызып кетээр сел болду, 
Айнектей түптүз бел болду, 
Анда турган көпчүлүк 
Айласы кетип тел болду, 
Адамдын көрүп көптүгүн 
Акылы качып жоголду, 
Аш берген курган кыргызга, 
Айкашып турган бул аалам, 
Алакандай тар болду, 
Адамдын башы кылкылдап, 
Асабалар калкылдап, 
Атылып мылтык тарсылдап, 
Ак албарс кылыч жаркылдап. 
Алоокенин Коңурбай, 
Алкарасы алкылдап, 
Аркасынан жүргөн эл, 
Ааламга батпай жер чаңдап, 
Алкы-шалкы алпы бар, 
Атырылган аты бар, 
Ал Коңурбай калчанын, 
Атасы анын Алооке, 
Нарындан калып айрылып, 



Армандуу ичте дарты бар, 
Амалсыз жүргөн болуучу, 
Аргасын мунун таба албай, 
Алаштар ашка чакырып, 
Алышар кыйам табылып, 
Анан келген бул чочко 
Айанбастан камынып. 
Алдында келген алтоонун, 
Аркасында Коңурбай, 
Аңдасаң жөнү ушундай: 
Алты байрак туусу бар, 
Ар бир туусу түмөндөн, 
Арбын келди бул элден. 
Алактаган Коң төрө, 
Адырайган чоң төрө, 
Азар-түмөн кол менен, 
Албындап келди бул капыр, 
Адам айран калгандай, 
Алда нече иши бар. 
Ал чочконун алдына, 
Апкаарып киши баралбайт. 
Аң-таң болуп турган эл, 
Алакташып калышты. 
Арамдын келген колдору, 
Айанбай жөнөп алыптыр, 
Ар бир киши колуна, 
Бакандай шишти алыптыр, 
Ашка сойгон малдарын, 
Этине чуркап калыптыр. 
Ашырбастан бир тиштем, 
Алып кетип калганы, 
Алаштын эли чогулуп, 
«Антпе!» деп айта албады. 
Нескара, Коңур сүйлөшүп, 
Кошулуп Жолой бирлешип, 
Калгандары дүүлдөшүп, 
“Алп Коңурдун жолдугу, 
Аны бизге бер” - дешип, 
Кеп чекесин чыгарды. 
Кебин уккан Алаштын, 
Кылайып эси калбады. 
Алек-далек жүгүрүп, 
Тизелери бүгүлүп, 
Карысы жаштай түйүлүп, 
Карап турган кайран эл, 
Кара жандан түңүлүп: 
“Каарына алса кангайлык, 
Кабыргабыз сөгүлүп, 
Каныбыз кетет төгүлүп, 
Калгандардын караанын, 
Кайдан көрдүк, - дегенсип, 
Капырай келдик не?” - дешип, 
Кайгы басты элдерди. 
Хан Коңурбай эр үчүн , 



Каарын сурап калуучу, 
Үрбү менен Бокмурун, 
Опсуз катуу шашылып, 
Кол куржунга толтура, 
Көп дүйнөсүн артынып, 
Коногуна жесин деп, 
Карача каймал төө алып, 
Карбаластап барыптыр, 
Карап койбой тартуусун, 
Калча кебин салыптыр: 
- Каадалуу бир немече, 
Калдаңдайсың калп эле, 
Чакырып мени ашыңа, 
Кат жазар алым бар беле? 
“Көкөтөйдүн көк туу” деп  
Айтаар  алың кайда эле?! 
Мал таппайбы сенчелик, 
Көкөтөйдүн Бокмурун, 
Көпкөндүгүң канча эле?! 
Көптүргөн сенин дүйнөңдү 
Көрсөтүп туруп чачпасам, 
Көйрөңдөнгөн экенсиң, 
Көзүңдү сенин ачпасам, 
Чогулупсуң бул ашка, 
Тобуңду бузбай чаппасам, 
Торопойун тоздуруп, 
Абийириңди ачпасам! 
Атайын келдик алдыңа, 
Алаарымды мен айтам: 
Көкөтөйдүн Мааникер, 
Көкө теңир жолуна, 
Арнап койчу мал экен, 
Алпештеп жабуу жаптырып, 
Эсенхан мына аты экен. 
Жылкыдан башка жаны бар, 
Эликтей сыны бар экен, 
Ээсин таппай кар болуп, 
Жабыгып турган чак экен, 
Эл көчкөндү бош коштоп, 
Элдин алдын бош-боштоп, 
Көрккө салаар мал экен. 
Какандын болгон баш ханы, 
Кангайдын болгон аркасы, 
Манжунун болгон Манасы, 
Күн чыгыштын элинин, 
Ачылбас эшик каалгасы, 
Баш падыша Эсенхан, 
Багып минер мал экен, 
Ушул бүгүн Мааникер, 
Бурут сага кар экен! 
Берсең бергин Мааникер, 
Бербесең мейли кете бер, 
Бир түн өтүп таң атаар, 
Эртең эле кез келээр! - 



Деп ошентип чоң калча, 
Жынзы ташын тагынып, 
Калдайлык тонун жамынып, 
Токойдон чыккан жолборстой, 
Көзүнүн чаарын чыгарып, 
Сырын айтып ичтеги, 
Кыйгачы болуп көзүндө, 
Кыйпачы болуп сүрүндө, 
Адам уулу бага албайт, 
Ант ургурдун түшүнө, 
Ошол жерде турган эл, 
Түк көрүнбөйт көзүнө. 
Алып барган тартуусун, 
Алып болуп мал-пулун: 
- Эртең келип көзүмө, 
Баарың калбай көрүнгүн! - 
Деп ошентип айтты эле, 
Үрбү менен Бокмурун, 
Үзүр сөзүн көп айтып, 
Үйлөрүнө кайтты эле. 
Баатырсынган ал Үрбү, 
Астыртан киши жиберип, 
Кошой, Төштүк - алптарын, 
Андан калган барчасын, 
Керкөкүл менен Агышты, 
Айткандын уулу Көкбөрү, 
Жанадил менен Тынайды, 
Атагы алаш дегенден, 
Ашка келген бар ханын, 
Атагы чыккан айлыңа, 
Ат көтөргүс балбанын. 
Кызыл тилин жаныды, 
Чогултуп алып андайын: 
- Ашты берген өзүбүз, 
Көрүп турат көзүбүз, 
Кошулганбыз кеңешке, 
Болот дешип көбүбүз. 
Эл чакыруу бийлигин, 
Бокмурунга бергенбиз, 
Хан Көкөтөй баласы, 
Каралсыз кабар салыптыр, 
Катынынан башкасы, 
Калбай келип алыптыр. 
Каар көрөт окшойбуз, 
Айрыкчасы кангайдан, 
Алооке уулу калдайдан, 
Хан Коңурбай калчадан, 
Нескара, Жолой баштаган, 
Андан калган канчадан, 
Кегибизде жүрүптүр, 
Ичинде болуп баштатан, 
Бүгүн кебин чыгарды, 
Мааникерди сурады, 
Эсенхан минээр жылкы деп, 



Которбой кебин турганы. 
Тумак күндү түгөтүп, 
Коңурбай азып баратса, 
Нескара акыл үйрөтүп, 
Эртең кандай кылабыз, 
Найзасын чыкса сүйрөшүп?- 
Үрбү кебин  салыптыр, 
Угуп алып баардык хан, 
Калдайдын уулу каапырдан, 
Калбай сүрдөп калыптыр, 
Кыңк этип үнүн чыгарбай, 
Бул олтурган канча жан, 
Дудук болуп алыптыр; 
Көкөтөйдүн Бокмурун, 
Оозу бейбаш шок мурун, 
Ошондо кебин салыптыр: 
- Абам Кошой карыбыз, 
Бул олтурган баарыбыз, 
Калк башкарган хандарсың, 
Хан болбогон калганын, 
Бириң миңден алгансың, 
Бет алган жакка чуу салган, 
Кең далылуу балбансың. 
Кыйын көрдүң баарыдан, 
Кангайлардын калчасын, 
Атамдан калган көп дүйнө, 
Барын берсең калчага, 
Көзүнө иле көрүнбөйт, 
Көрүп келип түрүн мен, 
Өлөөр жагым көрүнөт. 
Эл чакырып келээрге, 
Катты мыктап чийерге, 
Уруксат хандар бергин деп, 
Мен сурадым силерге, 
Чакырганмын бул элди, 
Кангай калбай бүт келди, 
Чакырып койуп буларды, 
Кара жанга күч келди. 

 
Манжу, шибе калган журт, 
Көптүгү мунун кара курт, 
Дене кул кылып айдатып, 
Бөлөт окшойт биздерди, 
Эртең калбай бүт кел деп, 
Кайра бизди жиберди, 
Кандай болжоп билебиз, 
Карындагы иштерди? 
Уулдун баарын кул кылып, 
Ургаачыны күң кылып, 
Хандын баарын сүйлөтүп, 
Каныштарды тул кылып, 
Карыларды муң кылып, 
Томайак деп атасы, 
Эркелеткен балдарды, 



Топорум деп энеси, 
Жетелеген жандарды, 
Кызыл ээк чалдарды, 
Кызыл муштум балдарды, 
Андан башка калганды, 
Урунбай, туткан бар малды, 
Өрүшүнө тийгендей, 
Орунсуз алып аларды, 
Салат окшойт жаңжалды, 
Кеңешип хандар олтуруп, 
Бир айласын табалы, 
Барың мага ага-деп, 
Бул жорук мага чала! - деп, 
Өңгүрөп атып ыйлады, 
Акимсинген Бокмурун, 
Айабай жаны кыйналды, 
Кыңк этип койгон киши жок, 
Ыйлаган менен иши жок. 
Кыйлагача турганы. 
Баш көтөрүп ошондо, 
Абаң Кошой муну айтты: 
- Акун хан мага курбалдаш, 
Андан башка калганың, 
Инилик жолуң дагы бар, 
Балалык жолуң дагы бар, 
Бул тургандын баарынан, 
Аксакалдык жайым бар. 
Мына бу турган Бокмурун, 
Жаштык кылып тил албай, 
Жабырлуу болдуң барыңар; 

 
Көрбөй туруп калчаны, 
Көргөндөр келип кеп салса, 
Кыңк эте албай калдыңар, 
Эшик үйгө чыга албай, 
Былк эте албай калдыңар. 
Барың болдуң шыкшүкүр, 
Айлаңарды таба албай, 
Эсиң чындап кетпесин, 
Абийириңди жаба албай, 
Мааникерди Коңурбай, 
Деги койбойт аны албай 
“Жамандын малы мурда өлөт, 
Андан кийин өзү өлөт” - 
Байыркынын кеби бар, 
Так ошо болуп калдыңар; 
Күрпүлдөп малга мас болуп. 
Бириң элге баш болуп, 
Үрбү менен Бокмурун, 
Мына минтип алдыңар; 
Эп келсе турган баарыңа, 
Айта турган кебим бар, 
Кулак төшөп тыңдаңар. 
Коркуп калган хан болсоң, 



Түндө кооп качарсың, 
Көп эле болсо алыстап, 
Күндүк жолду басарсың, 
Кууп жетсе артыңан, 
Куу Коңурбай, чоң калча , 
Жер кучактап жатарсың. 
Асыл жаның өлгөн соң, 
Арызыңды кимге айтасың? 
Алыша кетсек көрөрмүн, 
Анда чындап өлөрсүң, 
Ким теңдешип ким жеңет, 
Камгактай эзип тебелейт, 
Кангайдын Коңур төрөсүн? 
Көп дөөсүн байкап салдыңар,  
Жолой дөөнү көрдүңөр, 
Чыгып жүрөк, болдуңар, 
Нескара менен Борончу, 
Аны  таанып алдыңар, 
Беттешер болсоң белсенип,  
Кимиңдин келет шайыңар? 
Мурадил, Уушаң көргөндө, 
Тил күрмөбөй калдыңар, 
Талааласаң бөлүнүп, 
Эми табылбай калат дайныңар. 
Мен айтамын кеңешип, 
Тилимди кабыл алыңар, 
Үрбү менен Бокмурун, 
Элебей мурда калдыңар: 
Жакыптын уулу жайдарга, 
Жаш кабылан айдарга – 
Манаска кабар салыңар,  
Чакырып келе калыңар. 
Кабылан Манас келбесе,  
Туу болуп бизге бербесе,  
Калганыңды какандык,  
Бендеби деп бейлебейт, 
Бучкагына теңебейт, 
Ашты Каңгай бердирбейт, 
Ага катуу кеп кылсаң, 
Эмне дейсиң, бурут? дейт, 
Акимдери айкырып, 
Бул бурутту курут! дейт. 
Жиберүүчү кишиңди,   
Бүтүрүп толук ишиңди, 
Айкөлгө жазган катыңды, 
Минип барар атыңды,  
Баарын мага көрсөткүн, - 
Деп, ошентип хан Кошой, 
Карылык кылып каркылдап, 
Ителгидей баркылдап, 
Ээгиндеги күмүштөй, 
Аппак сакал жаркылдап, 
Ойлошуп  мүшкүл кыйынды, 
Кеңеш үйдөн кетишти,  



Жай-жайына эл тарап. 
Үрбү менен Бокмурун, 
Агышты алып жанына, 
Айабай жазып кагазын, 
Кеп калтырбай ойуна, 
Кечирим сурап жазыптыр, 
Аттан тогуз айтыптыр, 
Алтын менен күмүшүн, 
Кулатып таштай салыптыр. 
Ар уруудан тогуздап, 
Айтпаганы калбаптыр, 
Айагына келгенде, 
Адамдан сулуу кыз жазган, 
Оймоктуудан уз жазган, 
Жазылып чери кетер деп, 
Дүр-дүйнөнү көп жазган , 
Жатаарга дейре бүтүрүп, 
Хан Кошойго күтүнүп, 
Жаш Айдарды кийгизип, 
Мааникерди мингизип, 
Минип барчуу атыны, 
Жазып келген катыны,  
Алып барчуу кишини, 
Олуйа Кошой алдына, 
Алып келди белендеп. 
Эртең менен аттанса, 
Каңгайдын эли көрөр, деп. 
Катын ачып хан Кошой, 
Катка көзүн салыптыр: 
- Адам болбой калгыр! – деп, 
Абакең айтып калыптыр – 
Атаганат Бокмурун, 
Мунуңа Манас келеби? 
Атың менен кызыңды, 
Ал көзүнө илеби? 
Торко тонуң кийеби? 
Топоңдоп сага келеби? 
Келмек турсун ашыңа, 
Ачуусу чындап келбейби, 
«Айдап каңгай жөнөсө, 
Андан соң барып мен ага, 
Ажыратам, дебейби! 
Буга Манас келеби? 
Аш башкарып береби? 
Минерге аты жок эмес, 
Аттын бары ошондо, 
Кийерге тону аз эмес, 
Тондун бары ошондо,  
Мен айтканды жазгын, - деп, 
Чакыртып келди молдону. 
“Абаң Кошой кат жазам, 
Айкөл Манас сага айтам. 
Абыдан уккун арзымды, 
Ичимдеги сырды айтам, 



Жалганы жок чынды айтам, 
Көкөтөйдүн ашы деп, 
Эл чакырдык бул жерге, 
Кабар алган калың журт, 
Калбай баары келди эле. 
Каңгайдан келди канчасы, 
Алп Коңурбай калчасы, 
Манжу, солон, шибеден, 
Кара кытай элинен, 
Келген экен мынчасы, 
Келгенден элди кекетти, 
Кетирип курчту мокотту. 
Баштан-айак кеп салсам, 
Түгөнбөгөн жомокпу, 
Каңгайдан башка келгендин, 
Түгөл баарын колотту, 
Ай менен күндүн кулагы,  
Тийишип турган убагы, 
Унутуп койуп башканы, 
Бачымыраак келе көр, 
Абаң Кошой суранды. 
Кечикпей, айкөл, келбесең, 
Кол үзөсүң элден сен, 
Кекенчи күчөп баратат, 
Коңурбай, калча дембе-дем. 
Жаманы кылган кесирди, 
Жакшылары көтөрөт, 
Деген макал элде бар, 
Сен өчөшүп келбөөчү, 
Алашыңда кимдер бар? 
Заркыратпай абаңды, 
Айкөл Манас, тилим ал! 
Кызыл уук болуп кыргызың, 
Кыйын болуп жумушуң,  
Талоонго кетип калбасын, 
Жаман турат каңгайлар, 
Кудай бетин салбасын!” - 
Деп жаздырып хан Кошой, 
Чай кайнамга токтотпой, 
Жаш Айдарды жөнөттү, 
Таң агарып түн өттү. 
Барбай калар амал жок, 
Жашынып калаар маана жок, 
Абаң Кошой баш болуп, 
Хан, баатыр калбай топтошуп, 
Баары жүрдү дүрбөшүп, 
Бирин-бири жүр дешип, 
Акмалашып эл барды, 
Коңурбайдын алдына, 
Сексенден ашуун эр барды, 
Айал-үйөл дедирбей, 
Ал Нескара сындады: 
- Кошой мыкты чал экен, 
Ары баатыр, ары алп, 



Дөөлүгү мунун бар экен, 
Сексенге жашы чукулдап, 
Карып калган чагы экен, 
Сакалынын агы  экен, 
Муунуна кирип кырсылдак, 
Болбой  калган чагы экен, 
Чымырканып чындаса, 
Да бир кишилик бар экен. 
Өткүр Төштүк эр экен, 
Төрт тарабы кең экен, 
Жер астына түштү, деп, 
Айтылып жүргөн кеп экен, 
Жетимиш алпты жеңди дейт, 
Жеңери мунун эп экен. 
Көлөкөдө күн көрбөй, 
Көк  жашык болгон кези экен, 
Келгени жети ай боло элек, 
Мурдагы күчү толо элек, 
Бут шилтесе сенделет. 
Алынча Агыш эр экен, 
Анткени менен бул Агыш, 
Арымы кыска неме экен. 
Таабалды, Нура, Карача – 
Аты эле хан экен, 
Хандыгын эсеп кылбаса, 
Анча-мынча жан экен. 
Ашкере баатыр ал экен, 
Айкандын уулу Көкбөрү, 
Анткени менен Көкбөрү, 
Тартынчаак жайы бар экен. 
Акбай деген бар экен, 
Он жетиде бала экен, 
Тор этине толгондо, 
Так балакет ал экен. 
Ушул кезде бала Акбай, 
Жаңыдан алып катынды, 
(Бир жылмаңдаган каапырды), 
Жашык болгон маалы экен. 
Айдаркандын Көкчөсү, 
Көркү башка адамдан, 
Ким алдаса алданат, 
Өтө көөпай бир адам, 
Эсепке муну албаса,  
Эбегейсиз чоң балбан, 
Сынга толор бурут жок, 
Мындан башка тургандан – 
Деп ошентип Нескара, 
Бардыгын бирден сынаган, 
- Болдуңбу сынап эми? – деп, 
Абаң Кошой сураган. 
- Кана, Көкчө, келгин, – деп, 
Кеп которуп бергин, - деп, 
Ханы менен дөөлөрүн, 
Сынады Кошой бир-бирден: 



- Оронгу деген бар экен, 
Эсен хандын ордуна, 
Эл башкарган хан экен, 
Ушул кезде Оронгу, 
Жетимиш ашкан чагы экен, 
Хан экенсиң калдайып, 
Касаба тоодой далдайып, 
Жыгылып калаар чагы экен, 
Кимден да болсо дардайып. 
Манжулардын Нескара, 
Котур төөдөй коржоңдоп, 
Кулжуңдаган эме экен, 
Которуп акыл көп ойлоп, 
Жулжуңдаган эме экен, 
Сакалы жок, чолок ээк, 
Мулжуңдаган эме экен. 
Бет алганын мент кылып,  
Алуучунун бири экен, 
Кара башын калкалап, 
Кетенчиктеп аркалап, 
Арамза жайы ал экен. 
Алтымыш күнү жөө басып, 
Агып беттен тер басып, 
Алты батман буудай жеп, 
Жин жыттанган Чоң Жолой, 
Алтымыш алпты бир сойуп, 
Кан жыттанган Чоң Жолой, 
Оңой Жолой бул эмес, 
Эрегише келгенде, 
Кайраты менден чоң эмес. 
Кара жалдуу Борончу, 
Кан ичменин бири бу, 
Кайырдан чыккан Сээрибаа, 
Арбагы жок капыр бу. 
Кырмузшаанын Мурадил, 
Даңы менен атанын, 
Эпкини менен элинин, 
Эл башкарып жүрүптүр. 
Калмак Уушаң тың экен, 
Караандай доомат чыр экен. 
Кекөөрүн жеп кээ-кээдэ, 
Коңурбай, Жолой, Нескара – 
Бул үчөөнөн кем экен, 
Кемсинтип жүрүп бул үчөө, 
Тартынчаак болгон неме экен. 
Алоокенин алчасы, 
Сын тайтылып жылмаңдап, 
Жыландай жылма заар экен, 
Душман тургай элине, 
Ичи толгон чаар экен, 
Айласы менен ар кимди, 
Алуучунун бири экен, 
Ачуусу келсе ааламга, 
Айабаган жаңжалды, 



Салуучунун бири экен, - 
Бирин-бири сынашып, 
Аркы-терки чубашып, 
Алар минтип жатканда, 
Жабу, жабу, жабу, деп, 
Жабулашып алыптыр, 
Жабылып жөнөй салыптыр, 
Уушаң өзү баш болуп,  
Кемегенин башынан, 
Эт талашып калыптыр. 
Мөндү, мөндү, мөндү, деп, 
Мөндүлөшүп алыптыр, 
Бөлүнүп барып көп каңгай, 
Этке бүлүк салыптыр, 
Эт башкарган кээ бири, 
“Кай кылык?” – деп айтыптыр, 
Эне-атасын тең тилдеп, 
Эдебин берип салыптыр. 
Энтелеп качып эчени, 
Эрендерге барыптыр. 
Эрендери не кылат? 
Эси ооган ушул чак,  
Не  кыларын биле албай, 
Э дегенге тил албай, 
Эркине койду айла жок. 
Муну мындай таштайлы, 
Айкөлүң Манас көкжалдын, 
Ашка келип ээ болуп, 
Башкарганынан баштайлы. 
 
 
Хан Кошойдон кат алып, 
Мааникер минип жол тартып, 
Мааникер башын оң тартып, 
Жаш Айдар жолго салыптыр, 
Жан айабай жол жүрүп,  
Аз гана эмес мол жүрүп, 
Самарканга барыптыр. 
Санжыргалуу Манастын, 
Салтанаттуу көкжалдын, 
Сала калуу чоң ордо, 
Сайкашка жаткан борборго, 
Ойноктотуп Мааникер, 
Айдар барды ошондо, 
Аралап жетти жаш Айдар, 
Арстандын үйү кайсы, деп, 
Сурарга киши таба албай. 
Айылда жүргөн киши көп, 
Болжолдуу жерге барбаса, 
Эч ким сурап койбойт кеп, 
Антип жүрүп жаш Айдар, 
Сарытазга болду кез, 
Адылбек уулу Сарытаз, 
Ал ордону башкарат, 



Ордо баккан кырк жигит,  
Сарытаз ага баш жигит, 
Санаты кырк сайкашка,  
Салтанаты бир башка, 
Сапырылып жоо келсе, 
Салышка көнгөн көй кашка, 
Ал кыркынан бул башка, 
Көргөн жерде Айдардан, 
Жөнүн сурайт Сарытаз, 
Айдар анда муну айтат:  
- Каркырадан келемин, 
Уккандырсың, Сары аба, 
Көкөтөй ашы дегенин, 
Баатырга мени жиберди, 
Хандардын катын беремин, - 
Сарытаз анда муну айтат: 
- Андай болсо сен, жигит, 
Каныкейге жолуккун, 
Тетиги үйгө түз кирип, 
Эртеден бери баатырдын, 
Үстүнө эч ким барбады, 
Тик карап кебин салбады, 
Не болгонун ким билет, 
Шайтаны мунун кармады, 
Мыктысып кирсең тил албай, 
Таап аласың жаңжалды, 
Чаптырып сени таштаса, 
Сурап алар ал барбы?! – 
Жаш Айдар мындан кеп угуп, 
Баатыр Манас үстүнө, 
Кире албайсың деп угуп, 
Каныкейдин үйүнө, 
Кирип  барды жулунуп. 
Амандык сурап жаш Айдар, 
Карап калды кубулжуп. 
Эсендик берип Каныкей, 
Акырын сүйлөп оолжуп: 
- Төргө өткүн, бала, - деп, 
Төрдөн орун көрсөттү, 
Караманат, калың жүн, 
Алдына салды көп жүктү, 
Анда Айдар муну айтты, 
Муну айтканда нени айтты: 
- Каныкей – каныш жеңебиз, 
Каныкейдин төрүндө, 
Олтурбадык дебейбиз, 
Көкөтөйдүн ашынан, 
Ошол жактан келебиз. 
Кай жакта экен кат берсек, 
Кабылан Манас төрөбүз? – 
Каныкей анда мындай дейт. 
Көргөн өңдүү сырдан дейт: 
- Эми  сизди билдик биз, 
Шылуун жигит экенсиз. 



Атыңыз сиздин Айдарбы? 
Хан Көкөйгө жээнсиз, 
Ченебей бычып тон кийип, 
Амалың кетип келипсиз, 
Олтуруп суусун ичиңиз, 
Арзан жумуш канчалык, 
Оңунан кетсе  ишиңиз, 
Каарына алса канкорум, 
Бул дүйнөдөн кеттиңиз! 
Абайлабай аш берип, 
Ааламга батпай эл келип, 
Айрыкча кангай шумдуктуу, 
Анан келген окшойсуз, 
Ээ кылбай этти жеп берип, 
Алтын берсең алгандыр, 
Алыңды билип чамалап, 
Ашырып кебин салгандыр? 
Бокмурун, Үрбү жазган кат, 
Керексиз болуп калгандыр? 
Абакем анан кат жазып, 
Жибергендир атказып? – 
Каныкей аштын кашында, 
Карап бирге тургандай, 
Канча түрлүү кеп айтты, 
Кандай билгич шумдук, ай! 
Айран–азыр таң калып, 
Олтурган жок буйдалып, 
Жаш Айдар кайдан айанды, 
Чөнтөккө колун салганы, 
Бере салды Канышка, 
Канкорго жазган кагазды, 
Дасторкон жайып, даам койуп, 
Аш, тамагын жай койуп, 
Чыгып кетти Каныкей: 
- Шашпай ичиң, - деп койуп. 
Ал Каныкей канышаң, 
Шашыла жайды арышын, 
Абаң Бакай, кырк кашка, 
Арстан Манас баш болуп, 
Олтурган экен караса. 
Өткүр эле эжелтен, 
Каныкей кирип эшиктен: 
- Айаш Бакай, кеп айтам, 
Кеп айтканда нени айтам, 
Каркырага чогулуп, 
Элге берген ашты айтам, 
Элебей туруп аш берип, 
Жер жайнаган эл келип, 
Ээ боло албай ашына, 
Эми сизге келиптир, 
Кара жанга күч келип, 
Укмуштуу абам Айдарды, 
Катын жазып жиберип, 
Үстүңөргө кире албай, 



Өзү келип ийменип, 
Үйдө калды жаш Айдар, 
Жазган катты маа берип, 
Абамдын жазган каты, - деп, 
Артында бардыр аты, - деп, 
Каныкей катты Сыргакка, - 
Берди: - Бала, мына, - деп, 
Катты Сыргак алыптыр, 
Жыртып каттын бечетин, 
Катка көзүн салыптыр, 
Ачык окуп, эл угуп, 
Калбай бары тең угуп, 
Ачуусу келип ошондо, 
Арстан кетти оолугуп: 
- Алып келгин жанагы, 
Жаш Айдарды бери! – деп, 
Башын кесип салайын, 
Келген экен эби, - деп, 
Күч келсе жанга чабышат, 
Жай болгон күнү эстебей, 
Билмексен болуп калышат, 
Бирин койбой талкалап, 
Талап кетсин калмактар, 
Баш артынан ким барат?! 
Алып кел бери кулду! – деп, 
Ачуусу келип турду эле, 
Буту-колдон чойгун! - деп. 
- Акиленип алды, - деп, 
Алып кел кызыл нарды, - деп, 
Ырчы уул менен Бозуулду, 
Баатыр Сыргак жиберет, 
Эки баатыр энтелеп, 
Алып келе калышты, 
Кызыл нарды жетелеп, 
Туура тарта бергенде, 
Кара болот жойкума, 
Кармай алып сабынан, 
Нарды тартып жиберди, 
Таразада тарткандай, 
Тең бөлүнүп нар калды, 
Болор болбос баатырдын, 
Көөнү араң тынч алды. 
Ошондо Бакай кеп салды:  
- Барабызбы биз ашка, 
Акыл барбы, же башка, 
Келгин деп Кошой жазыптыр, 
Кабыланым, сени ашка. 
Катында түйүн кеби бар, 
“Ай менен  күндүн кулагы, 
Тийишти” деген жери бар, 
Ушундай жерге барбасаң, 
Коркту деп сага кеп калар, 
Барар болсоң, баатырым, 
Кечикпей жолго салалы, 



Барбас болсок биз ашка, 
Жаш Айдарды кетирип, 
Узатып туруп калалы, - 
Кылымдан ашкан кырк кашка, 
Кызматы журттан бир башка, 
Ойлоп турат барышты, 
Оозу барбайт айтышка, 
Кайран жеңең Каныкей, 
Айтты кебин аңгыча: 
- Бокмурун бала жаш болсо, 
Көп дүйнөгө мас болсо, 
Элебей туруп чакырып, 
Эл чогулган аш болсо, 
Ээ кылбай каңгай койуптур, 
Арбытып малды сойуптур, 
Сойгон малдын баарысын, 
Жалмап калмак соруптур, 
Олуйа абам баш болуп, 
Амалы кетип болуптур. 
Чабышса чама келе албай, 
Чатакты чындап сала албай, 
Саргарып кыргыз эл турса, 
Заманасы кысылса, 
Чын айласы кеткенде, 
Чындап сени качырса, 
Эби келсе барып кел, 
Тилегиң кылат бардык эл, 
Таанып калсын бул ашта, 
Кайсы чабал, кайсы эр, 
Дос-душмандар жыйылып, 
Бүт элден калбай келген жер. 

 
Кем-керчи жок жарагың, 
Келберсип турган убагың, 
Кеми болсо керектүү, 
Сурабастан табармын, - 
Каныкей, абаң эр Бакай – 
Экөө тең айткан кезинде, 
Олуйа Кошой абаңды, 
Андан калган көп жанды, 
Кабылан эске алганы, 
Үйүн көздөй бет буруп, 
Кайран эр басып калганы, 
Көйкашканын көп буудан, 
Камдалуу бары тең турган, 
Казатка минчү аттары, 
Тулку бойу күймөлү, 
Туйагынан башкасы, 
Бары күмүш түймөлүү. 
Кездеп атса ок өтпөс, 
Салып койсо чок тешпес, 
Чапса кылыч түк кеспес, 
Кандагайга капталуу, 
Кара бойу чапталуу, 



Барынын чуркар этинде, 
Сууту канык тапталуу, 
Кындырдай кылып жараткан, 
Жем баштыгы манаттан, 
Жем үзүлбөйт ар аттан, 
Бээнин туут маалында, 
Бир убак сүткө сугарткан. 
Уруштуу күнү аттарга, 
Куйрук менен май берип, 
Сары арпаны түктөтүп, 
Балтыр атка жүктөтүп, 
Ала жүрчү адаты, 
Жой болотун, тинтесин, 
Бүкмөсүнөн бүктөтүп, 
Арттырып төөгө жүктөтүп. 
Сарытазды кан кыл, - деп 
Жол керегин жам кыл деп, 
Айтып койуп ордого –  
Каныкейдин үйүнө, 
Баары кирди дүрбөшүп. 
Арстан Манас баш салып, 
Жаш Айдар көрүп таң калып, 
Тура калды ордунан, 
Айбатынан апкаарып, 
Титиреп буту токтобой,  
Дирилдеп  турат калтаарып. 
Көрбөгөн Манас Айдарды:  
- Күйпөлөнгөн ким? – деди. 
Коркуп Айдар ошондо, 
- Кабарчы Айдар мен, - деди. 
Айдар деп угуп арстаның: 
- Кармап алып бул кулду, 
Чокто боорун кактагын! – 
Бөрк ал десе, баш алган, 
Мындай кудай урган жок, 
Баймат карап турган жок. 
Экөө ага кошулду, 
Айдардын буту созулду, 
Табылгы, жылгын жагылган, 
Чогу жаман баарыдан, 
Майы агып баратат, 
Төшү менен карындан, 
Каныкей көрө салыптыр, 
Карбаластап алыптыр: 
- Койо бер, арам иттер – деп, 
Жанына басып барыптыр. 
Айдар турду ордунан. 
Көк түтүн чыгып оозунан, 
- Жайдары Манас көкжалым, 
Жай сөзүмдү айтамын, 
Жалгызга жабыр салганын, 
Жарабайт деймин, арстаным. 
Ата-энеден тең жалгыз, 
Мен уккамын Айдарды, 



Сен энеде эр жалгыз, 
Экөөң бирдей тең жалгыз, - 
Ошончолук кепти айтып, 
Айдарды алды куткарып. 
Дасторконду салдырып, 
Аш-тамагын жам кылып, 
Суусунга барын кандырып, 
Дастарконун жыйышып, 
Жүрмөк болду бастырып. 
Энтеңдей басып Каныкей, 
Эң эле кыйын шашылып, 
Ырчы уул менен Бозуулду, 
Жанына алды чакырып, 
Алдырып келди бир сандык, 
Казынасын ачтырып, 
Сандыгын ачып Каныкей, 
Куржундан кыркты алыптыр, 
Кырк баатырга кырк куржун, 
Колуна бере салыптыр: 
- О, чоролор, тилим ал, 
Оорлобой байлап ал, 
Чогулган элге барганда, 
Пайдасы тийер нерсе бар. 
Арстаныңдын аты үчүн, 
Абакемдин каты үчүн, 
Эр башына бир куржун, 
Мен беремин ал үчүн, 
Көпчүлүккө киргенде, 
Кийим окшош, ат окшош, 
Көркөм менен баруу үчүн, 
Ар куржундун ичинде, 
Ат абайы – ат жалдык, 
Өңү окшош ат жабдык, 
Ат үпчүнү анда бар. 
Узунга кыска келбеген, 
Кыскага узун келбеген, 
Көрүп жүрүп кыркыңды, 
Каныкей мурда чендеген, 
Эр кийими анда бар. 
Эр үпчүнү кызылдан, 
Ат үпчүнү агынан, 
Көргөн адам таң калар, 
Ушул буйум мында бар, 
Ат атыңа байлаңар. 
Арзан эмес ушул аш, 
Жок нерсе андан табылбас, 
Эр сайышар, жөө күрөш, 
Эчен түркүм эрмек бар. 
Жөө күрөшкө шым керек, 
Мен жүргөмүн камынып, 
Мындан мурда белденип. 
Ала жүргүн баатыр, - деп. 
Көрпөчөнүн бүгүшкө, 
Сала жүргүн акыр, - деп, 



Ажыбайга Каныкей, -  
Арстаныма керек, - деп, 
Колуна берди бир белек – 
Жөө күрөшкө кез келсе, 
Кийип  чыгар шымы, - деп, 

 
Тартып койсоң чойулат, 
Койо берсең чогулат, 
Кандагай деген ушул, - деп, 
Тышы теке териси, 
Ичи жибек була, - деп: 
Буйрук берди арстаның: 
- Бол, аттангын, чуба! – деп, 
Кара кашка аргымак, 
Жал-куйругу  бир  кучак, 
Каныкейге токутуп, 
Жоругун журттан арттырып, 
Манаттан көрпө тарттырып, 
Айкөл Манас шер баштап, 
Абаң Бакай, зор баштап, 
Ойрон Чубак чоң баштап, 
Кырк жигиттин бири эле, 
Кыраан Сыргак эр баштап, 
Калабалуу Кыргыл чал, 
Кагып доол салыптыр, 
Кыргын тийген немедей, 
Кырк баатырдын бардыгы, 
Кыйрап жөнөп алыптыр. 
Минген аттын барысын, 
Куйругун ача түйүшүп, 
Көкүлдөрүн шүйүшүп, 
Ашты карай жол алып, 
Жоо жарагын мол алып, 
Күпсөргө салып дары алып, 
Окшуурга салып ок алып, 
Он эки кырдуу милте алып, 
Уу жалаткан найза алып, 
Каражаак балта алып, 
Албарс кылыч курч алып, 
Булдурсун камчы кошо алып, 
Асабаны колго алып, 
Боз кисе жанга байланып, 
Жүрүп кетти көк жалдар, 
Каркыра карай шайланып, 
Аңкарыбай калыптыр, 
Жаш Айдар жолго салыптыр, 
Эки күнү алдында, 
Элине жете барыптыр, 
Айкөл келе жатат деп, 
Айлына  кабар салыптыр, 
Бүгүн, эртең келет деп, 
Хандар карап калыптыр. 
Коңурбай, Жолой, Нескара, 
Борончу, Уушаң, Мурадил – 



Алты чочко чогулуп, 
Кеңеш кылган кеп экен, 
Бардыгына эп экен: 
“Элге берчүү эттерин,  
Эртең талап алалы, 
Кыйык таап ал жерден, 
Чогулган айыл көп экен, 
Өрүшү толгон эл экен, 
Чаап кетип калалы, 
Алыша чыккан эр болсо, 
Коондой башын кесели” – 
Кеп-кеңешке канышып, 
Болут дешип алышып, 
Жаткан экен төрлөрдө, 
Жай-жайына жанышып. 
Таш мойноктун кезеңге, 
Айкөл Манас, зор Бакай, 
Чыгып белден караса, 
Каркыранын жери кең, 
Кара курттай быжылдап, 
Түркүм-түркүм нечен эл: 
Орто жери ойулуп, 
Төрт тарабы жайылып, 
Дүрбү менен караса, 
Чочколор  басса аралап, 
Алаштын эли жарылып, 
Байрагын көрүп баатырдын, 
Айласыз турган хандарың, 
Баары жүрдү жабылып, 
Караанын көрүп ал элдин, 
Кыймылын көрүп бүт элдин, 
Хан Бакай турду муну айтып: 
- Каныш берген белек, - деп, 
Пайдасы бир күн тийет, - деп, 
Кийимди окшош кийгиле, 
Атты окшош мингиле! – 
Бакай  мындай деди эле, 
Чоронун баары калдаңдап, 
Атына чуркап дарбаңдап, 
Куржундарын колго алып, 
Ичин ачып карашып, 
Ат үпчүнүн жабышса, 
Окшош боз ат жарашып, 
Өздөрү кийди кийимин, 
Өңчөй кызыл жарашык, 
Сындап турат келбетин, 
Бирин-бири  карашып, 
Таанылбай калды кубулжуп, 
Бирин-бири сурашып, 
Өзүнүн атын тааныбай, 
Чылбырларын талашып, 
Арстан шерге туш кылып, 
Койгон экен Канышты, 
Кудай өзү жаратып, 



Ургаачы мындай болбойт деп, 
Көк көтөрө баалашып, 
Бастырып жөнөй берерде, 
Абаң Бакай муну айтты: 
- Айкөл Манас арстаным, 
Айбаты журттан ашканым, 
Колбуган элге барганда, 
Кошойду көрсөң сыйлагын, 
Хандардын көрсөң калганын, 
Саламга алик албагын. 
Бокмурундун эси жок, 
Үрбүнү көрсөң күүлөнгүн, 
Оң-тескери сүйлөнгүн. 
Туугандын мизин жапырбай, 
Душманды кандай тыйабыз, 
Буйрук сенден, айкөл шер, 
Унутуп кепти калбаңыз. 
Оозуңдан чыккан сөз болсо, 
Аткарууга  биз барбыз. 
Сүйлөөнүн жок кереги, 
Сүлөөлөшүп жүрбөйлү, 
Сүйлөшөбүз тең кеп,  деп, 
Сыр алдырып ийбейли. 
Көргөндүн көөнү бөлүнсүн, 
Көбүнүн жашы төгүлсүн, 
Көңүлү кирдеп дат болсун, 
Көрбөгөнү аз болсун. 
Жүзүңдү көргөн таң калсын, 
Жүрөгү чыгып таз калсын,  
Анча-мынча эмеси, 
Өлүп кете аз калсын. 
Кырк жолборс өзү билбейби, 
Андан да калган башкасын, - 
Атынын оозун бурбады, 
Айал кылып турбады, 
Арстан Манас арбытып, 
Аккула минип албайып, 
Ак күбө тону далбайып, 
Алдында минген Аккула, 
Айбандан башка шаңданып. 
Аккула айбан көркү экен, 
Асемдүү кулак дардайып, 
Аккуланы карасаң, 
Айбандан башка арышы, 
Ат чапсаң жеткис басыгы, 
Анын жок тура жазыгы. 
Баатырдан көрчү арбагын, 
Аллам берген оорагын, 
Аккула минип жарашып, 
Адамдын баары карашып, 
Алп Коңурбай, Нескара, 
Аңкаарып турат айкашып, 
Арстаны анча келбесе, 
Алмакчы элди чайкашып, 



Нескара көзүн салыптыр, 
Коңтөрө тиктеп калыптыр, 
Коңурбай менен Нескара 
Көрбөгөн мурун Манасты, 
Көрүп туруп айкөлдүн, 
Көркүнөн булар жадашты. 
Мына мобу ошондо, 
Нескара айткан сөз экен: 
- Угуп жүргөн кабарда, 
Мурунку өткөн Үрүстөм, 
Манасың ошол өзү экен. 
Күүгүм туман көздүү экен, 
Майлаган буудай жүздүү экен, 
Ачуусу келсе кокустан, 
Азырейил түстүү экен, 
Кулагын көр калкандай, 
Тийчүүдөй турат жалтанбай, 
Кулжуңдашкан кишини, 
Майдалап койсо эрки экен, 
Чоңдугу төөнүн нары экен, 
Толкуну көлдүн шары экен, 
Салкыны сырттын жели экен, 
Салышаар бенде ким экен, 
Алышаар чама жок экен, 
Биздин каңгай элибиз, 
Туулбаста шек алып, 
Күтүнөрү эп экен! – 
Муну айтып Нескара, 
Сындап айып таба албай, 
Тапмак турсун кыйшыгын, 
Толтуруп сынын ала албай, 
Анда келген дөөлөрдүн, 
Көңүлү болбой абдан жай, 
Көргөндөн баштап Коңурбай  
Көп ойлоно баштады, 
Колунан келсе бул чочко, 
Бир амалды тапкалы. 
Аңгычакты алдынан, 
Олуйа Кошой көрүндү. 
Ойноп жүргөн немедей, 
Абасы менен көрүштү, 
Амандыгын билишти. 
Абаң анда кеп айтат, 
Кеп айтканда деп айтат: 
- Айкөлүм Манас болбодуң, 
Амалым кетип болгомун, 
Амал кетип, айла жок, 
Айла канча  толгондум. 
Атым Кошой болгону, 
Асили мындай болбоду, 
Ашты талап бүт жеди, 
Же ачыккан каңгай тойбоду. 
Сойушун бердик жактырып, 
Кылмышкер болдук чакырып, 



Берген ашты жөн жебей, 
Ачууланды жапырып, 
Түрү суук калчасы, 
Олураңдап бакырып, 
Кылып болуп бар ишти, 
Мааникер бер деп шаштырып, 
Анан сага жумшадым, 
Жаш Айдарды чаптырып, 
Чала-була кат жазып, 
Толук жазбай ашыгып: 
Жаман кепти укпаган, 
Жаасы катуу Кошой хан, 
Көзүндө жашы кылгырды, 
Жашуучудай каңырды. 
- Абаке, уктук кебиңди, 

 
Мааникер сурайт дедиңби? 
Олураңдап калмактар, 
Оозуна келген кепти айтып, 
Ушинтип бокту жеди деп? 
Кайта бүгүн алгындай, 
Калмактар берген мал бекен? 
Мааникер сурап, биздерге, 
Же берүүчү кызы бар бекен? 
Сураса бере бергиндей, 
Ошончо Манас кар бекен?! 
Коркутуп атты алгыдай, 
Коңурбай кандай зал экен?! 
Эсен хан минсе жарашып,  
Бокмурун  минбес мал бекен? 
Бокмурундан Эсенхан, 
Артык жери кайда экен? 
Кайда жүрөт алар?! - деп, 
Ачууланып алганы, 
Жалын чыгып көзүнөн, 
Жаалы келип калганы, 
Бошоду оозу эми деп,  
Үрбү келе калганы: 
- Амансыңбы, баатыр?! – деп, 
Кепти баштап жатканда, 
Арка жактан чуркурак, 
Жаңжал чыгып калганы, 
- Булар эмне болду? – деп,  
Баатыр Манас сурады. 
- Эт талаган калмактын, 
Ызы-чуусу экен, - деп, 
Үрбү айта салганы. 
Ушул кепти укканда, 
Ойон Манас баатырдын, 
Кармай калды шайтаны: 
-Хан болбой кара жерге кир, 
Эт талаган калмак, -деп, 
Уйалбай мага айтканы... 
Кара жаак булдурсун, 



Кармап колго имерди, - 
Адам болбой өлгүр! – деп, 
Үрбүнү тартып жиберди, 
Камчынын көгү жетиптир, 
Бети айрылып кетиптир, 
Аркасына бурулса, 
Мөндүлөгөн көп калмак, 
Мөндүрдөй болуп эт талап, 
Жылгын шишин колго алып, 
Жыла басып баратат, 
Балгын шишин колго алып, 
Балпаңдай басып баратат... 
Каарданды кабылан, 
Кар жаагансыйт кабактан, 
Арстан айткан кептери, 
Ат чабым жерге угулган: 
- Аш көргөнү келдиңби? 
Же ач өлөрдө келдиңби? 
“Жаман үйдү эзелтен, 
Конок билет” деген бар, 
Бул макалдын мааниси, 
Турбайбы так ушундай. 
Чакырдым ашка келсеңер, 
Айрым жерге түшүп бер, 
Башка пейлиң бар болсо, 
Ачык айтып жооп бер! 
Тартылып калар чамам жок, 
Жан айоочу адам жок. 
Ачуум келсе каңгайга, 
Ушул жерде жагам от! – 
Айкырыгы таш жарып, 
Таштан алкып баш жарып, 
Кара жаак булдурсун, 
Оңдоп колго карманып, 
Оң -тескери булгалап, 
Топоңдотуп калмакты, 
Тобун бузбай кубалап, 
Кыжылдаган капырга, 
Кырк чоро бары жабылды, 
Арстан үнүн укканда, 
Туш-тушка калмак жайылды, 
Карышкыр көргөн кой өңдүү, 
Так ортодон жарылды. 
- Алаш бөлүн бир жакка, 
Күн чыгыштан келген журт, 
Күлдү барың бир жакка!- 
Деп ошентип айкырды, 
Арык уйдай сабады, 
Кетечинин ийри жар, 
Айдап барып салганы. 
Айдоосуна чыдабай, 
Атактуу калча оңбогур, 
Атына мине калганы, 
Бастырбай кармап чылбырдан, 



Нескаранын айтканы: 
- Андай эмес, баатыр, - деп, 
Айал кылгын акыр, -деп, 
Чакырып келсе ашка деп, 
Бышкан этин талап жеп, 
Бизден өттү такыр кеп, 
Бейбаштык кылган бул тургай, 
Хан Үрбүнүн жаагыны 
Жара чапты Манас, - деп, 
Мурун чапты ал ашты, 
Баш бербей бара жатканда, 
Анан элди сабады, 
Кетечинин жарына, 
Мына минип камады, 
Жан айабай тийербиз, 
Капташа түшсө убакты, -  
Кармап алды ошентип. 
Нескара болбой кара атты, 
Минген атын камчылап, 
Көзүнөн жашы тамчылап, 
Келип түшө электе, 
Көкөтөйдүн Бокмурун, 
Дартын төктү Манаска: 
- Болот экен түрдүү иш,  
Акылдан адам адашса, 
Чакырыпмын элебей, 
Келиптир калмак ченебей, 
Сизден мурда бул элди, 
Бучкагына теңебей. 
Коркуп калмак калчадан, 
Нескара манжу, анчадан, 
Жолой менен үчөөнү, 
Алты бедөө ат бердим, 
Алты атанды комдотуп, 
Алтын, күмүш көп бердим. 
Абийиримди кетирип, 
Гүлайымды алам, дейт. 
Мааникерди минем, дейт, 
Амалы канча буруттун, 
Өз эркимди билем, дейт, 
Көкөтөйдүн көп дүйнө, 
Уйум менен кирем, дейт. 
Үрбү, Кошой биле элек, 
Күптүн оозун ачтырып, 
Кара атанга арттырып, 
Жатарда бердим көп алтын. 
Мааникер сындуу атты алсын, 
Айкөлүм Манас, угуптур, 
Аманат чымын жан калсын. 
Тентитип түпкө жетеби? 
Же, ашка келген Алашты, 
Такыр чаап кетеби? 
Ачкөз Коңур ант ургур, 
Талабына жетеби? 



Айтур, оңой эме эмес, 
Оңойлук менен адамга, 
Оморулар бел эмес, 
Адам өлчөөр тоо эмес, 
Тие турган жоо эмес... 
- Божураган, акмагым, 
Өз алыңа бакбадың, 
Атаңдын ашын беребер, 
Бекер Манас мен эмес, 
Калчага түшүп ат берер, 
Мелчемдүү киши ал эмес, 
Менден келип ат минер! – 
Деп ошентип зор Манас, 
Тура бербей тай талаш, 
Жыра басып, түз кылып, 
Талкалап кеткен кемеге, 
Кемеге кайра ойдуруп, 
Жаңылап малын сойдуруп, 
Бардыгы келди хандардын, 
Баатыр шерге чогулуп. 
Хандарга Манас кеп айтат: 
- Кебимди уккун, - деп айтат. 
Келген элдин санын көр, 
Жакшы-жаман барын көр, 
Каркыранын туш-тушу, 
Тоосу жок мунун жайык жер. 
Азыр болгун малыңа, 
Астыңда минген атыңа, 
Жатып алып тайрайып, 
Миңген аттан айрылба. 
Миңгениңен айрылсаң, 
Датың өтпөйт айылга, 
Туздай татыйт бир калдай, 
Чогултуп туруп барыңа. 

 
Чогоолдук кылып жаш балдар, 
Чокчоңдоп барып катышпа, 
Катыгын анан беребиз, 
Өзү келип катышса. 
Ок дарыңды мол камда, 
Ойунга кызып жай жатпа, 
Кыскартып айтар бир кебим, 
Көз жибергин туш-тушка, 
Түнүнкүсүн аз укта!- 
Деп айкөлүң кеп айтты, 
Кеп айтканда эп айтты. 
Эртеси этти тартпады, 
Өзү баатыр бастырды, 
Жайы менен бердирди, 
Жалпыга бирдей жеткирди, 
Жаймада ачка калганды, 
Бүгүн тойдук дедирди. 
Муну мындай таштайлы, 
Ашта болгон шан-шөөкөт, 



Ошолордон баштайлы. 
 
Ырамандын Ырчы уулу, 
Ычкыры бапык кырк муундуу, 
Тебетейи чоктуу уул, 
Оозу бейбаш шоктуу уул, 
Көкөтөйдүн Бокмурун, 
Төө баштап тогуз мал берип, 
Дейылда баштап Бокмурун, 
Тогуз сарпай да берип, 
Шаңшуур жамбы пул берип: 
- Элдер тарап болгуча, 
Ээлене жүргөн салтыңча, 
Боло турган иштерди, 
Элге айтып бер, - деди. 
Ырчы уул чыкты элирип, 
Аргымагын теминип, 
Жагалданган өзүндөй, 
Жаш Айдарды ээрчитип. 
Ырчуул минген Кыланбоз, 
Айдар минген Куланбоз, 
Ырчы уул кирди шакылдап, 
Жаттагандай жапылдап, 
Аркандай айтса оозу шок, 
Айтса сөзү чачырап: 
- Хан Көкөтай ашына, 
Катышкандар уккула, 
Жыйылып келген калың топ, 
Эртеңки күнү эрте коп. 
Каада ойун башталды, 
Камда тулпар аттарды. 
Көкөтөйдүн баш байге, 
Кырк миң кызыл алтындан, 
Чыгымы жок сак болот, 
Биринчи атка ал болот, 
Аты чыккан бай болот. 
Оонабасы бир жүз тай, 
Ошол замат айдап ал. 
Калп айтты деп калбагын, 
Хан Манас айтты ушундай! – 
Кабар салды калкына, 
Калың элдин жалпына, 
Ырдап жүрүп угузду, 
Эрекче хандын барына. 
Калбай баары угуптур, 
Аттын баарын суутуптур. 
Аккуланы караса, 
Бир күндүк эти бар экен. 
Кылар айла кайсы экен? 
Хан Кошойдун элинде, 
Нармарт деген бар экен, 
Аргымакты көп таптап, 
Сайыпкери ал экен. 
Каныкей киши жиберди, 



Алдырып Нармарт келдирди, 
Ээрчитип барып көрсөттү, 
Эр Манастын Кула атты. 
Көрүп Нармарт  күлүңдөп, 
Келини эркек туугандай: 
- Бир күндүк сууту бар экен, 
Анча эмес чак экен, 
Ашка чапкан көп буудан, 
Баштап келчү мал экен. 
Өргө салса чаалыкпас, 
Көөдөнү кең турбайбы, 
Эңишке салса талыкпас, 
Өркөчү бийик турбайбы, 
Телегейи теп-тегиз, 
Бул баатырдын багы турбайбы. 
Жем бербей кургак тер алып, 
Кара тер кезде сугарып, 
Жеңилирээк жабуу жаап, 
Сыдырым соккон белеске, 
Жетелеп жүрүп таң атса, 
Койо берер жерине, 
Арты коно сууй барса, 
Чагын көрбөй Куланын, 
Чанда күлүк калбайбы, 
Тил жазыктуу болбосун, 
Кырк миң кызыл алтынды, 
Башкага бербей албайбы! – 
Нармарттан угуп Каныкей: 
- Андай болсо Нармартым, 
Бүгүн өзүң багып бер, 
Сага кошуп берейин, 
Уктабастан эки эр, - 
Бозуул менен Байматты, 
Башчы кылып Нармартты, 
Чылбырынан Каныкей, 
Кула атты карматты, 
Таң аткынча чыдабай, 
Кандай кылып жатат, деп, 
Ошол түнү үч барды, 
Кирпиктүү көздөр жумулбай, 
Күн чыгып кайра таң атты. 
Ырчы уул салып кабарды, 
Аттарды элдер чубатты, 
Чоң куланы мингизди, 
Койоналы чунакты 
(Көкбөрүнүн жалгызы, 
Баладын чыккан чыйракты), 
- Айланын болот айласы, 
Адамдан болот өткүр көз, 
Көзү чекир - карасы, 
Окшош эмес санаасы, 
Манжуулардын Нескара, 
Ошол итти карачы, - 
Айкөл Манас баатырга, 



Каныкей айтты мындайды. 
Эң алдында аттардын, 
Карачанын кыз Сайкал, 
Коңуркула бээси бар, 
Ашкере тулпар чыгаан мал, 
“Кырк чачы кыздын улуу, - деп, 
Ургаачы жолу ачык” – деп, 
Эң алдына өткөрдү. 
Анын арка жагынан, 
Чоң Жолойдун Ачбуудан, 
Анын арты жагынан, 
Хан Кошойдун Тоотору, 
Анын арты жагынан, 
Айап койчу чабуулдан, 
Калтырчу эмес чабуулдан, 
Нескаранын Күрөңкер, 
Анын арты жагынан, 
Эртөштүктүн Чалкуйрук, 
Анын арты жагынан, 
Мурадилдин Кылжээрде, 
Анын арты жагынан, 
Бозкертиктин Бууданы, 
Кызыл ээк Кыйынбоз, 
Анын арты жагынан, 
Эркөкчөнүн Көгала, 
Анын арты жагынан, 
Борончунун Чоңбуурул, 
Көкбөрүнүн Карасур. 
 
Санаты ондо Аккула, 
Адамдар айран калышта: 
«Кандай иш, деп ушуга, 
Айкөлүң кошуп жиберди, 
Аккуланы чабууга». 
Минемин деп Коңурбай, 
Алып калды кара атты, 
Эби келсе чабуулга. 
- Мааникер менен ат айдайт, 
Ала качкан ат болсо, 
Өз-жат дебей тең кармайт. 
Чыгып келсе байге алат, 
Биринчи ат болбосо, 
Мааникер байге албайт, - деп, 
Ырчы уул айта салыптыр, 
Ашка келген көпчүлүк, 
Бул кепти угуп алыптыр. 
Кызыл чоктуу кытайдан, 
Кара чоктуу калмактан, 
Ала байрак манжудан, 
Шибээ, солон – баарынан, 
Чоң Нескара баш болуп, 
Манаска келди көп адам: 
- Теңдикке, баатыр Манас кел, 
Байге алар болсо Мааникер, 



Убара кылбай аттарды, 
Өзүбүзгө кайта бер. 
Силердеги Мааникер, 
Калбыр өпкө жез канат. 
Аны менен жарышса, 
Канаты бар куш калат. 
Төрт айактуу айбандан, 
Кантип андан байге алат? – 
Айтканын кабыл алыптыр, 
Мааникерге байге жок, 
Ат айдоого калыптыр, 
Аңгычакты Ырчы уул, 
Айкырып кабар салыптыр: 
- Аттын саны алты миң, 
Ат чабуучу жерди бил. 
Иле бойлоп чабылат, 
Шибердин белин ашырат. 
Илебиндин кырынан, 
Кароолчу чыгып ат карайт. 
Он алты күн ары айдайт, 
Төрт күн атты өргүтөт. 
“Алла акбар” айтканда, 
Сай күлүк кайра тартканда, 
Беш күндө келет бул жерге, 
Шиберден бери эңкейе, 
Атыңды таанып эл сүрө, 
Изчи барбы көп элде, 
Калтырбастан бергиле. 
Кайра келе жатканда, 
Чапкан ат азса түндөрдө, 
Жолуна салып жүргөнгө, - 
Көпчүлүктө изчи көп, 
Алты жүз изчи келди эле, 
Кадыр Жайнак, Шуутуга, 
Бир тапшырып берди эле. 
Келген элди санаса, 
Жүз кырк төрт уруу экен. 
Көбүнөн көп, азы аз, 
Бир миң беш жүз киши ылгап, 
Жаш Айдарды кылып баш, 
Булар кетти ат айдап. 
 
Ат чубуртуп Айдарды, 
Арылып чаңы калбады. 
Алаштын эли камынып, 
Жамбы атуучу жерине, 
Жыгачка жыгач улатып, 
Бир-бирине куратып. 
Темир менен кадатып, 
Жер каздырып бекитип, 
Мамыны койгон орнотуп, 
Узундугу бул жыгач, 
Бир миң элүү беш кулач. 
Жетимиш танап тактырып, 



Жамбысын ага астырып, 
Дайарлатып койуптур, 
Жамбы атуучу эрлердин, 
Тамашасын угуптур, 
Аңгычакты болбоду, 
Айылдан элдер чубурду, 
Көкөтөйдүн белгилүү, 
Желпилдеди көк туусу, 
Алаштын эли калкылдап, 
Майданга барып турушту, 
Калган хан да аттанды, 
Деңиз боло чайпалды. 
Мергендин бары жыйылды, 
Көкөтөйдүн ашында, 
Байгисинин кыйыны. 
- Жамбыны атып ким алса, 
Жамбыга кошуп алары 
Тогуз атан комдуу төө, 
Тогуз бедөө жакшы ат, 
Тогуз ичик булгундан, 
Топо жукпас кулпунган, 
Жүз сарыпай чапан бар, 
Жамбы байге утуп кал! – 
Байгени утуп алсак деп, 
Хандар калбай бүт барган. 
Карасы бар, ханы бар, 
Мылтык аткан бары бар. 
Коңурбай барды алдында, 
Миң балбан баштап туралбай, 
Миң балбандын ичинде, 
Жойгарасы дагы бар, 
Жойгара келди дегенде, 
Чыр табышты калгандар: 
- Жойгара чыкса атууга, 
Аттырбай, Коңур, жеке ал! – 
Элейип калып Коңурбай: 
“Мааникерди кечээ эле 
Калтырып койдук чаптырбай, 
Ага кошуп чектейин, 
Алманбетти аттырбай” – 
Деп ойлонуп Коңурбай, 
Баштап калды сөзүн жай: 
- Жойгара эмес угуп кал, 
Мунун аты Шыпшайдар, 
Алаш уулу силерде, 
Сорандыктын уулу бар, 
Тең окуган бул экөө, 
Алмамбет менен Шыпшайдар. 
Биринен бири корккондон, 
Эл аралап келбеди. 
Экөөнө тең булардын, 
Аттырбайлы жамбыны. 
Шыпшайдар менен Алмаңа, 
Өнөрдүн тийди зыйаны. 



Келип турса кезеги, 
Коңурбай кайдан токтоду, 
Очогорун октоду, 
Алтын ээр калмакча, 
Жамбаштай түшүп чоң калча, 
Тарс эттире бир койду. 
Танаптын боосу жетимиш, 
Жарымын кыркып кеткени. 
Жанындагы миң балбан, 
Миңи бирдей камынган. 
Мылтыгы бар, жаасы бар, 
Айанбай атты ушулар, 
Аталбай өтүп кеткени, 
Кошойго кезек жетти эми. 
Ээрчиткени миң киши, 
Абаң өзү баш болуп, 
Аталбады бир киши. 
Нескара келди топ болуп, 
Барында мылтык октолуп, 
Жамгырдай жаап жебеси, 
Асман калды чок болуп, 
Алар да өттү сел боло, 
Аткан адам жок болуп. 
Хандар карап турбады, 
Катары менен чубады, 
Мылтык үнү дүмкүлдөп, 
Түтүнү туман булады, 
Балбандардан эрсинген, 
Бирөө дагы калбады. 
Эл суйулуп калганда, 
Кара көк өзү аттанып, 
Аккелтени колго алып: 
“Абам Бакай атайлап, 
Алып келген Аккелте, 
Төкөр уста Бөлөкбай, 
Өзү жасап берди эле. 
Айтты эле ал кезде, 
Асынып жүрсөң Аккелте, 
Ай далыга белек, деп, 
Атып жүрсөң Аккелте, 
Аманат жанга эрмек, деп, 
Айтканы ырас кеп болсо, 
Атышым бүгүн керек” деп, 
Атайлап жоого тийчүүдөй, 
Аккүбө тонун кийинип, 
Аккелтени  колго алып, 
Ак жамбыны бет алып, 
Аралап элге киргени. 
Арасын ача бергени, 
Аталабы, жокпу, деп, 
Адамдын бары тиктеди, 
Алчаңдата бастырып, 
Арстан жөнөп баратып, 
Айманбоз оозун бош койуп, 



Кыйшайа түшүп оңдонуп, 
Карап калды эр Манас, 
Окчо кармап бир койуп. 
Мылтыктан түтүн бур деди, 
Жер дүңкүлдөп шуу деди, 
Түтүн менен жалпы эл, 
Кош жаңырык чур деди. 
Жетимиш танап жибинин, 
Теңин аткан Коңурбай, 
Андан калган танапка, 
Шонгочо турган ок жанбай, 
Танаптын бары кыркылды, 
Талаага жамбы ыргыды, 
Арстан минген Айманбоз, 
Ал шамалдай зыргыды. 
Топуракка түшүрбөй, 
Кармап алды эр Манас, 
Баарысынан бул иши, 
Укмуш болду абыдан, 
Соогат, деп элдер барыптыр, 
Жамбыга сайган көп байге, 
Бардыгын бөлүп алыптыр. 
Жамбы атканга аралаш, 
Таздар өпкө чабышып, 
Тазга сайган байгени, 
Баймат алган жайы бар, 
Аны дагы алалбай, 
Алоокенин Коңурбай, 
Комсунуп турган жагы бар. 
 
Аңгычакты Ырчы уул, 
Ыргып минип атына, 
Ырдап айтып келатат, 
Ушул турган жалпыга: 
- Күрзү урса талбаган, 
Күжүрмөн иштен калбаган, 
Тал чыбыктай толгонуп, 
Тамызда бышкан балбандан, 
Кум-чөлдөрдө жол жүрсө. 
Аңкабаган адамдан, 
Азаматты тандаңар! – 
Хан Коңур баштап Нескара, 
Кабарчыдан кеп угуп, 
Карап турбай удургуп, 
Калкынан балбан карашты, 
Жеңмек ушул алашты. 
Өзү каңгай калкы эле, 
Оронгу деген алп эле, 
Эсенхандын алдында, 
Эл башкарып жатчуу эле, 
Кара кытай дегенде, 
Нескара айткан кеп эле: 
- Эсенхан келбей сен келип, 
Эл башкарып жүрөсүң, 



Эмгичекти деңкейип, 
Алдырып мөөрөй баарыдан, 
Биз турабыз күч келип, 
Кара кытай эли дейт, 
Күрөшкө түшүп бергиниң, 
Картайып кетип барасың, 
Көрөбүз качан эрдигиң? – 
Коңурбай, Жолой, Нескара, 
Эп келиптир буларга, 
Оронгуда чама жок, 
Эми карап турарга. 
Кармаса жиптей чойулган, 
Койо берсе чогулган, 
Караса нечен кубулган, 
Белине темир курчанып, 
Буулумду кийип шымданып, 
Белден өйдө кийим жок, 
Ортого келип олтурду, 
Орто тоодой даңкайып. 
Колу-бутун карасаң, 
Чынардай бар тарбайып, 
Үстүңкү ээрди  калбайып, 
Астыңкы ээрди шалбайып, 
Өтөктө жатып жуушаган, 
Кара атандай дардайып, 
Эки эмчеги бултулдап, 
Эки эне эмген танадай, 
Эки бети томтогой, 
Баспаган бечел баладай, 
Ортого чыккан ошону, 
Тик багып элдер карабай. 
Менменсиген көп баатыр, 
Караганга жарабай, 
Ортого чыкты бадырек, 
Таназарга түк албай. 
Арстан Манас акырып, 
Алптын барын чакырып, 
Келбей калган алп болсо, 
Атайын киши чаптырып, 
Чогултуп келди барысын, 
Бирин койбой таптырып. 
-Балбанга билин салгының, 
Абаке, муну жактырып. 
Каруусу жогу барбасын, 
Каран түндү салбасын, 
Балбансып өзү барбасын, 
Барбайып жатып калбасын, 
Айланайын абаке, 
Абдан баарын байкагын, 
Жараганы ким болсо, 
Бурбастан аны калмагын, - 
Деп кабылан айтканда, 
Абаке Кошой карыйа: 
-Бери тартчы атты, - деп, 



(Өзүнүн аты чабууда). 
Талкумандын тору атын, 
Туура тартты алдына. 
Ак сакалын жайкалтып, 
Абаң минип алыптыр, 
Алтымыш ашуун алп экен, 
Барысын байкап калыптыр, 
Буруттун эрин көрөм, деп, 
Нескара келип калыптыр. 
- Балбандыкка Эр Төштүк, 
Түшө турган эр экен, 
Барасыңбы Төштүк? – деп, 
Абаң айткан кеп экен. 
- Бар десеңер барайын, 
Жалтангансып калбайын, 
Жер алдында жети жыл, 
Жаным тынбай күнү-түн, 
Жетимиш алпты бүт алып, 
Намыс кылып кармашып, 
Каран кылаар бирөө жок, 
Мени менен карашып, 
Жер үстүнө чыкканы, 
Жети айга таамай толо элек. 
Каным калган бир кашык, 
Этимдин бары көк жашык, 
Орунгу жыгып салбасын, 
Мүшкүл иш болуп калбасын, - 
- Ырас айтат баатыр, - деп, 
Андан өтүп кетти эле, 
Айкандын уулу Көкбөрү, 
Абаң ага жетти эле. 
- Чыгасыңбы, Көкбөрү, 
Оронгуга? – деди эле. 
- Жыкпасаң мени айыпка, 
Чыга албаймын карыйа,  
Чыдабаймын чочконун, 
Чын заарына калууга, 
Ишенчим жок жерим бар, 
Сыныгы бар карымда, 
Чактап туруп айтпасам, 
Өзүмдү туштап алыма, 
Барыңды уйат кылбайын, 
Барбаңдап алып алды да. 
- Сыныгың болсо карында, 
Кыр аша албай кыркындуу, 
Жарабайсың сен анда, - 
Атын чу деп теминип, 
Андан өттү карыйа. 
Айдаркандын эр Көкчө, 
Алптыгы журттан бөлөкчө, 
- Оронгуга барып бер, 
Бул сапар намыс алып бер, 
Бел ашып бир сапар, 
Уулум Көкчөм, жарап бер,- 



Анда Көкчө муну айтат: 
- Олуйазада кишисиң, 
Үч жылы удаа кан кусуп, 
Өпкө оорулуу кишимин, 
Сак болсом да барбаймын, 
Ким чыдайт барып жанына, 
Ал окшогон айбандын? 
Оронгу улук дечү эле, 
Көрбөсөм да уккамын, 
Абаке Кошой, чыкпаймын,- 
- Жарым өпкө сен болсоң, 
Укпагамын мен болсом,- 
Андан өтүп баратып, 
Утур келди Акбайга. 
Он жетиде бала Акбай, 
Балбандык сыны бар Акбай, 
- Чыгасыңбы уулум? - деп, 
Тура калды хан Кошой. 
- Чык десең, аба, чыгамын. 
Кубатым жетсе жыгармын, 
Жыгылып калсам жаш чырпык, 
Ийилбестен сынармын, 
Эки түлөк боло элек, 
Кимге болор убалым? – 
Анда Кошой мындай дейт: 
- Акбай бала тың экен, 
Баатырлыгы чын экен, 
Өткөн күнү Нескара, 
Жаңы катын алып деп, 
Сынаганы чын экен, 
Солкулдак жумшак тарамыш, 
Ого бетер балпылдап, 
Күндө тердеп былчылдап, 
Болбой калган чак экен. 
“Бирден-бирден элдерге, 
Айып койуп өткөндө, 
Оронгудай кары экен, 
Абакемдин ошого, 
Чыгаар көөнү бар экен”- 
Деп ойлонуп кабылан, 
Бастырып барып алдынан: 
- Айланайын абаке, 
Жарым күн өтүп баратат, 
Чыккан балбан канаке? 
Мен барайын дегенге, 
Оозум барбайт теги эле, 
Жөө күрөшүп көрбөпмүн, 
Ушул күнгө келгенче, 
Аттуу болсо балбаным, 
Чыкпайт белем мен эле, 
Өзүңдөй кары Оронгу, 
Ылайык көрдүм сизди эле - 
Кабыландан кеп угуп, 
Барасызбы, деп угуп, 



Барбаймын, деп айтпады. 
Барайын, деп, басканы, 
Теңтуштар келип чогулуп, 
Кийимин чече баштады. 
- Эки түрлүү кебим бар, 
Келбеттүү көкжал, угуп ал. 
Катындын бели бош эле, 
Күрөшкө чыксам кийерге, 
Күдөрү шымым жок эле, 
Жаштардын баары тил албай, 
Сен жумшасаң баргын, деп, 
Чечинип жатат туралбай. 
Капшыра кармап чоң калдай, 
Каткан тери айрылып,  
Олтура калып жүрбөйүн, 
Ошондо өйдө туралбай, 
Бир кебим айтаар бул эле, 
Жана бири кебимдин, 
Кыйчылдак тери бар эле, 
Оморушта белимдин, 
Беш-алты тың балдарга,- 
Ушалатып бергиниң. 
Жаза албаса кармалап, 
Чогулуп калган желимди, 
Кыйчылдак болгон теримди, 
Унутуп калбай эске ал, 
Менин айткан кебимди, 
Коржоңдоп калмак бек кармайт, 
Булкуп-силкип белимди, 
Тарата кармап желимди, 
Сеп алып жаным калганда, 
Уктап кетсем мемиреп, 
Тоңкойтуп таштап кетпесин, 
Чокумдан мени тебелеп. 
Кыйкырсаң кулак угабы, 
Кармаса уйку кумары? 
Эр кишиге белектир, 
Бир чочутуп ийгенге, 
Бир шилтем найза керектир, 
Унутуп калба, туйгунум, 
Абаңдын кеби керээздир, - 
Аңгычакты чыгууга, 
Саймалуу сары шым кийип, 
Самсыган жорго ат минип, 
Салып Көкчө келиптир, 
Агеркеч ишмер катын, деп, 
Абаң угуп жүрүүчү, 
Шымын сурап кийиптир, 
- Керек болсо сизге,- деп, 
Чечинип Көкчө бериптир. 
Алып көрүп алп Кошой: 
Бир-эки булкса айрылбас, 
Үч булкканга чыдабас, 
Ашы өтүп бул тери, 



Кеткен экен көп жумшап, - 
Айтып кийсе абаңдын, 
Балтырынан өткөндө, 
Кара санга жеткенде, 
Чытырап батпай турду эле, 
- Тартып кийиң бекем,- деп, 
Көкчө чуркап барды эле, 
Чытырата тартканда, 
Чычылып чыгып кетти эле, 
Уйалып Көкчө томсорду, 
Унчукпай кетип жоголду. 
Ошол кезде кабылан, 
Ойуна алып жаргактан, 

 
- Байагы шым барбы?- деп, 
Сурап калды ажыңдап, 
Сууруп келди бир шымды,  
Көрпөчөнүн астынан, 
Алп Манас барбаңдап, 
Көтөрүлө дардаңдап, 
Алып барып Кошойго: 
- Абаке, кийип көрчү, - деп, 
Кандагайды сунду эле. 
Кармап Кошой караса, 
Көрүнүшү башкача, 
Көз тайгылткан тамаша, 
Эчтемеге окшобойт, 
Байкап Кошой аңтарса, 
Алда кандай буйум, деп 
Карап абаң таңданып, 
Кийип жаткан кезеги, 
Багалеке бут салып, 
Карасанга барганда, 
Жүрбөдү буту шыкалып. 
Ошондо Манас кылчайып: 
- Каныкейди чакыр! - деп, 
Ачуусу келип үн салып. 
Каардуу Манас турган чак, 
Көзүнөн жалын-от жанып. 
Жетип келди Каныкей, 
Акырын басып суйкайып. 
Бетине жоолук бүркөнүп, 
Карысы бар, ачы бар, 
Көз тиет деп чүмкөнүп, 
Келбейт эле бул жерге, 
Арстан келсин дегенде, 
Кара жанга күч келип, 
Каныкейди каардап: 
Берген күнү бул шымды, 
Сен айткансың көп мактап, 
Алып келе калыпмын, 
Мындайын билбей далбактап… 
Камынтпай Каныш алдырап, 
Эр Бакайды бир карап, 



Ушул аштын болоорун 
Алдын болжоп билгемин, 
Ар качан абам кийет деп, 
Атайы арнап тиккемин. 
Болжодуң, кантип аны? – деп, 
Жолборсум айтат экен – деп, 
Сайган жерин билгизбей, 
Ичине бүйрө тиккемин. 
Арстаным, керип, тартып көр, 
Андан кийин тилдегин,- 
Жаалы чыгып кабылан, 
Чамынып калган абыдан, 
Айанып калар жери жок, 
Айра тартып салуудан. 
Ажыбай алып бериптир, 
Капшыра кармап кашаттан, 
Абыдан баатыр кериптир, 
Тырс деген жиптин тайыны жок, 
Далбырап шымы кеңиптир, 
Көрүп туруп ошону, 
Ашыга Бакай келиптир, 
Манастын алып колунан, 
Хан Кошойго бериптир. 
Тартып кийсе абакең, 
Татыгы менен бап келди, 
Чак келгенде абаңа  
Каныкей ыйлап жиберди, 
Көзүнүн жашын имерди, 
- Зайыбың канча, Манас?- деп, 
Кошой сурайт бир кепти. 
Калчадан алдым бир катын, 
Калмактан алдым бир катын, 
Букардан алдым бир катын, 
Баш-айагы үч катын. 
Букарлыктан мына бул 
Шым жасаган мына шул, 
Анда Кошой мындай дейт: 
- Букардын кызы болгондо, 
Өз уругум турбайбы, 
Чоң атам Ороз өткөндө, 
Жыйырма миң үй менен, 
Үч бай көчүп кетти эле, 
Өзүбүздүн элден, – деп, 
Таалайың артык, арстаным, 
Жараткан сага берген, - деп, 
Чүмбөтүң алып, чырагым, 
Жакыныраак келгин,- деп. 
Эмгичекти куу туйак, 
Туубай жүргөн  мекен! - деп. 
Башынан алып чүмбөтүн, 
Кошойго салып нур бетин, 
Эки колу боорунда, 
Келиндиктин жолунда, 
Жүгүнүп тура калганда, 



Абаң Кошой карыйа: 
- Бир жеринде жакшынын, 
Кемтиги болот ар качан, 
Куруп калган Каныкей, 
Кара сурдун сулуусу, 
Катындардын нурдуусу, 
Ургаачынын мыктуусу, 
Узун чачтын ыктуусу, 
Кең көйнөктүн тазасы, 
Зайыпзаттын баашасы, 
Кежиге чачы жүн менен, 
Кешигинен эмгеги – 
Кейиши мунун көп экен! 
Төбө чачы жүн экен, 
Туубас болчу неме экен! 
Асылынан азабы, 
Арбын болчу күң экен, 
Ургаачынын узу экен, 
Өзү хандын кызы экен, 
Маңдай сөөгү дөң экен, 
Арылгыс шору көп экен. 
Сыртына өтө кайкы экен, 
Арстандан калганда, 
Таалайы мунун тайкы экен! 
Өмүрү узун, шору көп, 
Жыргалынан кору көп, 
Ушул айып болбосо, 
Бендеден пери туулуптур, - 
Мындай Кошой айтканда, 
Көзүнүн жашы он талаа: 
- Кудайдан сурайын бир бала. 
Батаңыз тийип бир жакка, 
Төрөп алар күн кана… 
Токтоно албай буркурап, 
Каныкейди ким көрсө, 
Чыдай албай Кошойдун. 
Бузулуп, сөөгү быркырап: 
- Жоолугуң салгын мойнуңа, 
Куруп калган куу туйак, 
Батамды сага берейин, 
Бир Алладан  мен сурап, - 
Абаң Кошой карынын, 
Кызматына каныштын, 
Мойнуна курун салганы, 
Кыбыла карап эр Кошой, 
Алаканын жайганы. 
Алтымыш уруу, көп алаш, 
Аламан колун көтөрдү,? 
…Мусулман кантип атат, - деп, 
 Каапыр да колун көтөрдү. 
Колунун учун имерди, 
Бата кылып жиберди, 
Абакеңдин батасы, 
Буруусу жок тийгени. 



Тийгенин абаң билгени, 
Касиеттүү абакең, 
Кылчайбай алдын караса, 
Каныштын алды жер чаңдап, 
Жерден чыккан топурак, 
Тегеренип айланып, 
Уйулгуп барып токтоду. 
Жалындап кызыл чок болду, 
Күлүмсүрөп абакең: 
- Сүйүнчү, арстан, маа болсун. 
Тууруңа туйгун куш консун, 
Ардактап сүйгөн жалгызды, 
Семетей атын койорсуң, 
Аз кечигип төрөйсүң,  
Узун болуп өмүрү, 
Көп жашасын, өлбөсүн!- 
Деп абакең, кайра тартканда, 
Каныкей кайра тартканда, 
Арстан Манас айтты анда: 
- Күлдүрдүн уулу Алыбай, 
Серек менен Кутубай, 
Сен үчөөңөр тың балдар, 
Абакеңдин карчытын, 
Ушалап бирге салыңар,  
-Келдиңерби, балдар?- деп. 
Үстөмөндөп жатыптыр, 
Алакан менен абаңды, 
Салмак менен басыптыр, 
- Оо, кагылайын, жаш балдар, 
Чыгып тепсеп багыңар, 
Бирине бири көз шилтеп 
Катар чыга калыптыр. 

 
Абаңдын жели күч экен, 
Жону талаа түз экен, 
- Түшпөдү мага салмагы, 
Чиркей болуп калганбы, 
Кесек иттер, тепсе! – деп, 
Абаң айтып салганы. 
Ажыбай, Мажик барыптыр, 
Бешөөлөп тепсеп алыптыр, 
Ошол кезде Нескара  
Ал жерге барып калыптыр: 
- Тепсетип, Манас, чалыңды, 
Өлтүрүп туруп биздерге, 
Бересиңби аныңды? 
Аңдап Кошой алыптыр, 
Ордунан тура салыптыр. 
Ушул турган бойунча, 
Ортого жетип барыптыр. 
Ортодогу Ороңгу, 
Урсун кудай ошону: 
- Эртеден, Кошой, жоо каалап, 
Өтүп кетти далай чак, 



Кандай айла табаарсың, 
Кайра артыңа кылчактап? 
Келбеген менен чараң жок, 
Баргының десе хан жумшап. 
Ороңгу чыкты дегенде, 
Оройуң сенин учкандыр. 
Оозуңа келип жүрөгүң,  
Өлбөй жаның чыккандыр? 
Тиригиңден өмүрүң, 
Көрүнүп көзгө тургандыр?- 
Деп ошентип турганда, 
Абаң Кошой айтты анда: 
- Сен коркутуп, мен коркуп, 
Качандан бери  эр болдуң? 
Эчен жыл жүрүп мааналап, 
Сөзүң менен тең болдуң. 
Сен экөөбүз чамалаш, 
Отуздарда бар чакта, 
Бул кайратың ошондо, 
Калган эле кайакта? 
Көзүр калмак сен белең, 
Көрбөгөн Кошой мен белем? 
Алты сапар беттештик, 
Качан мага тең элең? 
Төрт сапары көрүнбөй, 
Качып кеткен сен элең. 
Кечээкини унутуп, 
Бүгүн мындай дээр белең? 
Нарындагы урушта, 
Кокуйлаткан мен элем, 
Оодара сайган артыңдан, 
Ушул Кошой мен элем. 
Хан болгондо дардайып, 
Унутупсуң, айбан сен. 
Коржоңдогон калмак, - деп, 
Колпороң өскөн акмак,-деп. 
Арыштап басып барганы, 
Олураңдап Ороңгу, 
Кобо калып кармады, 
Олуйа Кошой абаңдын, 
Айанар жери калбады. 
Колдорун катуу салышты, 
Ача кармай алышты, 
Көөдөн менен тирешип, 
Буттары жерде жирешип, 
Жан айабай күрөштү, 
Булкуп-силкип имерип, 
Бута атымча жерлерге, 
Ыргытышып жиберип, 
Айкырышып шилтешип, 
Айабай жанга күч келип, 
Белден бура кармашып, 
Күркүрөтүп айлантып, 
Күүлөп атып ыргытса, 



Кошо көбөт жармашып. 
Күнү- түнгө айланды, 
Эсеби жок шам жарып, 
Банус чырак элде бар, 
Карыса да кайраты, 
Абаң Кошой элде бар. 
Кээде үнү угулат, 
Кээде үнү угулбайт, 
Боз чалмалап топурак, 
Тери менен жуурулат. 
Буларды көрүп турушуп, 
Менменсинген далайдын, 
Заманасы куурулат, 
Дене бойдон аккан тер, 
Күн жаагандай куйулат. 

 
Беттешип барган бендеден, 
Бул экөөндөй ким чыдайт? 
Көрөгөчтөн ылгашып, 
Көрүп кел деп жумшашып, 
Көздөрүнөн жаш агып, 
Сакалдарын ыргашып, 
Кары менен кармаса, 
Бойу бойго тирелип, 
Буту тийген жерлери, 
Нак буурусундай жирелип, 
Жердин бети тытылып, 
Чөптүн көбү кырчылып, 
Былкылдак саздаң жерлерден, 
Чыпылдаган суу чыгып, 
Кимиси жыгып, ким калат, 
Уйкусу келип чыдабай, 
Далайы аттан жыгылып. 
Абакеңдин бел жели , 
Ороңгу калмак мыкчыса, 
Сүйгөндөй болуп бир жери, 
Кырчылдагы басылып, 
Абаңдын жарпы жазылып, 
Мемирек кирип денеге, 
Уйкусу келип басынып, 
Ар канча бардап тиктесе, 
Көзү кетпейт ачылып. 
Күн шашке мезгилинде, 
Кошуун тартып абакең, 
Көшүп уктап калыптыр, 
Капилет басты муну деп, 
Күркүрөгөн Ороңгу, 
Так көтөрүп алыптыр, 
Көрүп каапыр Жолой дөө, 
Үйдөй болгон бир ташты, 
Нескара, Коңур алдына 
Томолотуп салыптыр. 
Көтөрүп алып Кошойду, 
Айланта басып ортону, 



Талпагын ташка чабууга, 
Ороңгу жакын барыптыр, 
Ошол кезде шер Манас, 
Кошойдун айткан бир кебин, 
Эми эсине алыптыр. 
Калкамандын кара атын, 
Камчыланып калганы, 

 
- Карма, Кошой, карма!- деп, 
Алчыланып алганы, 
Ар канча салса акыры, 
Аны Кошой туйбады, 
Жаш баладай шолоктоп, 
Ого бетер уктады, 
Ойготмокко эр Манас, 
Найза менен Кошойду, 
Көнөктөй этин бөлүнтүп, 
Жыра сайып таштады, 
Ачылып көзүн умачтай, 
Ташты көрүп шашканы, 
Ойготпосо анчалык, 
Абакеңди Ороңгу, 
Ташка чаба тас калды! 
Найза тийген эт ооруп, 
Агып барат кан оргуп, 
Ошондо абаң ойгонуп, 
Ачуусу менен бек кармап, 
Айагы жерге тамандап, 
Астыртан өйдө көтөрүп, 
Төбөсүнөн артылта, 
Аркасынан таштады, 
Жетимиш төрттө абаңдын, 
Кайратты тоодон ашканы, 
Бура тартып абакең, 
Башынан аттай басканы. 
Аттап өтүп баратып, 
Чыкыйга тээп таштады, 
Көрүп туруп ошондо, 
Чырды Коңур баштады: 
- Балбан жыкмак бар эле, 
Баш аттамак кайда эле? 
Баш аттасын шашылып, 
Башка тепмек салт беле? 
Буруттар жөнүң ушундай, 
Башкача баркың бар беле?!- 
Коңурбай муну айтканда, 
Айкөлүң мындай деди эле: 
- Эки балбан күрөшүп, 
Өжөрлөнүп өчөшөт, 
Колу сынат, бут сынат, 
Ага кайдан чыр кылат? 
Күнөөлөнүп жөн эле, 
Чыр табасың сен калмак, 
Ороңгу, Кошой тең кары. 



Бура тартар калган жок, 
Бул экөөнүн шайманы, 
Боло ала албаган карынын 
Буту тийе тийгендир, 
Табасыңбы калбаны? 
Калбадан качаар жерим жок, 
Чындасаң, калча, чыга кал, 
Мындан башка кебим жок. 
Манжу менен кыргыздар, 
Балбаныңды чыгаргын, 
Ойундун арты улансын, 
Коңурбайдын адаты, 
Коржоктосо мен бармын!- 
Коңурбай атта зоңкойуп, 
Ичи жалын, от болуп, 
Эмне дейсиң, бурут,-деп, 
Кармашар шайы жок болуп, 
Айла издеп таба албай, 
Эки көзү бозоруп, 
Не болдуң деген киши жок, 
Нес болгондой томсоруп, 
Ок тийгендей бурала, 
Ордунан кетти козголуп. 
Кошойго тийген байгенин, 
Жайын уксаң, мамындай: 
Абаң мөөрөй алганы, 
«Ороңгуну жыкты деп, 
Жетимиштен ашканда, 
Жекеге Кошой чыкты»- деп, 
Айтылып калган ушул кеп. 
- Азбы, көппү байгеси, 
Ата уулу бөлүп алган, - деп, 
Абаң Кошой кубанып, 
Ага кошуп мындай дейт,- 
Байгени мурун кабылан, 
Берген мурун алдым, - деп, 
Алдында кийер шым алдым, 
Кыр аркамда кыйчылдак, 
Ушалатып калмакка, 
Кутулуп андан да калдым. 
Мындан кийин жекеге, 
Бир чыгарга мен бармын,- 
Бел оорудан кутулуп, 
Түз басып абаң калыптыр, 
Өзү айтканы чын экен, 
Эки байге алыптыр. 
Муну мындай таштайлы, 
Нескарага эр Агыш, 
Чыкканынан баштайлы. 
 
Манжулардын Нескара, 
Өзү түштү майданга, 
Кулач мойну узарып, 
Өпкөдөй бети бышаарып, 



Өкүмдөнүп турган чак, 
Үкүдөй көзү кызарып, 
Ийилбейт бели дүкдүйүп, 
Төбөсүндө чыккан чач, 
Бирден тарап үксөйүп, 
Мөөрөйдөн байге ала албай, 
Чөк түшкөндөй от күйүп, 
Алп мүчөлүү далдайып, 
Баштыктай мурду барбайып, 
Салынган кара кеңирдей, 
Карааны бар калдайып, 
Ортого чыгып олтурду, 
Оңолбогур заңкайып. 
Манжулардын Нескара, 
Эки айактуу, жумур баш, 
Бендеден чыккан бир балаа, 
Аркасынан караса, 
Эки далы айнеги, 
Тай чабуучу бир талаа. 
Жолум үйдөй башы бар, 
Жаткан иттей кашы бар, 
Толгон кези бул доңуз, 
Кырк бештерде жашы бар. 
Карарып өңү бузулуп, 
Ачууланып, сурданып, 
Эр күрөшүү, жамбы атуу, 
Баарысынан куру калып, 
Кабагы карыш салынып, 
Карадан чапан жамынып, 
Каарына алыптыр, 
Кармаганды жутчудай, 
Кабылганды урчудай, 
Ортодо турат калдайып, 
Таш дөбөдөй даңкайып, 
Манжалары белгилүү, 

 
Чоң устундай байкалып. 
Анда Манас муну айтат: 
- Абам Кошой карыганда, 
Жарап салды намыска, 
Ак чач болгон абышка: 
Кыйыктанбай чыга кал, 
Кимиң болсо барышка!- 
Анда Бакай муну айтат, 
- Асылым Манас, - деп айтат. 
Чыканактай эр Агыш, 
Көкөтөй кызы Көкмончок, 
Алгалы жүрөт, - деп айтат. 
Сөөбү ушак болсо да, 
Нескарадан кем эмес, 
Бүткөн бойу тарамыш, 
Чымырканган эр эле, 
Чыкса Агыш чыга алат, - 
- Кайда, барбы Агыш?- деп. 



Кабылан карап калыптыр, 
Алты-жети чоросу, 
Аттарга камчы салыптыр, 
Көкмончоктун чатырга, 
Чаап жетип барыптыр. 
Кулетендин эр Агыш, 
Кызды жандап кылаңдап, 
Кыргыектей сыланат. 
Келинди көрсө керилип, 
Кеп сүйлөбөй эринип, 
Катынды көрсө кампайып, 
Катарга албайт тегеле. 
Көкмончоктон кырк котчу, 
Баары кыздан болуучу, 
Агыш барып ал жерге, 
Жеңеден таап жетини, 
Балдыздан таап нечени, 
Көкмончоктун чатырда, 
Жаткан экен жайкалып, 
Арак сунуп кыз балдар, 
Кериле басып чайпалып, 
Бозуул кебин баштады: 
- Угуп турган, эр Агыш, 
Хан Манас бизди жумшады, 
Нескара чыкты балбанга, 
Чыгармак болду сени ага. 
Хан катарда жок болуп, 
Не кылат деп чатырда, 
Чындап уйат болбосун, 
Эми киши чаптырса, - 
Угуп Агыш алдырап, 
Бадана тону шалдырап, 
Барбагын деп айта албай, 
Көкмончок калды жалдырап, 
Уйалып келген эр Агыш, 
Манаска айтат жабырап: 
- Чукулга өтө тың элем, 
Узакка анча жок элем, 
Кармаганда Кошой эле, 
Каткырыкты салчу элем, 
Кабуусун таппай кармаштым, 
Далайга жүрүп калчы элем. 
Оорагың бар арстансың, 
Айбатта журтту баскансың, 
Оозумда тишим жаркылдап, 
Күлүп берсем шалкылдап, 
Ачуу үндө баркылдап, 
Эки-үчтү тартып жибергин, 
Камчы менен жакындап,- 
Кепти айтып алп Агыш, 
Баштады барып чайкалыш. 
Нескара өтө чоң эле, 
Адамдан чыккан зор эле, 
Алп Агышты булгалап, 



Ыргытып ийет жөн эле. 
Мышыктай Агыш айактап, 
Жана келип жармашат. 
Мас болгондой шылкылдап, 
Күлкү кыстап баратат. 
Күн чачырай алышкан, 
Бешимге калды жакындап, 
Арстан Манас акырып, 
Катуу сүйлөп бакылдап: 
- Күрөшүп жүрүп күлгөндү 
Ким көрүптүр сендейди? 
Жыгылар болсоң тырмышпай, 
Байгени анда бер!- деди, 
Шыңкылдай берсең ушинтип, 
Кыргыздан намыс кетпейби? 
Кошой алды үч күндү, 
Бүгүнкү күн кеч болду! – 
Деп арыстан кезенди, 
Качырып келип  кабылан, 
Экини чаап жиберди. 
Ана-мына дегенче, 
Ачып көздү жумганча, 
Эти ачышып жан ачып, 
Нескарадай чоң дөөнү, 
Чалкасынан таштады, 
Кыйган терек баштанып, 
Нескаранын жатканы, 
Кайра басып баратып, 
Нескара башын аттады, 
Өтүп кетип баратып,  
Агыштын ушул айтканы: 
- Күйөө болуп, кыз жандап, 
Күлкүм менин кана элек, 
Байгеге сайган мал-пулуң, 
Керек эмес ушунуң, 
Кимиң алсаң, аның ал, 
Чатагы жок бөлүп ал,  
Сенин камчың болбосо, 
Жыга албайт элем, кабылан, 
Көбүрөөгүн өзүң ал,- 
Агыштан угуп бар кепти, 
Байгени бөлүп эл кетти. 
 
 
Ырчы уул атка мингени, 
Ырын баштап ийгени: 
- Айактап жөө күрөш, 
Бар ойунубуз түгөдү. 
Эр сайышуу мөөрөй бар, 
Баатырларың ылгап ал, 
Көп кечикпей чыга кал! – 
Кабар угуп камынып, 
Жыңзы ташын тагынып, 
Үстүнө үкү сайынып, 



Кебез өтүк, кең белбоо 
Келбеттүү чочко Коңурбай, 
Бели кындай, бети айдай, 
Белдүү чочко Коңурбай, 
Жанказандай башы бар, 
Өңөргөн койдой кашы бар, 
Жаркыны көккө тартылган, 
Башында көөхар ташы бар, 
Чоңдугу төөнүн нарындай, 
Толкуну көлдүн шарындай, 
Аркасында айдары, 
Тору айгырдын жалындай, 
Көзү көлдүн буткулдай, 
Көрүнгөндү жуткудай, 
Мурду тоонун кырташтай, 
Муруту чөлдүн камыштай, 
Сакалы саадак кабындай, 
Жакшы чыккан муруту, 
Чоң балтанын сабындай, 
Көзү аскардын жалындай, 
Бат атарын койундап, 
Алгарасын мойундап, 
Алтындуу саадак жаркылдап, 
Чоң кисеси шалпылдап, 
Көргөн жанды каратып, 
Көркү менен таңдантып, 
Алдындагы кара атты, 
Найдай кылып жаратып, 
Алгарасын аргытып, 
Артына чаңын баргытып, 
Кырк жайсаңы жанында, 
Айбаттанып башкача, 
Коңурбай өзү жөнөдү, 
Ат сайышка барууга. 
Коңурбай чыкты деп угуп, 
Айкөл Манас баатырың, 
Токтоно албай удургуп, 
Хан Кошойдон сурады: 
- Кайсы атты минем? – деп, 
Аркасынан бурулуп, 
-Калкамандын кара аты, 
Толкумандын тору аты, 
Токтобой турат суурулуп, 
Калкамандын кара аты, 
Картайып калган чагы экен, 
Карт муун болгон мал экен, 
Кара жолтой жагына , 
Чалып калган дагы экен: 
Толкумандын тору аты, 
Өзү толук мал экен, 
Эр сайууга көп минип, 
Болбой калган мал экен, 
Күч келтирип сайышта, 
Жыгылып калар чагы экен, - 



Деп Кошойдун сын берип, 
Айтканы таамай так экен,- 
- Билбей калган экенмин, 
Мурдараакта ой таппай, 
Мына калдым ушинтип, 
Минерине ат таппай! 
Чаппай койбой Кула атты, 
Ат байгеси курусун, 
Коңурбайдын чыгышын, 
Билбей калып турушун! – 
Аккуладан айрылып, 
Кабылан Манас кайгырып, 
Айласын таппай турганда, 
Анда Ажыбай мындай дейт: 
- Сиз минерге бир атты, 
Кечээ көрдүм эле,- дейт, 
Айдаркандын тобунда, 
Калмак ээр жонунда, 
Чыйкандай кызыл жээрде ат, 
Байлалуу турат кадаада, 
Алмамбеттин аты окшойт, 
Укмуштан уккан кабарда, 
Кызыл түктүү пил экен, 
Кызымталдуу жылкы экен,- 
Ажыбайдан кеп угуп, 
Тура албай баатыр токтолуп, 
Калкамандын кара атын  
Камчыланып шарт койуп, 
Ажыбайды котчу алып, 
Атты көздөй оң тартып, 
Айдаркандын элине, 
Арстан Манас жеткенде, 
Кадаада турган закыйып, 
Жээрде атты жаратты, 
Кыраан Манас башкадан, 
Кимдики деп айтпады. 
Байлалуу турган мамыда, 
Чечип жээрде атты алды. 
Кылжейрен неге чабылбайт, 
Мунун жайын айталы: 
Кытайдан келген Алмамбет, 
Кордук көрүп Коңурдан, 
Шекшине ойлоп ар жактан, 
“Кыл тулпардын бардыгы, 
Ат чабууга кетти, - деп, 
Эр сайышат ар качан, 
Коңурбай чыкса кокустан, 
Мен чыксам, - деп,- огуздан” 
Алып калган жээрде атты. 
Бир акылы Алмамбет, 
Коңурбай чапса кара атты, 
Чапмак болчу жээрде атты, 
Коңурбай чаппай кара атты, 
Алакең алып калган ал атты. 



Ат чабуунун алдында, 
Коңурбай киши жиберип,  
Каратып турган жээрде атты, 
Чабылбай калды дегенде, 
Коопсунуп Алмаңдан, 
Алып калган кара атты. 
Коңурбайга чыгам деп, 
Мамыда турган болучу, 
Алакеңдин жээрде аты. 
Үч борум чатыр тиктирип, 
Эч кишиге билгизбей, 
Шыпшайдардан шекинип, 
Алмамбет жаткан бекинип. 
Алеңгир жаа, сур жебе, 
Алакеңдин колунда, 
Оозу менен жээрде атка, 
Кастык кылган ким болсо, 
Атмак болчу ойунда. 
Атты Манас чечкенде, 
Жетелеп жөнөр кездерде, 
Сур жебе огун кездеди, 
Чындап Алмаң тиктеди: 
“Унчукпай келип ат чечкен, 
Кандай көзүр эр?”-деди, 
Жааны чойуп баратса, 
Бир кол келип кайыптан, 
Колунан кармай кетти эми! 
Акылы артык Алмамбет, 
Айттырбастан билди эми, 
Көргөн эмес, угуучу, 
Кыргызда Манас дегенди. 
“Аккула чаап байгеге, 
Сайышка минип чыкканы, 
Атайын өзү келгенби? 
Ушул кезде болжолу, 
Отузга чыкпай жаш экен, 
Арбак берип ак таалам, 
Ушунча элге баш кылган, 
Колумдан менин кармаган, 
Колдоочусу экен,-деп, 
Жакшы жаман иштерин, 
Жолдоочусу экен, - деп, 
Ат меники, бербейин,- деп, 
Айтышым болбос экен, деп,- 
Көрүнөө болду бир шумдук, 
Түбү кандай болор?”- деп, 
Ойуна алды ошондо, 
Ойрон Алмаң эчен кеп, 
Колун булгап чакырды: 
- Ат алгандын чоросу, 
Бура тарткын бери кел, - деп, 
Жетип келди Ажыбай, 
Карткүрөң менен тепеңдеп, 
- Атты алган сен кимисиң, 



Сурабай чечип жетелеп? 
Анда Ажыкең мындай дейт: 
- Ат кадырын эр билет, 
Эр кадырын эл билет, 
Жакыптын уулу жаш Манас, 
Кадырымды билээр деп, 
Майданга чыкты Коңурбай, 
Мен сайышка минем, - деп, 
Ойунда болуп ушул кеп, 
Сурабай алды жетелеп, 
- Деп Ажыкең айтканда, 
Алмамбет айткан бул бир кеп: 
- Тилиң таттуу, кебиң жай, 
Ыкчыл  жигит экенсиң, 
Аккуланы чапты деп, 
Алгараны бек кармап, 
Алооке уулу жатты деп, 
Кылжейрен алып калгамын, 
Сайышка минсем бекен, деп, 
Бербей койсом атымды, 
Баатырдын шагы сынар, - деп, 
Бул бойдон минсе арстаның, 
Өзүмдү да, атымды да, 
Жаманатты кылар, - деп, 
Арам өлсүн Кылжейрен, 
Асыйы кыркта бар эле, 
Карт муун болгон чагы эле, 
Сөөгү каткан Кылжейрен, 
Бир алар тери бар эле, 
Эби болсо, сиз, жигит, 
Төрөгө жетип ат минип, 
Айабай атты тердетип, 
Алты катар аң келсе, 
Же алты арыктуу жер келсе, 
Кыйгабай туура чапкыла. 
Туйагын какпай аттаса, 
Анан минсин сайышка, 
Аркан бойу жар келсе,  
Адырдан өйдө чыккыла, 
Кыл жалынан кармаба, 
Токуму бышык жонунда, 
Куйругун жарга чаппаса, 
Анда минип чыккыла. 
Алооке уулу Коңурдун, 
Айласы көп Комурдун, 
Абыдан жайын уккула, 
Алгарасы Коңурдун, 
Айбандан башка мал эле, 
Анча-мынча кишиден, 
Арбы арты ал эле, 
Агайар деген жашыруун, 
Бир кишиси бар эле, 
Жер кучактап кынтайып, 
Жыгылбайт каапыр теги эле. 



Алты кабат аркан, жип, 
Мөшкөй жибек тарткан жип, 
Ок өтпөс буулум шымынын, 
Аласынан өткөрүп, 
Тартып алып жүрчү эле, 
Алгарадан кыйшайса, 
Ээрден көчүк бултайса, 
Жыгылган менен тең эле, 
Ачык жолу шар болсо, 
Ал кайраты бар болсо, 
Алла өзү жар болсо, 
Ак олпок тону бек болсо, 
Алмамбет айткан эп болсо, 
Кезектешип, сайышсын, 
Келер ишин карасын, 
Көмөрө сайып кулатса, 
Алгара кууп барбасын, 
Жетимиш алп, кырк жайсаң, 
Арасында калбасын, 
Кытайлардын Жойкара, 
Андан күмөн кылбасын, 
Алмамбет бар мында деп, 
Ашкере билем алып калмак, 
Аралап элге барбасын. 
Арамдык кылып баратса, 
Абайлап турчу мен бармын, 
Алмамбет айткан кептерди, 
Айкөлүң Манас байкасын, - 
Ажыкең кайра чапканы, 
Ат жетелей бараткан 
Арстанына айтканы, 
Айкөл Манас, Ажыкең 
Адырды барды аралап, 
Ат тердетип, чапкылап, 
Аңга салды ат сынап, 
Алоолонгон кезинде 
Агыны алты бутача, 
Адырдын аңы капташат, 
Арстаның минип алыптыр, 
Атын аңга салыптыр, 
Арка буту илинбей, 
Аттап чуркап калыптыр, 
Ээрчип басып артынан: 
- Маа берсеңиз,  арыстан, 
Айнектей түзгө салайын, 
Айабай терин алайын,- 
Ажыкең айтып ийди эле, 
Арстан анда мындай дейт: 
- Сыныма толду Кылжейрен, 
Барган сайын кызыган, 
Калбыр өпкө, жез канат, 
Ашкере тулпар мал экен, 
Сайышар жерге баргынча, 
Болуп калат Ажыкең, - 



Камчыланып жөнөдү. 
“Манас чыгат экен” – деп, 
Малдын баары элеңдеп, 
Мойнун өйдө созушуп, 
Кулактары делдеңдеп, 
“Эки баатыр кармашса, 
Кайсысы жеңээр экен” – деп, 
Чымчык болуп быжылдап, 
Турган эле чуулдап. 

 
- Эп келбейт экен токум, - деп, 
Алып келип жээрде атка, 
Аккаңкыны току, - деп, 
Алаштан чыкты эр Манас, 
Ата журт элден бата алып, 
Аттанганга арстанга, 
Адамдын баары таң калып, 
Айкөлүң сыны бир башка, 
Алатоодой заңкайып, 
Алдында минген Кылжейрен, 
Кең соорусу даңкайып, 
Аккүбө тонун жамынып, 
Ак жолборстой чамынып, 
Алда канча түр чыгып, 
Айбаттанып сүр чыгып, 
Аркасынан арстандын, 
Айдар кара жал чыгып, 
Карагандан жан чыгып, 
Кармагандан кан чыгып, 
Кылжейрен менен болкойуп, 
Чоң ополдой зоңкойуп, 
Сырнайза колдо койкойуп, 
Нөөкөрү бутта чойкойуп, 
Көзүнөн жалын төгүлүп, 
Көптөн чыкты бөлүнүп, 
Ээрчий чыкты кырк чоро, 
Топтуу караан көрүнүп. 
Беттешер жерге барганда, 
Арстан мойнун бурганда, 
Кыргыл баштап кырк чоро, 
Кыраандар бары калды анда. 
Коңурбайдын кырк жайсаң, 
Кошо ээрчип бир барган, 
Жалгыз өзү Коңурбай  
Желип  чыкты арадан. 
Айкөл Манас анда ойлоп, 
Албан түрдүү көп ойлоп: 
“Алоокенин  калдайга, 
Алдында кезек берейин, 
Арманы жок болсун, 
Деп,- аркада калып ар убак, 
Абдан жаман болду”- деп, 
Ал кезегиң, Коңурбай,  
Алдында сага бердим, - деп, 



Аңтара сайсаң жыгылдым, 
Аңтара сайып албасаң, 
Анда кезек бергин! – деп, 
Баатыр Манас чамынып, 
Туруп берди камынып. 
Алп Коңурбай алактап, 
Эки буту салактап, 
Алдындагы Алгара, 
Арышын жайып дардактап, 
Албарска учун сугарган, 
Учундагы темири, 
Кытайдын кызыл курчунан, 
Бөрү тили чыгарган, 
Сайганын тешпей калбаган, 
Заары учуна ойногон, 
Сайганы жакшы болбогон, 
Көң түпөк найза карманып, 
Нар кайратын бойго алып, 
Аркасында кара аттын, 
Буркураган чаң калып, 
Кетемин деп, келатат, 
Сайган жерден жанды алып. 
Күүлөп найза сундуруп, 
Күркүрөгөн бул найза, 
Күүсү кулак тундуруп, 
Күүсү менен кара аттын, 
Көк жал шерге найза уруп, 
Таш муштаган эмедей, 
Кайта кагып так этип, 
Учундагы темири, 
Учуп кетти жарк этип, 
Кебелип койбойт кара көк, 
Жел соккондой солк этип. 
Темири сынган эл көрдү, 
Учуп жүрөт зыркырап, 
Найзанын нечен бөлүгү, 
Ободой барат чыркырап, 
- Кезегиңди бергин, - деп, 
Келбеттүү көк жал жөнөдү. 
(Көзүңө алар бекенсиң, 
Көчүп барган дөбөнү?) 
Кара аты менен калдайып, 
Кара тоодой далдайып, 
Койнундагы алтын бут, 
Ала койуп колуна, 
Ишимди өзүң оңдо, - деп, 

 
Көкө теңир колдо, - деп, 
Канча миң калмак жыйылып, 
Оңколошуп, жыгылып, 
Коңурбайдын колунда, 
Кудайына сыйынып, 
“Көкө теңир колдойт, - деп, 
Колумда кудай ал туруп, 



Манасты Коңур койбойт, - деп, 
Манас деген бул бурут, 
Томолонуп сойлойт, - деп, 
Жаш Манасты бул Коңур, 
Жазгы талдай болжойт” – деп, 
Чуркураша кетишти. 
Кичиртип келди Нескара, 
Эчен албан кечилди: 
- Дубаңды окуп, бата кыл, 
Сактагыла тигини, 
Кокустан болсо адысе, 
Калтырбай кырам бириңди! 
- Деп, бакырып Нескара, 
Калмак, кытай, манжуга, 
Шибе, солон, анжуга, 
Тар болуп турат кең талаа. 
“Колдо, кудай, колдо, - деп, 
Коңур ишин оңдо – деп, 
Каарына ханымдын, 
Кашайтып бизди койбо”, - деп, 
Тилек тилеп чуулдап, 
Ыйлап турду буркурап. 
Майданга келип оңбогур, 
Баатыр Манас арстандын, 
Кезегин берип туруптур. 
Кылжейренди сыздатып, 
Манастап ураан чакырып, 
Алооке калдай уулуна  
Арстан кирди качырып: 
Касиеттүү Сырнайза, 
Сайганын тешпей калбаган, 
Таш муштаса жанбаган, 
Ай-ааламдын элинин, 
Айдыңын уккан даңдаган. 
Мингени тулпар Кылжейрен, 
Бото көздүү келишкен, 
Ары-бери ойнотуп, 
Жаңы асыйдай элирген, 
Сээри бийик, омоктуу, 
Өтө сонун мал экен. 
Ортодо турган Коңурду, 
Опол тоодой доңузду, 
Айкөл Манас кабылан, 
Капталдан ары бир койду. 
Катар-катар бадана, 
Катары менен жыртылып, 
Калпактай нечен буланы, 
Калдайтып шамал учуруп, 
Капталга койуп өткөндө, 
Кара кан кетти чубуруп, 
Качып калды калдаңдап, 
Кайра тартып чуу койуп, 
Кылжейренге камчы уруп, 
Качып калган калчаны, 



Капталдан канын чубуртуп, 
Как далыга бир койсо, 
Калмак болчу жыгылып. 
Картайып калган Кылжейрен, 
Кара атка жетпей чойулуп, 
Качып барган калдайып, 
Калкалап жайсаң чогулуп, 
Казганактап котолоп, 
Калды коргоп койулуп. 
Алмамбет кебин эске алып, 
Ажыбай тилин чын алып, 
Кылжейренди талаага, 
Келген болсо бир барып, 
Кылжейрендин колтугу, 
Ачылбай калган кеп экен 
Акпай муунда суу калып. 
Кабырга башы кыйчылдак, 
Каткан анда тер калып, 
Талган тери болбосо, 
Кетирбейт эле куткарып! 
Кайра тартты кайран шер, 
Байгеге берген пулду алып. 
“Атаганат катыгүн, 
Таппапмын иштин тетигин, 
Чыгарын билсем калчанын, 
Чаппай койбой Куланы, 
Куткарат белем анда мен, 
Алдыма келип турганды!” - 
Эстеген сайын үшкүрүп, 
Эсепсиз баатыр муңканды. 
Ал кезекте Алмамбет, 
Ак кементай кийинип, 
Таанылып калар жери жок, 
Түк кишиге билинип, 
Көздөгөнү Коңурбай, 
Кездегени Шыпшайдар, 
Элге келбеди, 
Кутулуп Коңур кеткени. 
 
Жаш Айдар минген Мааникер, 
Жал-куйругу жайылып, 
Суулугу жерге салынып, 
Ооздук тиштеп кыйгачтап, 
Токтоно албай ыргыштап, 
Кирип келип чогууга, 
Жаш Айдар  туруп муну айтар: 
- Арстан Манас баштаган, 
Чогулуп турган алптарга, 
Кебим бар менин айтарга, 
Эки күн кийин калгамын, 
Аттар кайра тартканда, 
Үчүнчү күнү жөнөдүм, 
Кең Иленин бойунан, 
Илебиндин ойунан, 



Буудандарга жеткенмин, 
Кайсы экени таанылбайт, 
Абдан таанып өткөнгө, 
Ала качып Мааникер, 
Алактап жүрүп таанытпайт, 
Он бир эле ат келет, 
Калгандары көрүнбөйт, 
Асты чыкты белеске, 
Азыраак калды чапкан ат, 
Бешимде жете келишке, - 
Айдардын кебин эл угуп, 
Чапкан ат келет дегенде, 
Токтоно албай удургуп, 
Бура тартты жаш Айдар, 
Мааникер менен бурулуп, 
Кайра тартып баратып, 
Карап койуп Сыргакты, 
Камчысын булгай дыр койуп. 
Анда Сыргак ойлонду, 
Ойлогону бул болду: 

 
“Айкөлүмдүн Аккула, 
Астыга чыгып алганбы? 
Алдынан тосуп алгын, - деп, 
Айтканы келе калганбы? 
Чыгыштын эли капташса, 
Бир чатакты салат, - деп, 
Же андай да жери барбы?” – деп, 
Күлдүрдүн уулу Алыбай, 
Күлдүргүчү Ажыбай, 
Шууту менен Кутубай, 
Ырчы уул менен Бозуулду, - 
Алты эрди ээрчитип, 
Бастырды Сыргак жүрү, деп, 
Бастырарда кылчайып, 
Арстан шерге мындай дейт: 
- Аллам берген оорагың, 
Туу түбүнө жакындап, 
Дайарланып турарсың, 
Тилимди алсаң, арстаным, 
Айманбоз мине калсаңыз, 
Туу түбүнө жакындап,  
Дайарланып турсаңыз, 
Чукулга өтө курч эле, 
Бүргөдөй ыргып турчу эле. 
Укурук мойун, кең соору, 
Көркөмдүк жайы бар эле, 
Жаш Айдар бура тартканда, 
Дайарданып турууга, 
Белги бере кетти эле. 
Айтып койуп арстанга, 
Өңкөй кара кыйышып, 
Ок жетпес буудан минишип, 
Аккуланы тосот, деп, 



Жеткилең Сыргак эр баштап, 
Каркыра өрдөп, айланып, 
Илебин көздөй баратат, 
Белестин чыгып кырына, 
Белдүүлөр дүрбү салышат, 
Аңгычакты Коңурбай  
Алдынан өттү алактап, 
Арстан Чубак баратат, 
Алдындагы Көктеке, 
Кош кулагы шалактап, 
Оо, шумдук эмне болду, деп, 
Ойго батып эр Сыргак: 
“Алоокенин Коңурбай, 
Алгара оозун бурган бейм? 
Арстан Чубак курбалдаш, 
Атасынын көрү, деп, 
Айыгышып кууган бейм?” 
Алдындагы Телкызыл, 
Айабай камчы салыптыр, 
Арстан Чубак Коңурга  
Куйрук улаш барыптыр. 
Көргөндө Чубак эмне дейт: 
- Баатырдын аты чоң Кула, 
Көрдүңбү аны, кана? – дейт, 
Чубак оозун тарткыча, 
Ат дабырты дүпүлдөйт, 
Баатыр Чубак караса,  
Аккула келип калыптыр, 
Анын арты жагынан, 
Жолойдун аты Ачбуудан, 
Тай жарышып калыптыр. 
Чапкан аттар бурууда, 
Көрбөй калып Коңурбай, 
Өтө берген ар жакка, 
Бара түшүп Коңурбай, 
Кылчайып артын караса, 
Жолойдун аты Ачбуудан, 
Айабай арыш алыптыр, 
Арбыта чуркап салыптыр, 
Алгара менен сыздырып, 
Коңурбай жете барыптыр, 
“Чыккан экен Ачбуудан, 
Эми алдына жылкыны, 
Өткөрбөймүн мен турсам”,- 
Дегенди ойго алыптыр. 
Ана-мына дегиче,  
Ачып-көздү жумганча, 
Эр Төштүктүн Чалкуйрук, 
Кирип келди такымдап, 
Анда Коңур муну айтат: 
- Буруттун тийбе атына, 
Бөөдөсүнөн чыр чыгат, 
Чалкуйрук алдын тосоттоп, 
Өткөрбөгүн көп калмак! –  



Коңурбай атка болуптур, 
Сыргактын кебин угуп тур, 
Сегиз баатыр биригип, 
Аккуланын артынан  
Ат дүбүртүн салыптыр, 
Жаныбарың Аккула, 
Анчейин арыш жайыптыр. 
Төрт туйагы Куланын, 
Тийген жери билинбейт, 
Кереге бойу жар келсе, 
Канаты бардай илинбейт, 
Ат күүсүнө чыдабай, 
Үстүндөгү баланын  
Эки этеги дирилдейт, 
Жазылып жал-куйругу, 
Тал-тал болуп бириндейт. 
Анда Сыргак эмне дейт, 
Акыл сөз айтып мындай дейт: 
- Баатырлар, сүрөөн салбаңар, 
Манастап ураан чакырып, 
Бир балаага калбаңар. 
Артыбызда биздердин, 
Хан Коңурбай калча бар, 
Келет эле бул кезге, 
Аккуланын өткөнүн, 
Билбей калган жайы бар, 
Ат караанын көрсөтпөй, 
Тегеректеп калыңар, 
Таанылбайт минген атыңар, 
Башкача жабуу жаптыңар, 
Шибердин белин ашканда, 
Улуу жолго салбайлы, 
Бөксөдөн тайып калбайлы, 
Чоң бөктөрдөн чыкканда, 
Анан атты жандайлы, - 
Баарысын кабыл алыптыр, 
Сүрөөнчүгө көрсөтпөй, 
Тегеректеп Кула атты, 
Тетири жолго салыптыр, 
Чубак, Сыргак жанашат, 
Калган алтоо жете албай, 
Караандаша келатат. 
Түз жандоого киргенде, 
Көөдөнгө шамал тийгенде, 
Сыдырым шамал жел менен, 
Сызып баратат чоң Кула, 
Өзүнүн чаңы бөлүнүп,  
Учуп барат чоң Кула, 
Телкызыл менен Көктеке, 
Өксүп калды бир кыйла, 
Ошол кезде чыгыптыр, 
Куу Коңурбай туу кырга, 
Ачбууданга таң калып, 
Өз дүңүнөн шаңданып: 



“Анык күлүк экен – деп, 
Жалгыз жылкы жанашпай, 
Озуп келген экен, - деп, 
Сай буудандар сандалып, 
Мүдүрүлүп ыргалып, 
Артта калган экен”, - деп, 
Териге сыйбай кубанып, 
Камсыз болуп калыптыр, 
Канжасын колго алыптыр, 
Кызыл оттук кытайча, 
Кырып алды жер кууга, 
Канжасын салып оозуна, 
Мойнун буруп караса, 
Жаш Айдар өтүп баратат, 
Жапыс тумшук туурада, 
“Кызыталак буруттун, 
Мааникерин алайын, 
Үстүндөгү Айдарды, 
Бир кемерге тыгайын!” 
Деп Коңурбай көрөдү. 
Кара атка салып камчыны, 
Калдалаңдап жөнөдү, 
Жөнөгөнүн Коңурдун 
Байкап Айдар көргөнү: 
“Кастыгы менде экен, - деп, 
Кез келип калсам калчага, 
Бөөдө өлүп кетем”-деп, 
Буруу жолго салыптыр, 
Бурулуп кетип калыптыр. 
Кара ат менен калдаңдап, 
Каралжын тону далдаңдап, 
Болжоп чыкчу жеринен, 
Чыга калса салбаңдап, 
Айдар тургай эме жок, 
Көрүнгөн көзгө караан жок. 
Кайда кеткен Айдар? – деп, 
Кайрылып дүрбү салыптыр, 
Хан Коңур карап алыптыр, 
Алдындагы кеткендер, 
Утур келип калыптыр. 
Көрүнө түштү көзүнө 
Аккуланын карааны, 
Аркасында элдерди, 
Бу кимдер деп карады, 
Чубак, Сыргак баш болуп, 
Сегизи кетип барады! 
“Куланы куусам жете, - деп, 
Сегизин андан кантем? – деп, 
Булар бөксө салыптыр, 
Өндүргө салып сур атты, 
Өткөрүп кетсем экен” – деп. 
Ачууланып Коңурбай, 
Жан алчуудай зарданып, 
Кынына батпай каарданып, 



Алдыга Кула кеткенге, 
Өлүүчүдөй арданып, 
Ачбуудандын артынан, 
Аргытып Коңур жеткени, 
Сүрөөн салып акырып, 
Суулуктан кармай өттү эми. 
Үзөңгү боого салыптыр, 
Арам нээт бул чочко, 
Айабай сүрөп алыптыр. 
Эңишке келсе зыргытып, 
Колун жерге тийгизбей, 
Кара ат менен сүйрөтүп, 
Өргө келсе өксүтүп, 
Суулуктан өйдө көтөрүп, 
Олураңдап калыптыр, 
Опсуз сүрүп алыптыр. 
Мына шунтип зор калча, 
Кулага жете барыптыр. 
Бөксөдөн түшкөн ойдуңда, 
Бөйрөктөн чыкты чоң калча, 
Муну көрүп эр Чубак, 
Куланы урган камчылап: 
- Тизгинди жыйдыр, койо бер! – деп, 
Балага катуу айкырат, 
Манастап салып ураанды, 
Бардыгы тегиз бакырат. 
Ай-талааны бир алды, 
Ат туйагы дабырттап, 
Куйрук-жалы чачылып, 
Кула учуп баратты, 
Бурулуп жолго салганча, 
Ачбуудан жетип жанашты. 
Чылбырдан Сыргак кармады, 
Чымырканып Кула атты, 
Сүйрөтмөк тургай Аккула, 
Телкызылдын астына, 
Өтө койуп баратты. 
Кара ат менен сүйрөтчү, 
Карматты калча адатты, 
Өткөрбөй карыш алдыга, 
Коңурбайды жадатты, 
Коо  болуп, орто ачылды, 
Эл бөлүнүп чачылды. 
Ошондо, көрүп айкөлүң, 
Эң эле жаман шашылды, 
Алдында минген Айманбоз, 
Араандай оозу ачылды, 
Мааникер менен жаш Айдар, 
Жете келип аркадан, 
Урматтуу күлүк Куланын, 
Чылбырына асылды. 
- Айдарым, чылбыр алгын, - деп, 
Үзөңгү боого салгын,- деп, 
Айкөл Манас акырды, 



Жандай түшүп Кулага, 
Соорусу көпкөн экен – деп, 
Ушинтпесем, бекер, - деп, 
Май сооруга бир сайды, 
Баатырдын аты Аккула, 
Кабыргасы как Кула, 
Эмеле койо бергендей, 
Ыргыштады ошондо, 
Эми канаттуу учуп жете албайт, 
Байкап көрсөк, Кула атка, 
Мааникер менен Аккула, 
Тең чуркады жанаша. 
- Баланы майып кылбасын, 
Чылбырын аттын бек карма! – 
Желдей сызып ошондо, 
Жетип келди байракка, 
Муну мындай таштайлы, 
Чатакташып Жолойдун, 
Качышынан баштайлы. 

 
Көкчөкөздүн  Манасты атышы 
 
Айкөл Манас жеткенче, 
Көкүдө калча бир нече, 
- Мааникер менен сүрөйт, - деп, 
Жапырды Жолой он эсе, -  
Болбосо чыкмак меники! –  
Жок жерден салып калбаны, 
Кедеңдин уулу чоң Жолой, 
Алтын салган куржунду, 
Артып кетип калганы, 
«Байгени бергин Жолой» - деп, 
Баатыр Манас барыптыр, 
Унчукпай Жолой култуңдап, 
Бастырып кетип калыптыр. 
Тарттырып ийип байгесин, 
Чыгып келген атынын, 
Арданып Манас баатырың, 
Кара жаак булдурсун, 
Толгой кармап бекемдеп, 
Жете барды Жолойго: 
«Байгемди  берип кеткин», - деп, 
Анда Жолой мындай дейт: 
- Чыгат болчу Ачбуудан, 
Чыкпайт болчу Аккулаң, 
Жаш айдарга үйрөтүп, 
Мааникер менен сүйрөтүп, 
Өкүм күлүк Мааникер 
Арымдатып күчөтүп, 
Чыкты дейсиң атыңды, 
Ит уксун сенин датыңды, 
Бекер чапкан эмесмин, 
Ачбуудан сындуу атымды. 
Алың келсе, алып кал, 



Атым чыкты, байге алдым, 
Аңылдабай ары бар! –  
Бура тарта берерде, 
Булдурсунду имерди, 
Оройлотуп жиберди, 
Камчынын учу тийиптир, 
Эби келсе, боз үйгө, 
Түндүк жабуу болгондой, 
Жаак этин тилиптир, 
Каны агып шырылдап, 
Жакасы ылдый кириптир: 
Жайнап жаткан калмакка, 
Аралай качып келиптир, 
“Эмне болуп кетти?!”- деп, 
Элдери сурап ийиптир. 
- Ыркыраган ит Манас, 
Чыркыраган чыр Манас,  
Чырылдап байге талашат, 
Бир эмеси тийгендир?  
- Тийбептир, баатыр,тыйылыптыр, 
Мойнуңан каны кириптир! – 
Баатыр аты бар эле, 
Барча буудан дээр эле, 
Которуп Жолой миниптир, 
Кулжуңдап жолго кириптир, 
Жолойдун качып кеткенин, 
Баатыр Манас билиптир, 
Мааникер алып мингени: 
- Бул, Ажыбай, жүр! – деди, 
Барча буудан изин кууп, 
Баатыр жолго киргени. 
Кара каңшаар деген бар, 
Анын жайы мамындай: 
Түбү менен айланса, 
Буткул-буткул суусу бар, 
Кырчын, кайың, талы бар, 
Камышы бар, жекен бар, 
Үзөңгү менен тең чыккан, 
Жалпак калың бычан бар, 
Кайсы экени билинбейт, 
Карарган токой нечен бар. 
Барчанын изи бурулуп, 
Айланып тоону кетиптир, 
Анда Манас нетиптир: 
- Акжолтой тууган Ажыке, 
Акжолтойум кармаптыр. 
Жолой жолдон азыптыр, 
Жолойду мендер басыптыр, 
Тээ көрүнүп турган ач белес, 
Өтө чукул кептенет, 
Мен белеске барайын, 
Жолой дөөсүн заңгардын, 
Көмө сайып алайын. 
Сен ат изине сала көр, 



Артына түшүп бара көр, 
Жолугуп калса качпагын, 
Коркуп андан шашпагын, 
Мааникер болсо мингеним, 
Көп кечикпей барамын. 
Бөлүнүп жолго салыптыр, 
Ошол кезде болжолу, 
Бүрүүл болуп алыптыр, 
Из чалса изи жете элек, 
Жолдон өтүп кете элек, 
“Жобалаң  тартып токойдо, 
Жүргөн чочко экен, - деп, 
Даңгыр жолдо адашып, 
Арка жакта темтелеп”, 
Мааникер мен дыр койду, 
Алдына карай энетеңдеп, 
Капташа түштү бир жерде, 
Келаткан Жолой делдеңдеп, 
Баатыр көрө салганда, 
Кайра тартып телтеңдеп, 
Бура тарта бергенде, 
Кызыл жээрде ат менен, 
Көрүнгөнсүдү Алмамбет, 
“Келген экен мени издеп, 
Манас менен Алмамбет, 
Экөө катар тең издеп”, 
Оозуна келип өпкөсү, 
Ойуна кетип ушул кеп. 
Калтырак кирип саргайды, 
Барча буудан ат калды, 
Жөөлөп чуркап чоң Жолой, 
Өзү тапты далдааны, 
Арам өлгөн сойулгур, 
Ал Жолойдун тулпары, 
Качып жолго салганы, 
Каңгай жакта ач кезең, 
Ошону карай бет алды. 
“Караңгыда бул Жолой,  
Кутулуп кетет экен, деп, 
Мөөрөйүмдү алдым деп, 
Муратка жетет бекен?” - деп, 
Аккелтени арстаның, 
Ийинден алды белендеп, 
Шаңга чыгып сойулгур, 
Тура калды элеңдеп, 
Тура-турбас чагында, 
Машааны тартып жиберди, 
Караңгыда кызыл чок, 
Жабыша түшкөн кептенди, 
- Оңунан ишим кеткенби? 
Бар, Ажыбай, бол! – деди, 
Артынып качкан куржунда, 
Алтынды тартып ал! – деди, 
Аман болсо чоң Жолой, 



Башын кесип сал! – деди, 
Кара кушун канжарлап, 
Илип келе кал! – деди. 
Ажыкең койуп жетиптир, 
Арстандын аткан ок  
Барча буудан дегендин, 
Мойнунан үзүп кетиптир, 
Пул артылуу, Жолой жок, 
Эңкейе түшүп Ажыкең, 
Куржунду алып артынды, 
Барча буудан дегенди, 
Куйругунан кармады, 
Үзөңгү боого салганы, 
Көк жалыңдын алдына, 
Сүйрөтүп келе калганы, 
Токойду тинтип көп жүрдү,- деп, 
Жолойду таба албады, 
“Ат соорусу олжо”, 
Соорусун ойуп олжо алды, 
Маалгып Манас турбады, 
Мааникер оозун бурганы, 
Эртең менен шашкеде, 
Элге жетип барганы, 
Салаңдап ат териси, 
Канжыгада байлалуу, 
Баатырдын көрүп караанын, 
Алаштын баары шаңданды, 
Сойгон экен эрди деп, 
Каңгайдын эли арданып. 
Так ошондо олчойуп, 
Коңурбайдын айтканы: 
- Эми бурут кондурбайт, 
Кондурмак түгүл оңдурбайт, 
Кайра тартып кечикпей, 
Каңгайдан барып үйүң тап! 
Калбай, заңдар, чубагын, 
Жолой тирүү бар окшойт, 
Жакшылап жолду карагын. 
Өлтүргөн болсо Жолойду, 
Башын кесип келбейби? 
Келбеди башы Жолойдун, 
Тирүүлүгү эмеспи? 
Манжу, шибе, турбагын, 
Кырк жайсаң, калгын ылганып, 
Арка жактан барамын, 
Мына ушул кеп, - деди, 
Күнчыгыштын элдери, 
Күлдү баары кетти эми, 
Кайта барып, түгөнгүр, 
Капалга эркин кол салып, 
Казактан жыйнап олжо алып, 
Күрпүлдөктү бойлотуп, 
Көп уланды сойлотуп, 
Айдап кетип бир калды, 



Аз албады, мол алды, 
Эки жүз түтүн элди алды, 
Эсеп жеткис малды алды. 
Эндекей калды бер жакта, 
Эч ким укпай кабарды, 
Жерине барып Коңурбай,  
Ойлонуп айла табарды. 
Көзкаман деген кары эле, 
Көкчөкөз деген чоң уулу, 
Укмуштуураак бала эле, 
Абалкы өткөн күндөрдө, 
Алтайда Жакып жүргөндө, 
Короолош бирге конуучу, 
Өрлүк өтмөк болуучу, 
Көзкаманды Коңурбай 
Чакыртып келип ошону: 
- Сенин эбиң бар элең, 
Жакып менен короолош, 
Бирге жүргөн кары элең, 
Болсо тирүү алып кел, 
Темир торго салып кел, 
Болбогондо аргалап, 
Тике башын кесип кел, 
Жакыптын уулу Манасты, 
Жалгыз сага суратам, 
Алтымыш уруу алашты, 
Көкчөкөзгө беремин, 
Үч агынды Каңгайды, 
Айтканды жалган кылбайлы, 
Жалган-жашык сөз кылсак, 
Көкөтеңир урбайбы? – деп, 
Ошентип, Коңурбай 
Үйү менен көчүрүп, 
Көзкаманды жумшады, 
Көзкаман көчүп кетиптир, 
Баатырга чукул жетиптир, 
Көкчөкөздү ээрчитип, 
Карыпсынып телмирип, 
Бай Жакыптын үйүнө, 
Барып кирди эчкирип. 
Көзкаман менен бай Жакып, 
Эсендигин сурашып, 
Көзкаман турду муну айтып: 
- Жашырбаймын сырымды, 
Сенден Жакып кылайтып, 
Сен Алтайда жүргөндө, 
Коңшу болдук короолош, 
Малыбыз жүрдү аралаш, 
Бир агындын бойунда, 
Жайлап жүрдүк чамалаш, 
Жакшы-жаман ишибиз, 
Бирге болгон кишибиз, 
Чоңжинди деп Манасты, 
Жашырып жүргөн кезимде, 



Аны толук билчүбүз, 
Тынган жокпуз эч кимге, 
Үйүңө эчен киргенбиз, 
Элесин Манас көргөнбүз, 
Сүйүнчүлөп Чыңгышка, 
Качан барып дегенбиз? 
Эми сени каралап, 
Каңгайдан көчүп келдик биз. 
Өз уругум каңгай деп, 
Урматтуу ханым калдай деп, 
Каралап жүрсөм аларды, 
Кетирди  менин шайымды, 
Күнүгө келип алым деп, 
Терип болду малымды! 
Көңүлүм чөгүп турбадым, 
Өзүңүз карай ыктадым. 
Эми көчүп келсем, деп, 
Айтканы сага келбедим, 
Үйүмдү жүктөп, малды айдап, 
Бир жолу эле келгемин,- 
Көзкаман айтып кобурап, 
Бай Жакыпка кобурап, 
Кебин угуп Бай Жакып, 
Мактаганга дардайып, 
-Ичкен менен кийгениң, 
Көчкөндөгү мингениң, 
Баары өзүңдө бар экен, 
Бизге ооруң кай экен? 
Күндө алым бер десем, 
Калмактын пейли тар экен, 
Манас Манас болгону, 
Манас атка конгону, 
Алым деген киши жок, 
Кыргыздын иши оңолду. 
Сайдын корум ташындай, 
Сай-салаага мал толду, 
Казанда майын сапырып, 
Ичкени кымыз, бал болду, 
Кызгалдактай кыздары, 
Кырмызы аруу шай болду, 
Мен балдарга айтайын, 
Келиптирсиң атайын, 
Барып тургун калмагым, - 
Кырсылдап күлүп Жакып бай, 
Ал Манаска жетиптир, 
Көзкамандын келгени, 
Өзүнүн айткан бар кебин, 
Калтырбай айтып бериптир. 
“Далайдан бери атакем, 
Басып үйгө кирбеген, 
Эми неге келди?” – деп, 
Каныкей байкоо салыптыр, 
Алыстан төшөп кулагын, 
Абдан сөзгө каныптыр 



Өрлүк кылып эртеси, 
Көзкаманга барыптыр, 
Аркалап көчүп келди деп, 
Карача каймал төө алып, 
Кысыр калган бээ алып, 
Жупка менен челпектен, 
Чакага салып, көп алып, 
Капталдап кара чай алып, 
Бышырып козу дагы алып, 
Кымыздан тарткан арактан, 
Көөкөргө куйуп муну алып, 
Үй-бүлөсү кийсин, деп, 
Торко тонун мол алып, 
Аркаласа хан атам, 
Көөнү толуп калсын, деп, 
Алты келин котчу алып, 
Аттанып чыгып Каныкей, 
Келип түшүп суйсалып. 
Ал Каныкей жеңеңиз, 
Арзан киши дебеңиз, 
Айкөлүнө кеп айтат, 
Айкөлүнө нени айтат:  
“Каңгайдан келген кабаңды1   
Кадырлайсың абаңды, 
Абайлап, көкжал, жүрбөсөң, 
Абаң кылат амалды, 
Уулунун аты Көкчөкөз, 
Түрү башка ууру көз, 
Адамга сүйкүм болуучу, 
Эч белгиси көрүнбөйт, 
Абаңды көрүп келгени, 
Көңүлүм тынбай бириндейт, - 
Анда Манас ойлонот, 
Жооп бербей толгонот, 
Ачык кебин угалбай, 
Каныкей да тим болот. 
Апта агып, ай өттү, 
Арада далай иш өттү, 
Айкөл Манас кадырлап, 
Ата сөзүн эм көрдү, 
Барып көрүп келгин, деп, 
Каныкейди жөнөттү, 
Өз үйүндө казанчы, 
Какелей деген бар эле, 
Какелейди Каныкей , 
Жолдош кылып алды эле, 
Айылга жакын барганда, 
Кереметтүү жеңеңиз, 
Кербел тартып калды эле. 
Барайын деп капыстан, 
Билдирбеске дабыштан, 
Какелейди калтырып. 
Кош жоргону карматып, 
Алтындан соккон чоң сөйкө, 



Кулагында жаркылдап, 
Күмүштөн бүткөн чоң чачпак, 
Май сооруда шаркылдап, 
Карап турса Какелей, 
Ал Каныкей шум бейбак, 
Сөйкөсүн салды койнуна, 
Чачпагын кармап колуна, 
Жыла тепсеп барды эле, 
Көзкамандын тушуна, 
Айылга барып кошулбай, 
Жалгыз конгон бир жерге, 
Жакындап барса Каныкей, 
Кызык кептер ал үйдө, 
Катыны менен Көкчөкөз, 
Кемпири менен Көзкаман – 
Төрт эле киши бар үйдө. 
- Биз көчүп мында келгени, 
Манас бир да келбеди, 
Чылап койгон уу турат, 
Келсе суна бергени. 
Катыны келип бир кетти: 
Айтты эле биздерге, 
Баш билгилер көп кепти,- 
Бабырашып угуп Жакыпты, 
Баарын угуп жай кебин, 
Кайра барып атына, 
Алып келип түшүрдү, 
Кастарлап алып келгенин. 
- Казан ас, - деп алдырап, 
Каныкей билбейт дегенсип, 
Калмагынча балдырап, 
Казанга күйсө Каныкей, 
Ал Манасты чакырмак. 
Каныкей туруп муну айтат: 

 
- Арак ичпейт, чай ичет, 
Шектүү даам дагы ичпейт, 
Чакырсаң да ал келбейт, 
Манас эмес, мен ичпейм, 
Аспады казан дебеймин, 
Кош эмесе, калгыла, 
Мен үйүмө кетейин, - 
Каныкей кетти аттанып, 
Көзкаман калды муңканып: 
- Мен шек алып калдым келинден, 
Нечен айтчу кептенип, 
Токтоп калды тамшанып, 
Тура берип айлында, 
Кабылбайлы балаага, 
Агытып койду аттарын, 
Качалы айдап бүт баарын, 
Аккуласын агытпай, 
Байлап жүрөт Манасың. 
Кулдарга атын береби, 



Колчоктоп өзү минбейби, 
Аттын изин төтөлөп, 
Ал Манас кууп келбейби, 
Кимдер издеп табалат, 
Уулум сендей мергенди, 
Тосуп туруп атып сал, 
Башын кесип алалы. 
Кангайга кетип калалы. 
Кайта айланып кыргызга, 
Чоң түйшүктү салалы. 
Деп ошентип айтканда, 
Уулу, кемпир, келини 
Кабыл алды бул кепти. 
Хан Бакай менен кырк чоро 
Агыткан атын жайлоого,  
Кезек менен барышып, 
Күндө бир маал жоктоодо. 
Күйгөнү барып жем берип, 
Сылап-сыйпап кашылап, 
Келбегени жөн койуп, 
Жүрө берди жан жыргап. 
Тулпардын бары талаада, 
Капташмак болду канкоруң, 
Кан агуучу балаага. 
Пейли бузук Көзкаман, 
Бекем белин байлады, 
Каныкей келип кеткенде, 
Эл уктаган кездерде, 
Күндү катуу жайлады, 
Минели десе тулпардан, 
Бирди да кармай албады. 
Убара болуп буйдалбай, 
Колбутуп барын айдады. 
Ушул түнү арстаның, 
Карабөрктүн төрүндө, 
Аккуласын мингенче, 
Аккүбө тонун кийгенче, 
Барган экен ал үйгө. 
Аккуланы байлатып, 
Башынан берки санаты, 
Беш кишиге каратып, 
Арстан жатып алыптыр, 
Кабарсыз болуп Каныкей, 
Өз үйүндө калыптыр, 
Ушул күнү Көзкаман, 
Качып жолго салыптыр. 
Эртең менен болгондо, 
Эшикке чыккан киши жок, 
Мойнунан жамгыр шорголоп, 
Талаага чыкпай корголоп, 
Ушул түнү шам менен, 
Жаабай жамгыр токтолот, 
Эшикке чыкса айкөлүң, 
Мыдыр эткен киши жок, 



Кызыл түлөө кезинде, 
Кыйын жааган жамгырда, 
Аты менен иши жок, 
- Эсирген иттер жатсын,- деп, 
Карабөрктү кабылан, - 
Куланы бери тарткын, - деп, 
Аккелтесин асынып, 
Сырнайзасын колго алып, 
Ак олпок кийип ашыгып, 
Айылдан чыкты бастырып. 
Башка жерге күн жаабай, 
Турган экен жапжарык, 
Алда кандай укмуш, - деп, 
Айкөлүң койбойт эске алып, 
Карап турса Кеңколдо, 
Карааны жок аттардын, 
Изин байкап көрүптүр, 
Кайсы жакка басканын, 
Тарашаны бет алып, 
Аттардын изи чубаптыр, 
Сыртка чыкса көрөт деп, 
Борошо болсо кокустан, 
Бири калбай өлөт деп, 
Катуулата бастырып, 
Аңкаарыбай аптыгып, 
Чыга калса туу белге, 
Карааны малдын көрүндү, 
Алысыраак бир жерде. 
Акула менен желгени, 
Көрүнгөн малга келгени, 
Тулпарлар эмес, башка экен, 
Жоо сүргөнүн билди эми, 
Аңкарып изин карады, 
Аттын изин кубалап 
Айал кылып турбады, 
Кош кулагын жапыртып, 
Куулага камчы урганы, 
“Аттарды жоо алды, - деп, 
Мени менен касташып, 
Ат алуучу ким экен, 
Эңсесин  анын кесем!” - деп 
Ачууланып калыптыр, 
Ашыгып жөнөп алыптыр, 
Он алты күндүк арага, 
Бетегелүү Койташка, 
Белге чыгып карарга, 
Барды белем заматта, 
Аккуланы аргытып, 
Артынан чаңын баргытып, 
Айкөлдүн келе жатканын, 
Көзкаман  менен Көкчөкөз, 
Дүрбү салып көрүптүр, 
Айланы издеп табууга, 
Атайы көңүл бөлүптүр, 



Кемпири, келин дегени, 
Катын эмес эр экен, 
Катынча кийип кийимди, 
Катын болгон кеп экен! 
Жашырып өзүн өңүткө 
Көкчө көз калды туу белде, 
Арстан келе жаткан жак, 
Азыраак коргул таш эле, 
Ысыккөл  жаккы тарабы, 
Жаткан жайык талаа  эле, 
Жарылып оозу кетет деп, 
Көмкөрмө темир кийгизген, 
Көтөн ооз келтесин, 
Көкчө көз октоп белендеп, 
Арсак ташка таш койуп, 
Шыйрагын кайрып өткөрүп, 
Милтесине от берип, 
Ооз отунун дарысын, 
Бармак менен талкалап, 
Арта салып кобурдан, 
Тиктеп жатты чалкалап. 
Бута атым кирип келгенде, 
Арстан шерди караса, 
Ак олпок жок эндекей, 
Калган кийим ысыкта, 
Бүчүсү жок желбегей! 
“Көкө Теңир жар болуп, 
Ишим оңдон экен, - деп, 
Ойумда менин жок эле, 
Жалгыз атчан жалаң тон, 
Өзү жетип келет деп, 
Алаш уруп болгону, 
Меники болду белем”, - деп. 
Карап калды Көкчөкөз, 
Ого бетер бекемдеп, 
Эрдигинин чеги жок, 
Эрениң келет тепеңдеп, 
Алдындагы Аккула, 
Башын силкип кекеңдеп, 
Өпкө, боор тушу деп, 
Өлөр жери ушу деп, 
Акыректен чөгөрүп, 
Айбалкадай көтөрүп, 
Кароолун бүл-бүл житирет, 
Машааны тартып жиберет. 
Көтөн келте дүп этип, 
Жүрөгү анын сак калып,  
Бир өпкөнү тамандап, 
Өтүп кетти ок кечип! 
Кайраты толук арстаның, 
Аттан түшүп калган жок, 
Жайылып этек, жалп этип, 
Жаныбарым Аккула, 
Кырга чыкты шып этип, 



Жыгылбай турган баатырга, 
Бетине чыдап баралбай, 
Жаза атып салдым, - деп, 
Атына минип Көкчө көз, 
Айабай качып алыптыр, 
Ат айдаган элдерге, 
Жетип кабар салыптыр: 
- Өлбөй Манас калды, - деп, 
Карамендер чоң басып, 
Жандата атып салдым, - деп, 
Белге чыгып элейип, 
Мени көрбөй калды, - деп, 
Жерге кирсин көр дүйнө, 
Аттарын өзү алсын, - деп, 
Өзөктөн каның жайбасын, 
Жан куткаргын барың! – деп, 
Этектери жайылып,  
Жаман  качып алыптыр, 
Жандап жолго салыптыр, 
Караган атка киши жок, 
Бары качып калыптыр, 
Эми эле жетип келет, - деп, 
Эдепти толук берет, - деп, 
Качмактан башка айла жок, 
Көзкаман баштап баарысы, 
Качып кетип калышты. 
Белге чыга калганда, 
Белдүү баатыр көкжалдын, 
Чоң кайраты бар анда, 
Жолго кирбей Аккула, 
Бура тартты бир жылга. 
Имерилсе жаныбар,  
Жайкалган шибер чөп экен, 
Жан барбас туйук жер экен, 
Ушул жерде эндиреп, 
Кулагы тунуп дүңгүрөп, 
Аккуланын үстүнөн, 
Жыгылып калды дардайып, 
Сулап жатты далдайып, 
 Дем алганда таноосу, 
Узунга дейре барбайып, 
Бетине чымын кондурбай ,  
Аккула турду кайтарып. 
Куугундан аттар кутулуп, 
Арт жагына бурулуп, 
Боз жорго баштап бардык ат, 
Таласты карай чубуруп, 
Чубактын аты Көктеке, 
Бычылбаган мал эле, 
Айгырлык жагы бар эле, 
Кош кулагын жапырып, 
Оттоп туруп алганын, 
Соорудан тиштеп качырып. 
Ажыкеңдин Карткүрөң, 



Ал аттарда жок эле, 
Айылчылап Ажыбай, 
Анжыйан минген кеп эле. 
Арстан кеткен күнүндө, 
Айылга кайра келди эле, 
Сыргактын аты Телкызыл, 
Аккула жытын алыптыр, 
Көктекеге көрүнбөй, 
Бөксөгө кетип калыптыр. 
Аккула менен Телкызыл, 
Акылы малдан эң узун, 
Курт-кумурска бүт жандан, 
Асмандагы канаттуу. 
Төрт айактуу айбандан, 
Арстан эрге келтирбей, 
Эки тулпар кайтарган, 
Кабылан Манас баатырың, 
Кетмек болчу кансырап, 
Аккуласы баатырдын, 
Калдыркандын жалбырак, 
Жарасын жаап жабуулап, 
Кан катырып калдыркан, 
Кеткени жок кансырап. 
Айылдан кеткен Ажыбай, 
Арстандын кирди үйүнө, 
Олтурган экен Каныкей, 
Ирегенин түбүндө, 
Өңү мунун бөлөкчө, 
Караган адам көрүүгө, 
Эмне болуп кетти, - деп, 
Сурайын мындан кепти деп, 
- Арстан кайда жеңеке, 
Бар эле менин кебим, - дейт, 
Каныкей анда мындай дейт: 
- Кебиме, Ажым, кулак сал, 
Куру шылдың кылбаңар, 
Төрт күндөн мурда мен бейбак, 
Каңгайдан келген карыга, 
Барып келген жайым бар. 
Далай кеп угуп келгемин, 
Карабөрктүн үйүнө, 
Кетип калды баатырың, 
Мен калдым кебим айталбай, 
Андан чыкса Накылай, 
Мындай кепти айтам деп, 
Ээрчип чуркап баралбай, 
Ушул күнү күн жаады, 
Болбой турат көөнүм жай, 
Айтып болуп Каныкей, 
Ажыңа койду түрдүү чай. 
Эзген курут кошкон май, 
Ажыкең ичти даамын жай, 
Ажыкең чыкса талаага, 
Көрүндү көзгө Тараша, 



Чубаган жылкы андан көп, 
Чаң уйулгуп дүркүрөп, 
Бурулуп тозоң сүрдүгөт. 
Элейип тура калганы, 
Аңгычакты ал жерге, 
Бозжорго баштап тулпарлар, 
Боз-ала чамбыл чаң болуп, 
Боз топурак жуурулуп, 
Чиркегендей чубуруп, 
Көктекенин аркырап, 
Үнү келет угулуп. 
Көктеке үнүн угуптур, 
Түйүнүп Чубак чыгыптыр, 
Чубактын келип жанына, 
Улутунуп туруптур. 
Бул эмне шумдук, - деп, 
Көзөл Чубак айкырып, 
- Көп чоро, - деп  бакырып, 
Чубактын үнүн укканда, 
Бардыгы чыкты  шашылып, 
Чоронун бары чогулуп, 
Аттарын кармап жабылып, 
Алдырашып камынды, 
Үстүнө токум салышып. 
Каныкейден Ажыбай, 
Уккан кепти улады: 
- Арстан Манас барбы, - деп, 
Карабөрктөн сурады. 
- Кеткен болчу күүгүмдө, 
Аттанып кетти күдүңдө, 
Арстаныңар жаткандыр, 
Токолунун үйүндө! 
“Карабөрк каргыш болчу, - деп, 
Ажыбайдын көөнүндө, 
Бастырып барды Ажыбай, 
Накылайдын үйүнө. 
Ажыкең жакын барганда, 
Накылай чыкты эшикке. 
- Бий  Ажыбай капыстан, 
Келдиң эле не ишке? 
Кирбейсиңер кырк баатыр, 
Каныкей жок башка үйгө,- 
Башка кепти таштады, 
Ажыбай кепти баштады: 
- Арстан барбы бул үйдө? 
Айтарга кебим бар эле, 
- Көрбөгөндөй сөз согуп, 
Сынабачы  Ажыке. 
Көзүң менен көрдүңбү, 
Ушул үйгө киргенин? 
Эркесинде жаткандыр, 
Билбейм кайда жүргөнүн! - 
Ажыкең ойу чачылып, 
Ичи кыйын ачынып, 



Хан Бакайдын кашына, 
Жетип келди шашылып, 
Жалпы чоро бар экен, 
Терин аарчып аттардын, 
Жууп жаткан асылып. 
- Айланайын абаке, 
Акылдын кени береке, 
Барып келдим үч үйгө, 
Сурап жүрүп таппадым, 
Арстан Манас канаке?- 
Ажыбай антип жатканда: 
-Менин атым жок экен, 
Ал эмне болгон? – деп, 
Сыргак келди ал жерге, 
Бир укмуштун болгонун, 
Абаң Бакай билди эле. 
Кыргылчалды чакырып, 
Кыраан Бакай каңырып: 
- Карыбай жерге кирейин, 
Кайсы экенин билейин? 
Калк кечиргис чекилик, 
Каңгырап жүрө бергемин! 
Даанышман болбой өлөйүн. 
Дайынын биле жүрбөпмүн. 
Камынгыла, Кыргылым, 
Калбай барың жөнөгүн! 
Ылдам мында келсин де. 
Төлгөчү кара Төлөгүн, 
Төлгөңдү салчы Төлөгүм, 
Арстан Манас кайда экен, 
Айтчы мага көргөнүн,- 
Алымдардын Алакен, 
Актай далы көрүчү, 
Ашкере айтчу бала экен. 
- Далыңды алып сүйлөгүн, 
Айтып берчи чунагым. 
Айкөлүм кайда жүргөнүн!- 
Төлөк салып төлгөсүн, 
Бир тиктеп чачып жиберип, 
Көзүнөн жашын имерип: 
- Абаке мингин атыңа, 
Бүгүндөн калбай жетели, 
Бетегелүү Койташка!- 
Далысын карап Алакен: 
- Атанын кокуй, абаке! 
Арстаным жатат бир жерде, 
Аккула менен Телкызыл, 
Сактап турат ал жерде. 
Башында байкап көрбөпбүз, 
Көзкаман мында келгенде! 
- Алакен, Төлөк деп айтып, 
Окшош экөө бирди айтып, 
Аттанып алып жөнөдү, 
Бетегелүү Койташка, 



Белдүү баатыр Көйкашка. 
Жакып байдын Туучунак, 
Сыргак кармап миниптир, 
Сыздырып жолго кириптир, 
Келер иштин бардыгын, 
Ойлой жүрөт Каныкей, 
Керек болор эмесин, 
Камдай жүрөт Каныкей, 
Эбеп, себеп дары бар, 
Апы-сапы дагы бар, 
Кырма-кызыл кыйын бар, 
Кайнатма кара жана бар. 
Сары барпы, көк жашыл, 
Адам укпас нечен бар. 
Айуу, жору, кажырдын, 
Бүркүт, үкү барынын, 
Камдап жүрчү Каныкей, 
Керек болчу баарысын. 
“Эси болсо баатырым, 
Эки күндө чоронун. 
Бирөө келет кабарга, 
Мен камдана турайын, 
Кечикпестен барарга”. 
Камын кылып Каныкей, 
Карап жүрөт талаада, 
Токтоналбай жел кыйал, 
Токсон түрдүү иш түшүп, 
Батып жүрөт санаага. 
Абаң Бакай Кыргыл чал, 
Кадыр, Түмөн, Шуутулар, 
Кыраан Чубак, кырк арстан, 
Из кубалап бараткан. 
Он алты күндүк ортого, 
Ошол күнү жетишти. 
Бетегелүү Койташтын, 
Белине чыга калышты, 
Изчилер изин чалышты, 
Телкызылды көп аттан, 
Бөлүнгөн жерин табышты. 
Жаныбарым Аккула, 
Ат дүбүртүн укканда, 
Кайдан келген душман деп, 
Түшмөк болду башыма, 
Түгөнбөгөн душман деп, 
Токтоно албай удургуп, 
Ошентип турган кезинде, 
Телкызыл чыгып кашатка, 
Келаткан элди көрдү эле, 
Биз быйакта дегенсип, 
Кишенеп сала берди эле! 
Телкызыл үнүн укканда , 
Токтоо кылбай ошондо, 
Аркырады Аккула. 

 



Аккула үнү чыкканда, 
Кулуну калган эмедей, 
Аттын бары аркырап, 
Айрыкчасы Көктеке, 
Күчөп-күчөп даркырап, 
Аркалап келе жаткан ат, 
Алдына чыкты жалтылдап. 
Калбай бары келишти, 
Кабылан эрди көрүштү, 
Кайран абаң кан какшап, 
Көзүнөн жашы бурчактап, 
Кызыл канга бойолгон. 
Кабылан шерди кучактап, 
Оодарылып атынан, 
Чубак жетти дардактап, 
Аламан болуп турган чак, 
Чоролор чуркап далдактап! 
Бирин бири тыйышып, 
Кетер жери жок эле, 
Жамандыкка кыйышып, 
Эңгиреп ыйлап сооронду, 
Эс акылын жыйышып. 
Оодарып жерден алышып, 
Олпоктон орун салышып, 
Эми кантер экен деп, 
Оозуна суудан тамызып, 
Эки ирмеп, үч ирмеп, 
Кылт дегени билинип, 
Бир челекче суу ичип, 
Көзүн ачты тирилип. 
Айландыра бир карап: 
- Серек, Сыргак кана? - деп 
 Абам Бакай эр Чубак, 
Ажыбай барбы мында? - деп, 
Кармадыңбы, таптыңбы, 
Көзкаман деген арамды? 
Айабай салды башыма, 
Адам айткыс залалды… 
Айтып сөзүн ушунча, 
Эсин кайра танганы. 
Абаң Бакай кеп айтып. 
-Ээ, балдарым  - деп айтып, 
Кудай бизге бериптир, 
Көкжалың тилге келиптир, 
Ич өзөгү сак экен, 
Барыңдын ишиң  ак экен! 
Аттан ылгап бериңер, 
Бирин ылдам желиңер, 
Эртеңки күнү шашкеде, 
Каныкей алып келиңер. 
Билбейсиңер Каныкей, 
Адамдан чыккан айлакер, - 
Абаң айтып болгунча. 
Таз Баймат турду алдырап: 



«Мен барайын, аба» лап, 
Ажыбай турду шалдырап: 
- Каныкей минип келерге, 
Ала бар чоң Күрөң ат, - 
Ачып көздү жумганча, 
Айтып Бакай болгунча 
Таз Баймат кетти аттанып, 
Жетекке Күрөң атты алып, 
Көөнү өстү Байматтын, 
Көктеке минип шаттанып. 
Далдаага кире бергенде, 
Эки жагын каранып. 
Бүткөн бойун күбүнүп, 
Сакал-мурут сыланып, 
Он беш жашар баладай, 
Чапкылап барат бууланып, 
Кирип барды айылга, 
Эл жатар кезде дууланып. 
Алдына минген Көктеке, 
Кара терге чыланып, 
Келип элдер сурашып, 
Көргөнүн айтып Тазбаймат, 
«Бастыралы Каныш», - деп, 
Шашмалап турат ыкчамдап. 
Камдап койгон Каныкей, 
Керектүүсүн бүт алып, 
Кансыраган экен, деп, 
Чаначка куйуп артынып, 
Жылаңач уйдан сүт алып. 
“Суу ичип көзүн ачалса, 
Көөнүндө кебин айталса, 
Өзөгү сак экен, - деп, 
Таң атканга жол жүрсөм, 
Шашке маалда жетем, - деп, 
Абакем Бакай, шер Чубак, 
Абдылда бий, эр Сыргак, 
Дан жедирбес бекен, - деп, 
Канча күн жатып былк этпей, 
Ичеги жыдып калды” - деп, 
Ошол жактан кайгы жеп. 
Куржунга салып дарысын, 
Койбой алып барысын, 
Сүтүн артып Байматка, 
Артынып өзү башкасын, 
Бастырып кетти жол тартып. 
Арзан эмес кан Бакай, 
Бармактай тамак таттырбай, 
Эс алган сайын баатырга, 
Муздак суудан ууртатып, 
Кылт дедирип жуткуруп, 
Жел киргизбей кумтушуп, 
Каныкей качан келет деп, 
Белес жакка көз түрүп, 
Бир түндү араң өткөрдү, 



Кирпик какпай олтуруп. 
Кайран жеңең Каныкей, 
Желкеге чачын түйүптүр, 
Эркекче чапан кийиптир, 
Тунарыгы ачыла, 
Тоо башына күн чала, 
Жетип келди буларга, 
Тарттыралы Канышка, 
Киши керек эмеспи, 
Карткүрөңдү кармарга, 
Сырын билген Ажыкең, 
Телкызыл минип алыптыр, 
Дайарлана калыптыр. 
- Мен кармайын аны,- деп, 
Сыргак айта салыптыр, 
Ажыкең түштү жер жакка, 
Минди Сыргак шарт гана. 
Жыландай сойлоп жыпылдап, 
Таңкы желдей зырылдап, 
Туйагы тийген кара таш, 
Топурактай быркырап. 
Кыйа тартып эр Сыргак, 
Чылбырдан алды чукулдап. 
Арам өлгөн Карткүрөң, 
Абдан кызып учканы, 
Кармаган колун Сыргактын, 
Жулуп кете таштады, 
Камынып кармап албаса, 
Каныкейди түшүрбөй, 
Алып кете жаздады! 
Каныкей басып барганда, 
Доошун угуп эр Манас, 
Чамасы келе албады, 
Мойнун буруп карарга, 
Айландыра бир карап. 
Ал Каныкей турбады, 
Шекер кошуп сүт берип, 
Улам-улам бат берип, 
Жаранын оозун жуудуруп, 
Дакиден койуп буудуруп, 
Сак жагы менен жаткырып, 
Жарага дары жаптырып, 
Көк жору өтүн ичирип, 
Айуунун өтүн эздирип, 
Кажырдын өтүн сыйпатып, 
Эбеп-себеп дарынын, 
Аны ичинен бердирип, 
Апы менен сапыны, 
Кутуга экөөн коштуруп, 
Тайарлап болуп бардыгын, 
Алып келген дарысын, 
Жууп канын таштады, 
Жаранын оозун ачканы, 
Көрүп туруп жараны, 



Каныкейдин айтканы: 
- Ууга чылап түнөткөн, 
Ок менен сени атыптыр, 
Тиктеген көзүн кал басып, 
Жандата атып жазыптыр, 
Оорагың сага жар болуп, 
Кылчайбай душман качыптыр, 
Кадырлап күттүң калмакты, 
Мунун кай жериңде жазыктыр? 
Жараңдын оозун карасам, төрөм, 
Эт чыгарган чарадай, төрөм, 
Жүрөгүңдү карасам, төрөм, 
Тегирмендин барадай, төрөм, 
Эрдигиң бар энөөсүң, төрөм, 
Ак олпок кийбей аттанып, төрөм, 
Адашып кандай жөнөдүң төрөм, 
Баатырлыгың башкасың, төрөм, 
Балбандыктан ашкансың, төрөм, 

Бастырып үйдөн чыкканда, төрөм, 
Акылыңдан шашкансың, төрөм, 
Көзкаманды баккансың, төрөм, 
Хан болуп мында жаткансың, төрөм. 
Шайтан айдап шашылдың, төрөм. 
Атка неге асылдың, төрөм? 
Алладан сурап багайын төрөм. 
Айыктырып алармын, төрөм, 
Буйругу ушул кудайдын, төрөм, 
Мунусуна көнөйүн, төрөм!- 
Муң сөзүн айтып Каныкей. 
Кабыланды багыптыр. 
Карк үч айга толгондо, 
Кадимкидей сапасак, 
Айыктырып алыптыр. 
Айдаркандын Көкчөсү. 
Ээлеп жатчу жол тосуп. 
Көрүктүүдөй бөксөнү, 
Хан Манаска келиптир, 
Учураша көргөнү, 
Көкчөкөз дайнын сурады, 
Көргөнүн айтпай турабы: 
- Көзкамандын Көкчөкөз, 
Айжаңжунда ушул  кез, 
Айжаңжүн деген кытайдын, 
Кайраты артык өтө тез, 
Эркинче жатат ал кытай, 
Бешбалык деген жерди ээлеп, 
Кыргыз, казак элине, 
Келет ко бир күн тебелеп,- 
Деп ошентип капыстан, 
Көкчө айтып жиберет. 
Көкчөдөн угуп бул кепти, 



Ойуна алды арстан, 
Айжаңжүн карай жүргөлү: 
-Хан Бакай, Чубак кел, - деди, 
Кебим бар айтам мен, - деди, 
Кармашып жүрүп жоо алдым, 
Бануусу, соксо дөөнү алдым, 
Ошончо тартып жабырды, 
Бул өңдүү күнгө калбадым. 
Айжаңжүн карай жөнөйүн, 
Көкчөкөз сурап көрөйүн, 
Өзү билет Айжаңжүн, 
Бериши менен бербесин, 
Бербей койсо Айжаңжүн, 
Өлүшпөй кайра келбесмин -, 
Кеп-кеңеш кылып жатканда, 
Кирип келди бир казак, 
Манаска кабар айтканга: 
-Көкчө сизге кеткенде, 
Ушунда жүргөн мезгилде, 
Иле бойлоп Көкчөкөз, 
Элүү киши барыптыр, 
Барган эрлер бары кыл, 
Айжаңжүндөн алыптыр. 
Илени бойлоп жаткандан, 
Кыргыз менен казактан, 
Миң үйдү чаап алыптыр, 
Мал-мүлкүн бүтүн алыптыр, 
Өздөрүн таштап талаага, 
Мүшкүл күндү салыптыр, 
Үчкаркыра, Сарарка, 
Эки Кемин буларга, 
Жөөлөп чубап барыптыр, 
Иледеги миң үйлүү, 
Ушинтип тентип калыптыр,- 
Ушул кабар укканда, 
Кыжыр толду Манаска, 
Кепти угуп күүлөнүп, 
Бузулуп өңү түрлөнүп, 
Манас турду күркүрөп, 
Жан алчудай сүрдөнүп. 
Муну мындай таштайлы, 
Көкчөкөздүн кийинки, 
Шумдугунан баштайлы. 
 
Кепти угуп күүлөнүп, 
Бузулуп өңү түрлөнүп, 
Манас туруп түрлөнүп, 
Жан алчудай сүрдөнүп: 
- Каныш, үйгө кайткын, - деп, 
Жамгырчы, Балта, Жакыпка, 
Жумуш жөнүн айткын, - деп, 
Миң төөнү комдоп белендеп, 
Ок-дары, азык артсын, - деп, 



Көкчөкөзгө ээ болгон, 
Айжаңжүндү оодарбай, 
Кантип кайра тарттым! - деп. 

 
Арстан  Манас айтты  кеп. 
Аттанып жоого  чыккандай, 
Абыдан жара бүтө элек, 
Кайраты толуп күчөнүп, 
Күркүрөп Манас турганда, 
Кимдин алы келе алсын, 
Манастын кебин бурганга? 
Айылга барбай аттанды, 
Ысыккөл бойлой жол тартты, 
Текес менен түшүшүп, 
Айжаңжүн карай өтүшүп, 
Өлөрүн билбей келатат, 
Канкор Манас өчөшүп. 
Айжаңжүндүн жерине, 
Келип калды элине, 
Кайгуулчу келип капташты, 
Кароолчу турган белине, 
Кароолчусу каңгайдын, 
Алтымыш ашуун киши экен, 
Ырчы, Бозуул ыктуусу, 
Үзүктөй калпак эр Шууту, 
Бөкө уул, Баймат мыктуусу, 
Атай, Затай, Алакен, 
Алар дагы бар экен, 
Алыбай Серек бар эле, 
Бардыгы тогуз жан эле, 
Капташып калды тогузу, 
Алтымыш ашуун көп эрге. 
Каңгайлыктын кароолчу, 
Капкайдан көргөн караанын. 
Кармайбыз, деп ким болсо, 
Камдап турган адамын, 
Катышпай туруп булардын, 
Байкайлык, деп саламын, 
Эсирген Серек, Эр Шууту, 
Элөөсүз тоскон калмакка, 
Капташып калган жер ушу. 
Капталдан чыкты канчасы, 
Капыстан чыкты мынчасы, 
Кылычын сууруп кыйкырып, 
Кыйырдан чыкты кыйласы, 
Олчоктогон кыл баатыр, 
Ортого алды мынчасы, 
Арстан бөлчүү барчасы, 
Затайдын айткан кебинин, 
Салмагын элим байкачы: 
-Башыңды тартпай көгөрүп, 
Баатырсып найза өңөрүп, 
Барсылдаша кетпеңер, 
Доолбас уруп, жоо салып, 



Карсылдаша кетпеңер. 
Ортодон бузуп чыгалбай, 
Кармалып барың калбаңар, 
Жайнай качың туш-тушка, 
Бириң да туруп албаңар, 
Качырдык кыргыз элин, деп, 
Кыйынсып кытай кубалар. 
Алтымышы бөлүнсүн, 
Тогуз-ондон көрүнсүн, 
Бириң жүздү аласың, 
Көмөлөтүп жөнөгүн. 
Эби келди эми, деп, 
Качып кете көрбөгүн, 
Торопойун тозгузуп, 
Көрсөтө көр өнөрүң, 
Күркүрөгөн чором, деп, 
Көкжалым көрсүн өрнөгүн! –  
Затайдын мындай айтканы, 
Баарына бирдей жакканы. 
Тогузу тогуз тарапка, 
Качып калдаңдап. 
Качырдык деп бурутту, 
Кара кытай аркадан, 
Кууп кирди далбаңдап, 
Баарысы баатыр кептенип, 
“Та-талашып” дардаңдап. 
Кыргыздын кыраан уулдары, 
Бөлүнө түшүп кытайдан, 
Тулпардын оозун бурганы, 
Үзүктөй калпак Эр Шууту, 
Он жетини бир алды, 
Хан Жакыптын Сереги, 
Жыйырма бирди ал алды, 
Он үч эрди сулатты, 
Элүү бирин төртөө алды, 
Калганын сайып бешөө алды, 
Каңгайдын жолун сактоочу, 
Кароолчусу жок калды. 
Аңгычакты ар жакка, 
Көкчөкөз келип капташты, 
Көкчөкөз сырын билишет, 
Арзан эмес бул капыр, 
Кандай адам тийишет? 
Короолош жүрүп аралаш, 
Куп билет барын чамалап, 
Кыйкырыгын күчөйтүп, 
Келип тийди аралап, 
Колго түшкөн калмакты, 
Койгон болчу бүт байлап. 
Көкчөкөздү көргөндө, 
Көп чоро көөнү бөлүндү, 
Далайы алды мойнуна, 
Кайыл болуп өлүмдү, 
Кайрат кылып тогуздан, 



Кайран Серек бөлүндү: 
- Ырчы уул, Бозуул, Эр Шууту 
Мени менен калыңар. 
Калган бешөөң туткунду, 
Кыранга айдап барыңар, 
Чубак менен Сыргакка, 
Жетип кабар салыңар, 
Эки күн чыдап турабыз, 
Абалды толук айтыңар, -  
Керээз эмес неткени, 
Кебин айтып Эр Серек, 
Көкчөкөзгө бет келди, 
Жакып хандын Серегин, 
Көз камандын Көкчөкөз, 
Көмө койуп кетти эми. 
Ырчуул кирди ылганып, 
Карагай найза колго алып, 
Көкчөкөз менен койушту, 
Бурулбастан түз барып, 
Ырчы уул калды жыгылып, 
Үч айланып курчалып,  
Көрүп  туруп Ырчыны, 
Бозуул кирди чыйралып, 
Качырышып, койушуп,  
Колтуктарын чойушуп, 
Колдон кармай булкушуп, 
Тайтайлашып турушуп,  
Эт бышымча эңишип, 
Бозуул калды жеңилип. 
Кайран Шууту карбаңдап, 
Жан айабай барбаңдап, 
Чынардай бойу салаңдап, 
Дөөдөй буту тарбаңдап, 
Көкчөкөзгө беттешип, 
Кармашкан убак алчаңдап. 
Көкчөкөздүн найзасын, 
Кагып ийип Эр Шууту, 
Найзасын кыйгай кармады, 
Кармаган менен ал Шууту, 
Жаза сайып салганы, 
Найзасы жок колунда, 
Көкчөкөз тура албады. 
Көкчөкөз туруп ошондо, 
Эр Шуутуну алдады: 
- Көрүп билип жүрөмүн, 
Эрликтин жайы мына шу, 
Найза алып келейин, 
Же алайын сени деп, 
Же жеңгиниң мени сен, -  
Алдаса  Шууту алданды, 
Алданган жайы мына бу, 
Алтымышын кубалап, 
Кыргызга барды жанагы. 
“Бөрк ал десе баш кескен, 



Суу ордуна  кан ичкен,  
Чубак менен Сыргактын, 
Бирөө жетип келбейби, 
Кармап берип Манаска, 
Мына калмак дебейби, 
Өчөгүшкөн ал канкор,  
Боорумду  кактап жебейби! 
Боорумду кактап жебесе, 
Кескилетип ийбейби. 
Сайып алсам бул төртөөн, 
Олжо кылат элем деп, 
Сайдырып койсом Шуутуга, 
Олжого түшүп кетем мен, 
Келер малы болду” - деп, 
Айлалуу калмак Көкчөкөз, 
Желип кетти тепеңдеп, 
Эми Шууту тил угат, 
Ага жооп берем деп, 
Ырчы уул, Бозуул, Эр Серек, 
Жабылып турду жемелеп: 
- Уруксат сурап найза алып, 
Урушчуу батыр ал эмес, 
Сураса болот, баргын, деп, 
Жууп берчү сен эмес, 
Ойлоп көрчү, абаке, 
Ушунуң жакшы иш эмес! 
Алдап кетти ал сени, 
Кайта келчүү эр эмес. 
Урушта мындай сурашыш, 
Арстан Манас, Коңурбай, 
Көкжал Чубак, Нескара, 
Сыргак менен Мурадил, 
Ушуларга ылайык. 
Сени менен биздерге, 
Эрендерге теңелип, 
Антип жүрүп не керек?! –  
Ажаандай талап үч баатыр, 
Үч жактан тийди жемелеп. 
- Уруксат берип жатканда, 
Койгун десек биз сени,  
Абийириңди  жаппастан, 
Ачкан болуп калабыз. 
Андай иш өтсө биздерден, 
Чоро болуп Манаска, 
Не муратка барабыз? –  
Кылмышкер болуп эр Шууту, 
Кыңк эте албай калыптыр, 
Алдап койуп Көкчөкөз, 
Барган болуп кароолго, 
Качып жолго салыптыр, 
Алдатып Шууту кетирип, 
Төртөө куру калыптыр. 
 
Алтымыш үчтү кубалап, 



Тигилер Манас барыптыр, 
Көргөн-уккан кептерин, 
Жашырбастан салыптыр, 
Көкчөкөздүн качканын, 
Дайны менен айтыптыр. 
Кайран Чубак калдаңдап, 
Токтоно албай далбаңдап: 
- Канеке атым Көктеке? 
Алып бери келгиле, 
Шууту мага бел эле, 
Кызматы өткөн эр эле, 
Көзкамандын Көкчөкөз, 
Байлап кетет жөн эле, 
Ал жерде калган төрт баатыр 
Көкчөкөздөн кем эле, 
Алдырып ийсек төрт эрди, 
Ушаланат чалгының, 
Уйпаланат куйругуң, 
Чалгыны болбой уча албайт, 
Куйругу болбой коно албайт! –  
Мына минтип барбаңдап, 
Батыр Чубак тура албайт, 
Көкчөкөз деген кепти угуп, 
Көкжал Манас оолугуп, 
Баштамак болду баатырың, 
Аккуласын токунуп. 
Анда Сыргак кеп айтат, 
- Арстан Манас агамсың, 
Аттанып кайда барарсың? 
Хандыгың бар, калкың бар, 
“Канкор Манас” даңкың бар. 
Каракытай элине, 
Калка болгон Айжаңжүн, 
Көкчөкөздөн кеп угуп, 
Келип калат ал жаңжуң. 
Төлгөчү кара төлгөсүн, 
Байатан сурап мен уктум, 
Үчөөнү сайып алды дейт, 
Эр Шуутуга калганда, 
Найзасы сынып калды дейт, 
Найза алып келем деп, 
Уруксат сурап Шуутудан, 
Качып жолго салды дейт, 
Бечара Шууту ошондо, 
Бер жактагы үч баатыр 
Жемесине калды дейт. 
Чубак барсын, мен барам, 
Чукул жерден жоо чыкса, 
Анда кабар бир салам. 
Көрүп келем мен барып, 
Жакын менен ыраагын, 
Аңтарып айкын билейин, 
Ат ичүүчү булагын, 
Узап кетсе бул уруш, 



Чалдырсак тулпар эрте-кеч, 
Байкастайын тулаңын, - 
Ушинтип Сыргак айтыптыр, 
Канкор барбай калыптыр. 
 
 
Кабылан Чубак, Эр Сыргак, 
Атка минди ушул чак, 
Бургутуп катуу жөнөдү, 
Аркасынан чаң чыгат. 
Кароолчу турчу жерине, 
Жетип келди чапкылап, 
Жетип Сыргак байкаса, 
Көкчөкөз анда жок турат. 
- Айланайын Чубаке, 
Иттерди кудай уруптур. 
Алдатып ийип калмакка, 
Аңкайып карап туруптур, 
Уруксат берсең мен кылар, 
Иштерим айтам угуп тур. 
Изин куба салайын, 
Ат айабай чабайын, 
Айжаңжүңгө жеткенче, 
Арамды кармап алайын, 
Аралап кирсе шаарына, 
Кошо кирип барайын, 
Жол кайтарбай талаада, 
Көрүнөө дүмөк салайын, 
Колбутуп колун ээрчитип, 
Алып келе калайын. 
Далайдан бери аш ичпей, 
Антип жүрөт арстаным, 
Беттештирип душманга, 
Бир кумарын жазайын, 
Төрт жолдошуң жаныңда, 
Мен байкушту карагын, 
Кастап каңгай кездесе, 
Кутулуп качып келе албай, 
Бөөдө өлүп калбайын, -  
Сыргак минип Телкызыл, 
Ат айабай жол жүрүп, 
Аз гана эмес мол жүрүп, 
Көкчөкөзгө жетем, деп, 
Көзүн чукуп тешем, деп, 
Эңишке салып тулпарды, 
Артынан жүрүп алыптыр, 
Калдайып жаткан талаалар, 
Чимирилип калыптыр. 
Телкызылдын туйагы, 
Урулган ташы быркырап, 
Асманда октой чыркырап, 
Ана-мына дегенче, 
Ачып көздү жумганча, 
Жетип келди эр Сыргак, 



Көкчөкөзгө чукулдап. 
Ат дабырты чыкканда, 
Арамзада Көкчөкөз, 
Мойнун буруп карады, 
Көрүнө түштү көзүнө, 
Кабылан Сыргак карааны. 
Кайра тартар айла жок, 
Качырышаар чама жок, 
Каралды болор адам жок, 
Качкандан башка амал жок, 
Көкчөкөз качты калдаңдап, 
Кара бойу далбаңдап, 
Эки буту салбаңдап, 
Алагар көзү алаңдап, 
Жан аргасы канетсин, 
Кубатын жыйып булаңдап, 
Алдындагы мингенин, 
Оңдоп-солдоп камчылап, 
Айабай качып Көкчөкөз, 
Кайран Сыргак жетерде, 
Калага кирди алаңдап. 
Айжаңжүндүн алдында, 
Ал Көкчөкөз капырдын, 
Кадыры кыйла бар экен. 
Жагынып жүрүп, жалпаңдап, 
Жетишип калган чагы экен. 
Калмакча сүйлөп калдырап, 
Кытайча сүйлөп балдырап, 
- Кокуй, Сыргак жеди! – деп, 
Кыйкырып барат чалдырап, 
Чымынчалык дарман жок, 
Чымчыктай көзү жалдырап, 
Ачып көздү жумганча, 
Айта-буйта кылганча, 
Аскери арбып олбуду, 
Ченемсиз черүү колбуду, 
Таман койор жери жок, 
Каланын ичи жык толду. 

 
Байкаса Сыргак баатырың, 
Баш-айагы көз жеткис, 
Айтып, ага сөз жеткис, 
Алышып калса ал жеткис, 
Кем-керчи жок тептегиз. 
Сегиз желек булгалап, 
Селдей черүү кайкалап, 
Аттанып кошо чыгыптыр, 
Алтымыш балбан чалкалап, 
Ай-ааламдын барысын, 
Кетүүчүдөй талкалап. 
Жер сойулуп кылкылдап, 
Адамдын башы былкылдап. 
Аламан үстү башкача, 
Найзанын учу жылтылдап, 



Ат куйругу чайпалып, 
Суу сыйактуу чайкалып, 
Найзаларын көтөрүп, 
Чокморлорун өңөрүп, 
Башындагы чылк темир, 
Кийгендерин чөгөрүп, 
Эрдин көбү өбөктөп, 
Аты  келет дүбүрттөп, 
Тургандары аз эмес, 
Бурулушта өңүттөп. 
Бургуган чаңда уйулгуп, 
Туман болуп төгөрөк, 
“Та талашып” жабылды, 
Жалгыз эрге асылды, 
Баатыр Сыргак эр экен, 
Балбандыгы чын экен, 
Мүчөлөрү келишкен, 
Телегейи тең экен, 
Шайдооттугу ылаачын, 
Тебе жүргүн тың экен, 
Ташка урса кетилбес, 
Албарс мүнөз кыр экен. 
Кызыл түпөк найзаны, 
Кыйгай колго кармады, 
Кылкылдаган душмандан, 
Кыйылгансып жанбады. 
Манастап баатыр бакырып, 
Качырып кирди жапырып, 
Аткан октой түз кечип, 
Өтүп кетти бастырып, 
Бетине келген эмесин, 
Түбөлүк шорун катырып. 
Күжүлдөгөн эренин, 
Көгүчкөндөй ыргытып, 
Оңго-солго токтобой, 
Найзасын булгап зыргытып, 
Топого түшкөн алмадай, 
Башты барат ыргытып. 
Каладан чыкты талаага, 
“Качып берсем кубар, - деп, 
Каптап келген көпчүлүк, 
Бир айланы кылар” - деп, 
Тулку бойу оштонуп, 
Токтоно калып дыр койуп, 
Тосо келген немесин, 
Тоголотуп, жоготуп, 
Топурак менен тең кылып, 
Сыргакка алы келбеди, 
Токтошуп бары дем кылып. 
Ызы-чуусу бул элдин, 
Эр Чубакка угулуп, 
Доолбас үнү карсылдак, 
Ойон Чубак чын угуп, 
Айжаңжүн карай жөнөдү, 



Көктеке менен чу койуп. 
Жанында бар төрт батыр, 
Ат койушуп келатыр, 
Чыга калса элеске, 
Талаанын башы белеске, 
Желеги сегиз желпилдеп, 
Жер жайнаган эл келет, 
Ошончо элдин ичинде, 
Байагы Сыргак эр жүрөт. 
Арстан Чубак баатырың, 
Акыргандан бакырып, 
Айкөлдүн атын чакырып, 
Катуу тийди жапырып, 
Каптап келген көп черүү, 
Баары калды шашылып. 
Аркасында төрт батыр, 
Арбактанып алыптыр, 
Аркалар Чубак, Сыргак бар, 
Дардакташып калыптыр, 
Каптап келген черүүнү, 
Бир кайтарып салыптыр. 
Камдалуу аскер ал экен, 
Камсыз аскер бар экен, 
Калктан келген калың кол, 
Бакандары сороктоп, 
Баштары келет кодоктоп, 
Жакын жетти короктоп, 
Темир кийген балбан бар, 
Теңдешкенин алган бар, 
Найза сайар шыктуу бар, 
Сайышканын жыкчуу бар, 
Күрзү күүлөр дөөлөр бар. 
Көмө койуп көнгөн бар, 
Ошондой топтон тартынбай, 
Аралап жүрөт көкжалдар. 
Баатыр Серек, эр Шууту, 
Чубак менен Сыргактын, 
Артындагы такоолу –  
Ырчы уул менен Бозуулу, 
Эл ичинде шылууну, 
Булкушуп жатса кыраандар, 
Булар карап турчубу? 
Камсыз келген көп колду, 
Аралап кирди ушуну. 
Кирген жерде эки эрен, 
Экөө бирдей эр берен, 
Темине кирип барышты, 
Тек ортодон жарышты, 
Эпсиз бүлүк салышты. 
Алтымыш миң камдуу аскер, 
Санаты жок кара аскер, 
Алты баатыр эки күн, 
Айанбастан чардашты. 
Эрлердин бары талыгып, 



Аттардын бары чаалыгып, 
Топтон чыгып алты эрен, 
Төш тайанып жабылып. 
Кайран Бакай карыйа, 
Кабар алып келгин, деп, 
Жиберген эки эренди –  
Аргындын Каракожосу, 
Караногой Мажикти. 
Карбаластап келди эми, 
Көзү менен булардын, 
Көп ишин анык көрдү эми, 
Көкжалга атып айтарга, 
Көп жумушун билди эми, 
Көкжал Манас баатырга, 
Көргөнүн айтып барды эми, 
Бакай абаң баркылдап, 
Ак сакалы жаркылдап: 
- Бачымыраак келгин, - деп, 
Кыргылчалды чакырат. 
Агытып койгон чоролор, 
Аттарын жыйнап чапкылап, 
Калкылдата туу аштап, 
Кайран Бакай зор баштап, 
Булоолонтуп аттарын, 
Жете келди ушул чак. 
Айчыгы алтын кызыл туу, 
Асмандата аштады, 
Алып келип Кыргыл чал, 
Ташка сайып таштады, 
Айжаңжүндүн аскери, 
Келгенин көрүп бул элдин, 
Кайра тартып жүрдү эми, 
Качып бары дүрбөдү, 
Тобун бузбай дүңгүрөп, 
Базарына кирди эми. 
Баш кишиси барыптыр, 
Айжаңжүн деген чоңуна, 
Кебин айта салыптыр. 
Угуп байан Айжаңжүн: 
- Көкчөкөздү чакыргын! 
Мен айтамын, Көкчөкөз, 
Сен айткансың канча сөз? 
Айжаңжүн атым болгону, 
Алтын такка конгону, 
Айлыма бирөө тебелеп, 
Алышкан адам болбоду, 
Келген киши ким? – деди, 
Аңгычакты жанагы, 
Кабарга кеткен Лойасы, 
Айтып кебин баштады: 
- Келгендин баарын мен билдим, 
Билбей сизге келбедим, 
Эки күндүн алдында, 
Базар ойноп жүргөмүн, 



Хан кылып кийген күрмөсүн, 
Желбегей чечип түймөсүн, 
Көкчөкөз келди бакырып, 
Бакырыгы таш жарып, 
Өрөпкүп көпкөн өпкөсү, 
Айталбай кебин апкаарып, 
Жарлык сизден экен, деп, 
Мен калгамын калтаарып. 
Сегиз желек туу менен, 
Алтымыш миң кол менен, 
Кеңдемеден аттанып, 
Кызыл атчан жаш жигит, 
Чыккан жерде капташып, 
Кабаттап сайды канчаны, 
Суудай кетти кан агып. 
Түрү башка көрүндү, 
Көргөн айран калышты, 
Көчөдөгү өлүмдү, 
Бир кишиден биздин эл, 
Нечен топко бөлүндү, 
Качырышкан баатырдан, 
Канчанын колу сөгүлдү, 
Кызыл атчан, жалгыз жан, 
Ажыдаардай көрүндү. 
Өлүмдөн коркпос өзү экен, 
Өрттөй кызыл көзү экен, 
Өчөшкөнүн куткарбай, 
Өөрчүп турган кези экен, 
Ылаачындай шамдагай, 
Кайраты өтө тез экен, 
Найза жаза сайбаган, 
Адис болгон эме экен, 
Аны менен беттешсе, 
Ар кандай адам кем экен. 
Чакырып тийген урааны, 
Манас деген кеп экен… 
Манастын атын укканда, 
Лойа оозунан чыкканда, 
Ойу бузук Айжаңжүн, 
Олураңдап, олоңдоп, 
Опурулуп короңдоп: 
- Манас деген эмине, 
Жалганбы, чынбы ушул кеп?! –  
Ордунан тура калганы, 
Колдун учу титиреп. 
Лойа сөзүн баштады, 
Кемтигин толук айтканы: 
- Тор салганбыс чогулуп, 
Тоготпой койду жулунуп, 
Бир башы антип жүргөндө, 
Бешөө келди чубуруп, 
Бирөөнүн түрү эң башка, 
Өлүмдөн башка көрүнбөйт, 
Кез келип калса адамга, 



Узун бойлуу эр экен, 
Өзү балбан эме экен, 
Ач кыйкырык, куу сүрөөн, 
Айбаты артык шер экен. 
Аралап тийди акырып, 
Манастап уран чакырып, 
Чыдай албай биздин эл, 
Качканы калды шашылып, 
Калктан камсыз кол алдым, 
Кат жазып киши чаптырып, 
Айдатып келдим заматта, 
Отуз миң адам таптырып. 
Алтоо эки бөлүндү, 
Көрсөттү бизге өлүмдү, 
Кылычын шилтеп ойнотуп, 
Кыскартты далай өмүрдү, 
Биздин элден кызыл кан, 
Агып суудай төгүлдү! 
Көптүн иши көп экен, 
Жадаганда алты эр, 
Тоо тайанып бөлүндү, 
Ойума алдым ошондо, 
Топтоп байлап келүүнү, 
Тегеректеп кармоого, 
Бөлүп жатсам черүүнү, 
Айчыгы алтын кызыл туу, 
Асмандата аштаган, 
Кошун келди биз жакка, 
Аксакал киши баштаган. 
Дүрбү салып карасам, 
Беш жүздөй бар карааны, 
Алдында бар балбаны, 
Келип калды өңкөй эр, 
Көрүп туруп аларды, 
Биздин эл тура албады. 
Бир-бирине карабай, 
Баш-аламан качканы, 
Ушул үчүн мен келдим, 
Бул кабарды айтканы, -  
Олойуп тиктеп Айжаңжүн, 
- Ой, Көкчөкөз кандай сөз, 
Качып келген экенсиң, 
Ал Манастан найза жеп. 
Кечээ Көкөтөйдүн ашында, 
Көп жыйындын кашында, 
Мен көргөмүн Манасты, 
Ошончо элге баш бербей, 
Кыргыздын атын талашты, 
Мылтыкка андес кул экен, 
Өзү Манас жамбы атты. 
Мага келип катышар, 
Пейлимде эки эр эле, 
Андан бөлөк маа келип, 
Беттешер бенде жок эле, 



Калмак, кытай бир эле, 
Качып кеткен кытайдан, 
Соорандыктын Алманбет, 
Мага ошол бир келет, 
Жалгыз атчан дегенде, 
Тургамын ошол белем деп. 
Жана бирөө бул эле –  
Манас келер белем деп, 
Катышпаса кишиге, 
Келбейт эле тегеле, 
Катышпаган кишиге, 
Катышпаймын деди эле, 
Айтылып жүргөн кеп эле. 
Аттарын алып кубалап, 
Алдырып ийип келдим, деп, 
Көкчөкөз айттың сен эле. 
Көкчөкөз сени кубалап, 
Келген экен бул жерге, 
Сураса кармап берейин, 
 Кан төгүшпөй бекерге! 
Алооке бардың аркалап, 
Манасты кармап берем, деп, 
Алоокени дагы алдап, 
Аттарын айдап Манастын, 
Алдырып ийип келдим, деп, 
Мага келдиң Көкчөкөз, 
Башыңды катып мааналап, 
Өкүмүң элге өтөбү, 
Айтпай аскер чыгарып, 
Угузбай мага  жоо алмак? –  
Көкчөкөз анда кеп айтат: 
- Кастарлуу Жаңжүн улугум, 
Менин да кебим уккунуң, 
Эки күндүн алдында, 
 Кароолчуга жумшадың, 
Сизден алып буйрукту, 
Токтоо калбай чыккамын. 
Кароолго барсам кабарсыз, 
Кыргыздар жөнөп жатыптыр, 
Кароолуңду чаап алып. 
Тузуңду ичип жүргөмүн, 
Актайын деп тузуңду,  
Жан айабай тийгемин, 
Өзүңүздүн урматы, 
Өлөрүмдү билбедим. 
Беттешкен жерде экөөнү, 
Көмө сайып ийгемин. 
Капташты Сыргак бир кезде, 
Качып жолго киргемин. 
Кубалап Сыргак баш тартпай, 
Шаарга кошо киргенин, 
Ордого барып кирет, деп, 
Ордого кыргыз кирди, деп, 
Калгандар укса уйат деп, 



Аскерге буйрук бергемин, 
Аттан түшүп ашыгып, 
Үстүңүзгө киргемин. 
Уктап жатып калыпсыз, 
Таттуу уйкудан ойготсом, 
Мага болор намыс деп, 
Урматың бар биздерге, 
Уйку үстүнөн ойготмок, 
Кыйын жумуш биздерге, 
Кадырың артык хан үчүн, 
Карбаластап айталбай,  
Каарыңызга мынчалык, 
Кармалып калдым жан үчүн, - 
Айжаңжун угуп бар кепти, 
Ачуусу жанып бир кетти. 
Муну мындай таштайлы, 
Айжаңжүндү Манастын, 
Жеңгенинен баштайлы. 
 

Кутунайдын тактыга отурушу 
 
Айжаңжүн угуп бар кепти, 
Ачуусу жанып бир кетти, 
Айкырыкты салыптыр, 
Эми алып таштап ал бетти: 
-Келген бурут эл кайда? 
Керней-сурнай тарткыла, 
Чыңбоорду аткыла, 
Дүңгүрөтүп шаарды, 
Доолбасты каккыла. 
Жабыла минип калбастан, 
Аттанып барың чыккыла, 
Алактаган буруттун, 
Аскерин курчап жаткыла, 
Кутуруптур бул бурут, 
Бар шайтанын каккыла! 
Шайтаны бойдон күбүлсүн, 
Акимсинген бул бурут,  
Аманат жандан түңүлсүн! 
Көрдүңөрбү бурутту, 
Дөөкан, Банус хандардай, 
Сотой, Соксо калдайдай, 
Мени ошондой көрүшүн, 
Ойлобой келген бул бурут, 
Айжаңжүндөн өлүшүн! - 
Деп күүлөнүп күжүлдөп, 
Көк камандай күркүрөп, 
Айжаңжүндөн кайраты, 
Артылып ачуу айбаты, 
Алтымыш миң аскерин, 
Дүркүрөтүп айдадаы: 
Барабан уруп, баң тартып, 
Көчөнүн ичин чаң басып, 
Олчойуп жөнөп калган кез, 



Айжаңжүн кошо аттанып. 
Шаарынан чыкты шартылдап, 
Жөө тумандай самсаалап, 
Ак асаба, көк желек, 
Асманда барат калкылдап, 
Кийгени соот күрөөкө, 
Күн чагылып жалтылдап, 
Токтоно албай кара жер, 
Каарданып сурданып, 
Карагай найза колго алып: 
- Адамсынган бурутту, 
Астын-үстүн салайын, 
Амалын такыр түгөтүп, 
Айдап келе калайын. 
Мен Малуна болгону, 
Мындай жумуш болбоду, 
Менден коркуп бул жерге, 
Душман келбей койгону. 
Кечээ Көкөтөйдүн ашында, 
Берет элем жазасын, 
Барайын десем Айжаңжүн, 
Шаарды багып тургун деп, 
Баргызбай мени койгону. 
Ошол күнү мен барсам, 
Кызыталак бул бурут, 
Кылымдан кайым болмокчу, 
Кылымдан кайым болбосо, 
Кылчайгыс карып болмокчу! - 
Деп сүйлөнүп Жаңжуңга, 
Көтөрүлүп өзүнчө, 
Куу чаптар менен жөнөдү, 
Карааны тоодой көрүндү. 
Айкөл Манас тобунан, 
Каардын бири Кутунай, 
Жаалы чыгып туралбай. 
Абаң Бакай карынын, 
Алдына барып суранып, 
Аттанып кутуң жөнөдү, 
Бөрү тилме, өткүр курч, 
Көк найзасын өңөрдү. 
Кутунайдын Камбылкер, 
Аталуу күлүк мал эле, 
Кыргыздар атты чапканда, 
Бештен төмөн түшпөгөн, 
Ортосунда бар эле. 
Ошону минген Кутукең, 
Бир балбанча зал эле. 
Кутунай кирип барганда, 
Малуна кеби бул эле: 
Козголчудай калтылдап, 
Алтындуу саадак жаркылдап, 
Ат куйругу балкылдап, 
Көрүнүшү айбаттуу, 
Найзанын учу жылтылдап. 



Аркасында чачтары, 
Аргамжыдай чубалат, 
Бол жүргүнүң, болгун, деп  
Лойалары кубалап, 
Арка-алды көрүнбөйт, 
Алай-дүлөй жер чаңдап, 
Алакандай аз кыргыз, 
Келаткан элди көргөндө, 
Көптүгүнө таң калат, 
Таанылар элге кезегим, 
Келген экен эми, деп, 
Кыран Чубак шаңданат. 
Калкылдаган калың кол, 
Маңдайлаша барышты, 
Байрактарын сайышты. 
Айжаңжүндүн баатыры, 
Өзү манжу уругу, 
Жоо сагынып буулугуу, 
Малуна деген бар экен, 
Өз алдынча зал экен, 
Бет алган жакка чаң салган, 
Белдүүнүн бири ал экен. 
Кара кытай элинен, 
Тандамалуу эринен, 
Калдайып тоодой көрүнөт, 
Топтон чыкты бөлүнүп. 
Минген аты Куучаптар, 
Малунада каруу бар, 
Жылан менен чайандай, 
Адамга салар заары бар. 
Адамзат кылчу өнөрдүн, 
Ал чочкодо баары бар! 
Үйдөй болуп калкайган, 
Далысында калканы, 
Кабылган киши каапырга, 
Чыгып кетер талканы. 

 
- Бүгүн мага ким келсе, 
Баш байланып жүрбөймүн, 
Учуна найза илемин, 
Кайерден келсе ордуна, 
Ыргытып аны ийемин! 
Белдүүсү бар кыргызда, 
Чунак Сыргак угушта, 
Кайраттуусу Манас дейт, 
Карсылдашкан урушта, 
Үчөө менен урушам, 
Өлүшпөй кантип турушам? 
Башымды тартар жерим жок, 
Ал өңдүү болгон жумуштан!- 
Угуп туруп Кутунай, 
Кужуру кыйын кармады: 
- Коржоңдогон ит Малун, 
Кулакка кебиң жагабы? 



Чубак, Сыргак арстандар, 
Теңсинип сага чыгабы? 
Айткан кеби бул болуп, 
Көк найзаны ыргады. 
Кутунайдын Камбылкер, 
Ооздук кагып нидерип, 
Качырып кирди Кутунай, 
Малунага имерип. 
Кыймыл этпей, былк этпей, 
Мелтиреп турат Малуна, 
Каары менен Кутунай, 
Капталдан ары бир койду. 
Чымын чаккан эмедей, 
Селт этип чочко койбоду, 
Кутунайдын найзасы, 
Талкаланып жоголду! 
Балтасын кармап бекемдеп, 
Баатыр тууган Кутунай, 
Каруусуна күч жыйнап, 
Чокудан ары бир койду, 
Чапканына чыдабай, 
Балтасынын мойнунан, 
Үзүлүп сабы кетиптир, 
Маалына эми жетиптир? 
Найзасын кармап имерип, 
Кутунайды Малуна, 
Илип алып найзага, 
Бир айлантып делдейтип, 

 
Атына кайра мингизип: 
- Кайраттуу эрди бил, деди, 
Өз элиңе кир, – деди. 
“Тирүүлүгүм өзүмө, 
Каниет” - деп Кутунай, 
Сабына кайра жетиптир, 
Кыпчакбайдын Абдылда, 
Ачууланып кетиптир. 
Карткүрөң менен чаңдатып, 
Караган элди таңдантып, 
Кары кармап калыптыр, 
Ажыкең жөнөп алыптыр. 
Байкап көрсө Малуна, 
Кайраты бар киши экен, 
Капташканын кээ-кээде, 
Сайып алчу эр экен. 
“Атайын келип арманда, 
Сайалбай кайта кетпесин”- 
Деп Малуна ойлонуп, 
Бекитип кармап калканын, 
Калдайып карап туруптур. 
Кадырлуу баатыр Ажыкең, 
Этектен өйдө көтөрүп, 
Бөйрөккө найза муштады! 
Күрөөкөнүн этегин, 



Түрө тийген куу найза, 
Жамбаштын калак башынан, 
Жандай учу жетиптир, 
Найзанын учу кылт этип, 
Аралап бөйрөк  кетиптир. 
Бөйрөккө найза мылк этип,  
Мен-менсиген Малуна, 
Томолонду шылк этип, 
Кайраты бар, акыл бар, 
Кайран батыр Ажыбай, 
Калдайып жерге жыгылган, 
Капырдын башын кесиптир, 
Сүйрөтүп алып кетиптир. 
Алып барып Ажыкең, 
Туу түбүнө таштады. 
Малуна өлүп кеткенге,  
Өтө эле жаман ачынып 
Дордоно деген бир калмак, 
Чыгып калды акырып, 
Дүркүрөгөн куу менен, 
Дөңмаңдай деген ит менен, 
Дүбүртү жерди солкутуп, 
Катуу тийди Ажыңа, 
Кара тил найза койкойтуп. 
Байкаса Ажың найзаны, 
Айбалкайга чендептир, 
Как өпкөгө сайсам деп, 
Ирмебей көзүн мелжептир, 
Андайда көргөн чанданын, 
Апкаарып Ажым кетпептир, 
Найзанын учу тийерде, 
Кандим болгон Ажыкең 
Оодарыла берди эле, 
Ат капталга шалк эле, 
Каңгытып найза сайалбай, 
Дордоно өтө берди эле, 
Ажыкеңдин дүмөгүн, 
Айтпай турган кеп беле 
Айбандан күлүк Карткүрөң, 
Буулугуп калган Дөңмаңдай, 
Ооздугун тарттырбай, 
Алоолонуп алыптыр, 
Ала качып калыптыр. 
Ажыкеңдин Карткүрөң, 
Ар жоругу бар Күрөң, 
Карматып тизгин тарттырбай, 
Жагалмайдай бурулуп, 
Жебедей учуп зыркырап, 
Каш какканча жетти эле, 
Калдаңдаган калмакты, 
Кайран баатыр Ажыкең, 
Этектен кармап кетти эле. 
Тескери колдон бек кармап, 
Үзөңгү боого салыптыр, 



Тоңкойто тартып атынан 
Сүйрөтүп жөнөп алыптыр, 
Токумдай нечен териси, 
Сүйрөткөн жерде калыптыр 
Бөйрөгүнөн жарылып, 
Ичегиси чыкканда, 
Бок чачылар убакта,  
Таштап жолго салыптыр. 
Элебей кыргыз калыптыр, 
Дордононун иниси, 
Отуке жете барыптыр 
Очойгон чочко олоңдоп, 
Ажыкеңди этектеп, 
Сүйрөтүп жөнөп калыптыр! 
Ажыкең аттан айрылбай, 
Карткүрөң турат майышып 
Ажыкең атка тырмышып, 
Отуке тартып кайышып, 
Алар антип жатканда, 
Күлдүрдүн уулу Алыбай, 
Көрүп туруп ала албай, 
Чымындай жанын айабай, 
Кыйкырыгы баш жарып, 
Кызыл түпөк найза алып, 
Айбалтасын байланып, 
Алыбай жетти айга айлап. 
Найзаны таштап Алыбай, 
Балтасын колго бек кармап, 
От жанып көздөн чакчаңдап,  
Ажыкеңди этектеп, 
Тартып жаткан Отуке, 
Кайран баатыр Алыбай, 
Койуп өттү шилиге, 
Балтанын мизи орноду, 
Каракуштун ичине. 
Мээси жерге чачырап, 
Оодарылды Отуке, 
Этек-жеңи жайылып, 
Өлүп кетти далыйып, 
Баатырсынып Алыбай, 
Тура калды чамынып. 
Кара кытай уурудан, 
Кабары көпкө угулган, 
Кылычтан канын чубурткан, 
Кармашкан элге чуу кылган, 
Өч алам деп буруттан, 
Кежи деген жөнөдү, 
Келе жаткан Кежини, 
Алыбай баатыр көргөнү, 
Чыйраксынып бакырды, 
Аколтой болуп калды, деп. 
Балтасын алып качырды. 
Чаптырбай Кежи булт берип, 
Найзанын учун имерди, 



Алыбайды оп-оңой, 
Аңтара сайып жиберди. 

 
Кашында турган Ажыбай, 
Алыбайдын миңгенин, 
Жетелеп келип бергени, 
Ат берип кайра тартканча, 
Ажыбайды ал Кежи, 
Аңтара сайып кеткени. 
Ал Кежинин мингени, 
Ала качкан мал экен, 
Азыраак айбы ал экен, 
Бура тартып болгунча, 
Бурулуп кайта барганча, 
Кандим Шууту жетиптир, 
Ажыбай менен Алыбай, 
Кутулуп экөө кетиптир. 
Мындай эчен эр Шууту, 
Арбын көргөн сайышты, 
Өткөрүп келген башынан, 
Албан-дубан салышты, 
Камындырбай Шуутуну, 
Кара кытай Кежиси, 
Каңтара койуп өттү эми, 
Кайран Шууту калдайып, 
Кара жерге түштү эми. 
Аксакал Кыргыл акырып? 
Манастап ураан чакырып, 
Кежиге Кыргыл жетиптир, 
Жеткен жерде Кыргылды, 
Кагып ийип найзасын, 
Капталдан ары бир сайды, 
Бир сайууга жарабай, 
Жер кучактап жыгылды. 
Ырамандын Ырчы уулу, 
Чыйрактын бири болучу, 
Уруксат алып Бакайдан, 
Удаа кирди мына бу. 
Оңдонуп турган Кежиге, 
Капталга найза домдоду, 
Чыйрак сынган ырчынын, 
Мунун да иши болбоду, 
Баргандын баарын кулатып, 
Баардыгын аттап сулатып, 
Бирин-бири кырк баатыр, 
Алып жатат куткарып, 
Мен дагы чоро бири, деп, 
Атасынын көрү, деп, 
Баатыр Сыргак чуратты, 
Беттешкен пенде оңобу? 
Мынчалык келген эренин, 
Ал Кежини койобу? 
Сыргактан найза жеткенде, 
Менменсинген ал Кежи, 



Топо тиштеп торойду. 
Кечкирип калды аңгыча, 
Айжаңжүндүн элинен, 
Кернейдин үнү угулду, 
Аскерлери айдаган, 
Койдой болуп чубурду. 
Көк жал Манас кошуну, 
Жайыкка түшүп олуттуу, 
Кайгылуу чууну чыгарып, 
Каратып койду туш-тушту. 
Атканын жазбас мерген бар, 
Ылаачындай терген бар, 
Ай караңгы түндөрдө , 
Из кубалап билген бар. 
Селдей душман каптаса, 
Селт этпей жалгыз кирген бар, 
Сыныгын сыртка чыгарбас, 
Сыр алдырбас кылдат бар, 
Уйкудан кечип эл сактап, 
Кызмат кылат мындайлар. 
Чатыр сактап турган бар, 
Чактамай кызмат кылган бар. 
Үч которуп сакчыны, 
Агарып сүрүп таң чыкты, 
Айбаттанып Айжаңжүн, 
Тоодой караан кан чыкты, 
Арт жагынан бороондой, 
Уйулкуган чаң чыкты, 
Атагы алаш жагынан, 
Сыргак деген тың чыкты, 
Ылайык келсе барсам деп, 
Ынтылып турат көп мыкты. 
Кытайдын эмки баатырын, 
Жашаган жерин сурасаң, 
Сазаң деген жер экен, 
Кыл баатыры кытайдын, 
Ошондон келген эр экен, 
Өкүмү артык болбосо, 
Өңкөй баатыр чогулса, 
Жалгыз менмин дейт бекен? 
Күч сынашкан кездерде, 
Кара кытай, манжудан, 
Калмак менен анжудан, 
Шибе, солон - баарынан, 
Бир кишиден жеңилбей, 
Мөөрөй алган эме кен, 
Бир бармагы ийри үчүн, 
Атын Майтык дээр экен. 
Миңгени анын пил экен, 
Ат көтөрбөй пил жокто, 
Жөө балбан Майтык дечү экен, 
Жөө жүрбөй минип жүргүн, деп, 
Эсенхан берген пил экен, 
Баатырдын баары чогулуп, 



Барып калса ордого, 
“Баарыңдан Майтык мыкты” - деп, 
Эсен хан айтып жүрчүү экен. 
Пилин минип томтойтуп, 
Темирден найза кокойтуп, 
Көргөндө жүрөк солк этет, 
Чоңдугу тоодой зоңкойуп, 
Кабаттап калган тартынып, 
Соң темирин артынып, 
Чарайнасы чатырап, 
Чойун чокмор колтуктап, 
Пил минип келди бадырек: 
- Бириң эмес, баарың кел, 
Мен Майтыкмын билгиң! - деп, 
Баары барбай Майтыкка, 
Жалгыз Сыргак барганы, 
Телкызыл минип камданып, 
Адамдан башка шаңданып, 
Карап туруп калганы. 
Баатыр Сыргак качырды, 
Тоо экен деп кызганбай, 
Минген пили карпаңдап, 
Колу буту тарбаңдап, 
Кошундун туруп ичинде, 
Коркоктун көбү калдаңдап, 
Күүлөдү майтык найзасын, 
Күүсүн мунун байкагын - 
Күркүрөгөн куусу бар, 
Учунда жалын оту бар, 
Узундугу найзанын, 
Бир жүз элүү кулач бар, 
Найзасын сунуп бакырды, 
Топурак учуп, боз түшүп, 
Туман басты какырды! 
Найзасын чендеп эр Сыргак, 
Кылычын сууруп кынынан, 
Сайгалы сунган найзаны, 
Кыйа чаап таштады, 
Имере кармап кылычты, 
Майтыктын минген көк пилин, 
Так мойунга чапканы. 
Сыргак чапкан оңобу, 
Денеден башты бөлүндү, 
Көк пили көрдү өлүмдү. 
Пил  бутун баса жыгылып, 
Оңолуп Майтык тургунча, 
Кармап Сыргак колуна, 
Как ыргай саптуу айбалта, 
«Манастап» катуу айгайлап, 
Майтык карай ыңгайлап, 
Үзөнгүгө эр Сыргак, 
Кобо калып тамандап, 
Алдынкы ээрдин бек тиштеп, 
Бере көргүн, деп тиштеп, 



Туулгасы жок башында, 
Кара кушу,  деп тиштеп, 
Болжолун алып бек тиктеп, 
Колтугун Сыргак чойуптур, 
Чокулата койуптур, 
Күчтүү тийген балтадан, 
Жолум үйдөй чоң башы, 
Төрт талаа болуп жарылды, 
Балтага мээси жабылды. 
Ошол күндүн ичинде, 
Эрегишип келгенден, 
Неченге өлүм табылды, 
Күн бешимге барганда, 
Жүз элүү кытай тор алып, 
Бир Сыргакка жабылды! 
Ошондо Сыргак баатырың, 
Ак жолборстой кылт этип, 
Алдында минген Телкызыл, 
Койондон бетер булт этип, 
Төгүлгөн жерге сымаптай, 
Көрүнүп көзгө жыл этип, 
Тор көтөргөн жүз балбан, 
Бирине-бирин жеткирбей, 
Чай кайнамда бүт алган, 
Элүү торчо калганда, 
Дагы барды жүз балбан, 
Айкайлашып чуулдап, 
Тегеректеп кетиптир, 
Бир Сыргактын бойуна, 
Он алты тор түшүптүр. 
Дүрдүгүп тартты калмактар, 
Тарткан менен Сыргакты, 
Телкызыл менен Эренди, 
Сүйрөтүп кете албады. 
«Таа-талашып» жатканда, 
Акбалтанын Чубагы,  
Арыстанын карап турбады. 
Камчы менен бир салып, 
Алда минген бууданды, 
Кыйкырып Чубак качырды, 
Жалаң кылыч колго алып, 
Сүйрөтүп жаткан Сыргакты, 
Канча кабат тор салган, 
Каңкайтып ээрин жуушатып, 
Элүүнүн башын бир кесип, 
Узунунан сулатып, 
Өрдөк кууган шумкардай, 
Чубак жүрөт чуратып. 
Имерип кайра тийгенде, 
Укмуштуу каңкай баштады, 
Айжаңжүндүн элинен, 
Алты жүз торчу каптады, 
Камындырбай Чубакка, 
Алтымыш торду таштады! 



Байланды Чубак, Сыргагы, 
Кыргыл баштап кырк арстан, 
Эми карап турбады. 
Аралап кирген душманга, 
«Манастап» ураан үн салды. 
Айкөл Манас ээлебей, 
Эчтемкеден кенебей, 
Бөкөлөрдү көргөнсүп, 
Карап турат кебелбей, 
Кудай артык жараткан, 
Сүйгөн шерин ченебей! 
Ошентип турган кезекте, 
Айжаңжүн кирди бакырып, 
Кырк баатырды тебелей. 
Кара кытай, калмактар, 
Жалпысы торго чабандес, 
Тор салууда буларга, 
Эч кандай элдер тең эмес. 
Кырааның Манас байкаса, 
Кырк чоронун кыйласы,  
Торго түшүп калыптыр, 
Көрүп көкжал жаңжуңду, 
Кудай берген байагы, 
Кырк бир шерлик ачуу үндүү, 
Арыстан Манас салыптыр, 
Баатырдын үнү чыкканда, 
Жаңырык тарап асманга, 
Суулар толкуп чайкалып, 
Тоо токтобой чайпалып, 
Кара жерлер танабы,  
Үзүлчүдөй баштанып, 
Турган булут карарып, 
Ар кайда кетип таралып, 
Жер айрылып суу чыгып, 
Топурак учуп боз түшүп , 
Сыргак, Чубак кутулду, 
Кайраттанып тор үзүп. 
Айжаңжүндүн шаарында, 
Карысы-жашы, коркогу, 
Канчасын басып калыптыр, 
Кулап кетип коргону, 
Бооз катын калбастан, 
Бала салып баарысы, 
Кызыл чие кан болуп, 
Абышка-кемпир, жаш балдар, 
Жанчылып калды нан болуп. 
Эстен танып Айжаңжүн, 
Кой эти бышым сандалып, 
Көзүн ачып караса, 
Топурак басып, тунарып, 
Тийген күн жок кылайып, 
“Бурут жаман шум экен, 
Кыйкырыгы бул экен, 
Алооке калдай, Дөөкандар, 



Коркору мындан чын экен, 
Коркору мындан чын экен. 
Койгулашып коржоңдоп, 
Кокус өлүп жүрбөйүн, 
Амал кылып урушуп, 
Кечкече байкап көрөйүн. 
Күн баткан күүгүм бүрүлдө, 
Кара кытай, калмакка, 
Калка болом дечүү эле, 
Алтымыш капка Каканга, 
Арка болом дечүү эле, 
Алоокенин чоң Коңур, 
Нескара, Жолой оңбогур, 
Мурадил, Уушаң бар эле, 
Чындаша келген кездерде, 
Бороончу мыкты эр эле, 
Каткалаңдын Сайкалы, 
Бизге жакын эме эле, 
Уругум кытай ичинде, 
Мындай мыкты көп эле. 
Ошолорго барайын, 
Өчүгүшөм деп жүрүп, 
Мурун өлүп калбайын…” 
Акыл ойлоп калыптыр, 
Көзкамандын Көкчөкөз, 
Жанына чукул алыптыр: 
- Көкчөкөз, мыкты эр,-деди, 
Жанымда дайым тур,-деди, 
Жакындап тургун айрылбай, 
Көп акыл бар, бил,-деди. 
Айжаңжүн мындай дегенде, 
Санаага батып бир нече, 
Көкчөкөздүн ойуна,  
Мындайча кыйал келгени: 
“Как жанына күч келсе” 
Кармап мени берер,-деп, 
Кармап берип ал экөө, 
Достошо кетер бекен?-деп, 
Мына барам» дебеди 
Азыктырып жаңжүңдү, 
Качырып жолго кирди эми. 
“Мында туруп нетейин, 
Чынын айтып бар ишти. 
Алп Коңурга жетейин. 
Байкабай жүргөн экенмин, 
Кара кытай жаңжуңду, 
Атасы башка экенин?- 
Буруу жолго салыптыр. 
Бөлүнүп кетип калыптыр. 
Ачууга бойун алдырып, 
Манас туруп талыгып, 
Ачып көзүн караса. 
Аламан уруш дагы да, 
Кыраан Чубак, эр Сыргак, 



Көрүнбөйт көзгө ушул чак, 
Аккула менен аргытып. 
Топко кирди жарылтып, 
Кишинин баары элейген, 
Тирүү туруп элейген, 
Тил күрмөгөн киши жок, 
Кими менен иши жок, 
Кырк баатыр жүрөт бакырып, 
«Манастап» ураан чакырып, 
Кара кытай, калмакты, 
Айдап жүрөт жакырып, 
Эрен Чубак, Сыргактын, 
Эсендигин көргөндө, 
Айкөл Манас баатырдын, 
Көөнү кетти ачылып. 
Торго түшүп кутулуп, 
Чубак, Сыргак калыптыр, 
Ого бетер ачынып. 
Кылычын сууруп алышып, 
Кыр баатыр бирдей жарышып, 
Кырка турган жоо колун, 
Кырын бузбай чабышып, 
Каарына келишип, 
Калган экен айыгып. 
Анда Манас турбады, 
Чүмкөлө түштү кабагы, 
Төкөр уста жасаган, 
Ак албарс кылыч колго алды. 
Кынабынан тартканда, 
Кырк арышынча узарып, 
Учу өрттөй кызарып, 
Бирден шилтеп өткөндө, 
Эки жүздөн башты алып, 
Кетип барат черүүнү, 
Чапкан чөптөй жуушатып, 
Чактабай уруш салыптыр, 
Кан жошулуп агыптыр, 
Эрегишип элебей, 
Жылдыз чыгып калыптыр, 
Айжаңжүн берип буйругун, 
Керней менен сурнайдын, 
Үнү чыгып калыптыр, 
Ажалдан калган тирүүсү, 
Ажырап аскер бөлүндү, 
Кайдасың Каңгай эми деп, 
Качып Жаңжүн жөнөдү….. 
Каадасындай жатышты, 
Жарык таңды аткызды. 
Атайы киши жиберип, 
Алардан кабар алгызды, 
Чыкпады Жаңжүн аскери, 
Күн бешимге барганда, 
Эки киши келгени, 
Элге кабар бергени... 



- Эрен Манас, бил,-деди, 
Ээсиз калдык биз,-деди, 
Кечээ бар Жаңжүн күндө жок. 
Кечке чейин келбеди. 
Кармап баатыр алдыңбы? 
Кандеке түртүп салдыңбы, 
Кайгыга салбай калыкты, 
Тапшырып алсаң болбойбу, 
Талаада калган шаарыңды,- 
Келген элден кеп угуп, 
Кетти Жаңжүн деп угуп: 
-Улук болбой катып кал! 
Балчыктарга жатып кал! 
Азыраак болсо оор жумуш, 
Качып кетет экен,-деп, 
Элин таштап талаага, 
Шашып кетет экен деп, 
Айжаңжүңдүн ордого, 
Кутулайын, баргын,-деп, 
Улук болуп, журт сурап, 
Бийлик наамын алгың, - деп, 
Акыр заман элине, 
Куту бийдин шаары деп, 
Айтылып калсын атың,-деп, 
Кечээ урушка келе жатканда, 
Элсиз эрме талаада,  
Агып жаткан суусу бар, 
Учураттым бир жерди, 
Айжаңжүн шаарын алганым, 
Жалганы жок чын болсо, 
Шаар салам мен болсо, 
Манастын салган шаары деп, 
Кыргыз, казак эл консо,- 
Деп айкөлүң айтты эле. 
Манастын сөзүн болбойт, деп, 
Жыра турган ким экен? 
Айжаңжүндүн аскери, 
Алтымыш миңче киши экен. 
Айдап барып түшүрдү, 
Аз күндө шаарын бүтүрдү. 
Баркөл, Алтай Арадан, 
Быйагы Текес айлынан, 
Ылгап туруп алпарды! 
Ошол чактан ушул чак, 
Манас деген ат калды. 
Туз Көлдүн үстү Каратоо, 
Ат бакты Бөкө ошого, 
Бөкөнүн тоосу ат калды, 
Ушул күнү бар ошо 
Агып жаткан Карасуу, 
Баары майдан болуучу, 
Бүткөнчө шаар ал жерде, 
Байматтын болгон конушу, 
Май булактуу Баймат деп, 



Майбулак атын койушту. 
Турпан жаккы чоң кырда, 
Асманкөл деген бар эле, 
Төрт тарабы такыр тоо, 
Асманга бүткөн көлү деп, 
Асманкөл аны деди эле. 
“Турпан, Пчан шаарыңдын 
Суулары анын саркынды” 
Бул Бакай айткан кеп эле, 
Ал Жаңжүн турган, калайык, 
Орто Бейжин шаар алдым. 
Жаныма Манас шаар салдым. 
Өлбөй тирүү болгондо, 
Кайда болсо Коңурбай, 
Как үстүнө барамын. 
Көкчөкөздүн жеткенин, 
Абдан уктум кабарын,- 
Муну Манас айтыптыр, 
Элин көздөй кайтыптыр, 
Жарасы бүтүп айыгып. 
Айжаңжүндү кошо алып, 
Аты Манас шаар салып,   
Айжаңжүндүн бир шаары, 
“Кутубий” деп аталып, 
Үстүндөгү чоң тоого. 
Чоронун аты койулуп, 
Булагын Баймат ээлеген, 
Тазбайматтын Майбулак, 
Айтылып калган кеп экен. 
Муну мындай таштайлы, 
Батышпаган хандардын, 
Жоругунан баштайын. 

 
Үрбү баштаган алты хандын Манаска кат жибериши,  
Манастын Калдайдын шорун катырышы 
 
Кең Тойундун башында, 
Жайдын толгон айында, 
Төрө Төштүк той берип, 
Кыргызга кабар салыптыр, 
Карыйа Кошой баштаган, 
Калбай баары барыптыр, 
«Самаркандан тойунга, 
Барамынбы тойго», деп, 
Барбай Манас калыптыр. 
Эл чогулган той болуп, 
Той ээси Төштүк зор болуп, 
Тойундун ичи тар экен, 
Таман койор жери жок, 
Тойго келген эл толуп. 
Той тараган күндөрдө. 
Хандар кетпей калыптыр, 
Карындарын бөксөртүп. 
Калтырбай кебин салыптыр. 



Ошол кезде хан Үрбү, 
Кебин баштап алыптыр: 
- Ичимде кебим бар турат, 
Карыдан Кошой хан турат, 
Калк бийлеген чоңдордун, 
Калбай баары олтурат. 
Жакыптын уулу жаш Манас, 
Бүгүн отузга жашы толо элек, 
Тентип кеткен кыргызды, 
Чогултуп келди бир-бирдеп. 
Мурда Кошой баш экен, 
Калгандын бары жаш экен. 
Жакыптын уулу түгөңгүр, 
Кара мүртөз жан экен, 
Кара мүртөз жери бу- 
Тууганды тууган дедиби? 
Агыш менен Керкөкүл, 
Кудалап жүргөн катынын, 
Калча менен калмактан, 
Олжолодум дегенсип, 
Көрүп турдук алганын, 
Ал буларды тоготуп, 
Жакшы кепке келдиби? 
Сексенден жашың ашканда, 
Чечинтип салып балбанча, 
Тартаңдатып көп элде, 
Жазаңды колго бердиби? 
Чакырбай ашты берем деп, 
Кытай, калмак эт талап, 
Мааникер сурап турганда. 
Ушул турган баарың бар, 
Келе албады алыңар, 
Башкарды ашты аныңар, 
Көз жумсак сокур болобуз, 
Көп кылган иши дагы бар. 
Күн чыгыш менен күн батыш, 
Арасында кыдырып, 
Азапка калдым баарынан. 
Чогултуп келип эл болдук, 
Орто Азийа жерине, 
Ойрон кыргыз ээ болдук. 
Чын теңдике келгенде, 
Катарда жок кем болдук, 
Бермектим түгөп бетимден! 
Унуткусуз так салды, 
Өлсөм да кеткис нээтимден! 
Кантесиң, Манас, дегенде, 
Келбедиң го бириң сен. 
Мынабу Төштүк төрөбүз, 
Караанын тоодой көрөбүз, 
Жер алдында жети жыл, 
Күн көрбөй жүрүп күдүңдө, 
Өмүрүндө бир ирет,  
Той бериптир бу күндө, 



Жакшылык ишке чакырса, 
Теңселип мындай келбеди, 
Келмек түрүп жай айтып, 
Эки эли кагаз бербеди, 
Муну эмнеге жөлөйбүз, 
Карыйабыз Музбурчак, 
Сакалы аппак бир кучак, 
Кийген тонун суратып, 
Өлөрүндө сыздатып, 
Атадан мурас калганды, 
Ак олпок тонун бир алды, 
Ал Жакыптын Манасы, 
Кимге кылбайт залалды?- 
Баштан айак бузук сөз, 
Казак Үрбү салганы, 
Тойго келген хандарды, 
Баарысына айтканы. 
Олуйа Кошой ойлонду: 
“Олутсуз сөз, - деп, толгонду, 
Ким өксүтөт капырай, 
Кудай жөөлөп койгонду? 
Ойуна койсо акмактар, 
Айбан болгон окшонду, 
Эмне десем макулдап, 
Ойунча болуп турайын, 
Жамандыкка баралбайт. 
Анткени менен буларың, 
Өчөшүп Манас тийишсе, 
Шамалдагы үчөөнү, 
Ошондо сурап алайын, 
Аркасы менен Манастын, 
Карганда кабар табайын”- 
Кайран абаң ойлонду, 
Келер иштин арт жагын, 
Келиштирип болжоду. 
Үрбүнүн айткан кебине, 
Бүт алты хан тордолду, 
Жылбай туруп ал жерден, 
Манаска элчи жибермек, 
Көп-кеңеши бул болду. 
Биригип алтоо кат жазды, 
Алты элчини камдашты, 
Жөнөтүүнүн алдында, 
Акбоз бээ сойуп антташты. 
Ай тамактан чалышты, 
Канын койуп алышты, 
«Кайра качкан ким болсо, 
Как ушундай болсун»- деп, 
Карыдан колун малышты, 
Элчилерин узатып, 
Эми туруп калышты. 
Элчилери аттанып, 
Тойундун суусун жакалап, 
Кашкарга келип жатышып, 



Жаңыртып атын такалап, 
Эркечтам бойлоп жөнөдү, 
Самарканды бакалап. 
Сурамжылап жүрүшүп, 
Самаркан барды самсаалап, 
Он эки жигит жанында, 
Казактардын Бороончу, 
Ордонун оозун сактамак, 
Келип калды бир топ жан, 
Байкап көрсө кир кабак. 
Түрүн көрүп түшүрбөй, 
Эл чогулуп ордого, 
Кирип кеткен эртерээк, 
Казактардын Бороончу, 
Эшиктен кирип энтелеп: 
- Кабылан Манас, Төрөбүз, 
Кабагыңды бүркөсөң, 
Кар жаагандай көрөбүз, 
Ачууң келип сүйлөсөң, 
Жаныбыз чыгып өлөбүз, 
Күлүп койсоң жарк этип, 
Күн тийгендей көрөбүз; 
Баргың десе өлүмгө, 
Кылчайбастан жөнөйбүз. 
Эшикке келди бир топ жан, 
Тааный албай болдум таң, 
Аттарына карасам, 
Аркар шыйрак, нар туйак, 
Азаматын карасам, 
Жалайак ооз, кир кабак. 
Оңой олтоң эме эмес, 
Оңойлук эмес адамга, 
Омурулар тоо эмес, 
Айтор, арзан жоо эмес. 
Ар тарабын байкасам, 
Көрүп жүргөн эл эмес,- 
Окусунан адамга  
Оморулар бел эмес, 
Бороончудан укканда, 
Арыстан Манас билди эле, 
Кыл муруту былк этип, 
Мыйыгында күлдү эле: 
- Андай болсо, Бороончу, 
Улуктугуң билгизгин. 
Урбай-сокпой киргизгин. 
Көрбөгөнү көр болсун, 
Көңүлү даттан кир болсун, 
Барча дөөлөр басташып, 
Баскалы жүрөт деп уктум, 
Кесек бөөлөр башымды, 
Кескени жүрөт деп уктум, 
Хандардан келген элчидир, 
Кайгуулга келген ченчидир,- 
Эр Бороончу нетти эле, 



Кетенчиктеп кетти эле, 
Эшигине жетти эле, 
Эшигинин алдында, 
Жаткан уйдай көк доол, 
Карс дедире урду эле, 
Доолдун үнү жаңырды, 
Аскерлер чыгып жабылды, 
Бир миң колу кызарды, 
Билсең жумуш узарды! 
Бир миң колу көгөрдү, 
Билсең аскер көбөйдү! 
Бир миң колу агарды, 
Ай-алаамды кол алды! 
Бир миң колу саргарды, 
Самаркандын талаада, 
Аскер сыйбай калганы! 
Бир миң колу карарды, 
Баш-айагы моминтип, 
Он эки түмөн тайады! 
Кай бирөөнү карасаң, 
Кездемдерин чубалтып, 
Кезкерип найза чунайтып, 
Башында чачы саксайып, 
Балтасын салып ийинге, 
Баарысы турган чакчайып, 
Кай бирөөнү карасаң, 
Кылычы жалаң колунда, 
Кырылышып кетчүдөй, 
Кызыгып турат ойунда. 
Кай бирөөнү карасаң, 
Мылтыгын окчо кармаган, 
Милтенин учу кызыл чок, 
Кылымда мындай болгон жок! 
Кай бирөөнү карасаң, 
Адамдын кулак мурдунан, 
Тумар кылып тагынган,  
Баш алгын десе жабылган! 
Коркунучтуу келбети, 
Билинип турат желдети. 
Бир убакытта карасаң, 
Кол добулбас зыңк этти, 
Асманды карай ок кетти. 
Ат үстүндө элчилер, 
Чочугандан солк этти. 
Он эки желдет жабылды, 
Атынан сүйрөп алышты, 
Алып барып бир үйгө, 
Киргизип муну салышты, 
Кыраан баатыр Манасың, 
Кылымдан ашкан кези экен, 
Атагы кыргыз болгондун, 
Жыйыны болгон кези экен. 
Көкжал баатыр Манаста, 
Эки канат ажыдаар, 



Сураккана үйү бар. 
Ал үйүнө сойулган, 
Токсон тогуз бийи бар, 
Дердеңдебей кыргыздар, 
Теги жайың билип ал. 
Сурагы султан Манастын, 
Кыйын болгон кези экен, 
Кыжылдап кыргыз ошондо, 
Кылымга толгон кези экен, 
Бээ семизин жыгышып, 
Келген элди жыйынга, 
Беш маал мейман кылышып, 
Чеч төбөдөй эт кылып, 
Лоп көлүндөй чык кылып, 
Аптасында эл тарап, 
Алиги келген алтоону, 
Эр Бороончу алып барат, 
Сүйлөп турган ажыдаар, 
Сонун иши дагы бар, 
Эл чыгуучу эшик бар, 
Кыйнаганда киргизчүү, 
Кыйаматтай тешик бар. 
Учун өйдө каратып, 
Алдына найза жаткырган, 
Мизин ылдый каратып, 
Үстүнө кылыч астырган, 
Эки жаккы жанына, 
Бөрү тилме чыгарган, 
Учун ууга сугарган, 
Кыргыздын кызыл курчунан, 
Кырка мыкты кактырган, 
Алып келип элчини, 
Ал тешиктен киргизди, 
Буйрук берди Борончу, 
Төрт тараптан турганга, 
Күн тийбеске киргизди, 
Хан жардыгын билгизди, 
Араңдан зорго калып, 
Так кыйамат болгондой, 
Аманат жаны кыйналып, 
Араң кирип элчилер, 
Ачып көзүн карабай, 
Караганга жарабай, 
Калтырашып калышты, 
Жалдырашып калышты, 
Кой оозунан чөп албас, 
Коңур чечен Ажыбай: 
- Жерден чыга калгандай, 
Ороодон ачып алгандай, 
Алаңдаган жыластар, 
Башын салып шылкыйып, 
Салаңдаган жыластар, 
Ачпайсыңбы көзүңдү, 
Айтпайсыңбы сөзүңдү! 



Ажыкең сөзүн укканда, 
Алдырашып калышты, 
Кайдан кылсын намысты, 
Капчыкка колун салышты, 
Хандардын берген каттарын, 
Калдайтып сууруп алышты, 
Ашкайнам алган киши жок, 
Кармап туруп калышты, 
Бир убакта карасаң, 
Зээрлүү таажы башында, 
Сексен нөөкүр кашында, 
Хан Жакыптын, Сыргагы, 
Колуна катты алышы, 
Алып барып күт деди, 
Эртең менен келтиргин, 
Көп кечикпей кетиргин, 
Ээрчитип алып Борончу, 
Алып чыкты эшикке, 
Кырчын талдай үчтөн жаш, 
Кызматкер берди бирине, 
Бирден келин суй салып, 
Тал чыбыктай буралып, 
Каркыттаган алача, 
Каз мойундуу аптаба, 
Колдоруна суу алып, 
Олтурса орун салышып, 
Кирген менен чыкканда, 
Жүгүрүп эшик ачышып, 
Кирин жууп тарашып, 
Күнгө жайып кургатып, 
Жыпардын жыты буркурап, 
Жылман сууга чылашып, 
Алты күн өрүүн алдырды, 
Айабай сыйга кандырды. 
“Азабынан асылы, 
Артык экен Манас” - деп, 
Күн алтыга жеткенде, 
Элчилер кайта кетерде, 
Алты бедөө ат берди, 
Алтымыш торко тон берди, 
Айактай мөөр басылган, 
Колдоруна кат берди, 
Элчилер эми кайт деди, 
Баары көрө билгенин, 
Айтуучу ушул кат деди, 

 
Камгасын кайра бөктөшүп, 
Качырга кошун жүктөшүп, 
“Кабылан Манас баатырдан, 
Кутулдубу шүк”- дешип, 
Анталашып аттанып, 
Күн түнү жок жол тартып, 
Хандарга жете келишти, 
Салам айта киришти, 



Барып келдик биз деди, 
Манасыңар курусун, 
Ким билет анын жумушун, 
Кырк чоро деген арстаны, 
Барган күндөн камады, 
Ажал келип тумшукка, 
Чыкпаган сүлдөр жан калды, 
Ал жерде жыйын бар экен, 
Чоң дөбөдөй эт кылды, 
Лоп көлүндөй чык кылды, 
Алты күндө тарады, 
Анан бизди алпарды, 
Тар тешиктен киргизди, 
Маңдайды жерге тийгизди, 
Сарала кылып ыштанга, 
Сүрү менен сийгизди. 
Сурагы султан Манастын, 
Кыйын болгон кези экен. 
Кыргыздан кыйла жыйылып, 
Жыйын болгон кези экен, 
Эки канат ажыдаар, 
Сураккана үйү бар, 
Ал үйүнүн ичинде, 
Токсон тогуз бийи бар, 
Дердеңдебей баарыңар, 
Теги жайын билип ал. 
Аш кайнамда катты алды, 
Бизди башка алпарды, 
Бирден келин, үчтөн эр, 
Жумушкерди жумшатты, 
Бирден бедөө ат берди, 
Тогуздан торко тон берди, 
Баары көргөн билгенин, 
Айтуучу ушул кат деди, 
Көп кечикпей кайт, деди. 
Эшикте бедөө атыбыз, 
Мынакей биздин катыбыз, 
Камка-торко, түрдүү тон. 
Кошо турат аныбыз. 
Самаркан барып биз келдик, 
Ошол биздин жайыбыз,- 
Хандар катты алышты, 
Бечетин жырта салышты, 
Чокмороктоп ашыгып, 
Катты окуп калышты. 
Жазган катын караса, 
Жараткандын аты бар. 
Андан кийин караса, 
Жараткандын аты бар, 
Андан кийин караса, 
Мурдагы өткөн баары бар. 
Байыркылар өткөн соң, 
Баштагылар кеткен соң, 
Айкөл Манас аты бар, 



Бир сөзүн байкасаң, 
Миң тылаалык баркы бар, 
“…Үйөр аккан сел келгин, 
Үй токтоткус жел келгин, 
Үстүн астын көп келгин, 
Ача бакан тиребей, 
Аныңа амал кыламын, 
Үйөр аккан сел келсең, 
Ийри кетмен колго алып, 
Алым келсе бузамын. 
Үстүн астын көп келсең, 
Майышпастан турамын. 
Атаңдын көрү алты хан, 
Айтаарын билбей тантыган, 
Жээниң менен тайыңды, 
Жеп жутамын баарыңды, 
Жок экенин билбейсиң, 
Өз башыңда арыңды. 
Баш кыламын шаарыңды, 
Түгөтөмүн баарыңды, 
Чамалап чактап бийлеймин, 
Чогулуп келсең алыңды! 
Уугуңду илме кыламын, 
Унутулгус иш кылам! 
Калдай капыр угушта, 
Чоң опондо кыргызга, 
Азапты кыйла салыптыр, 
Быйыл талап алыптыр, 
Какандын короо шаары эле, 
Катышпады жөн койуп, 
Карап жүрдүм аны эле, 
Кыргызга быйыл кол салды, 
Мен барам ага эле, 
Кыргызга жерди ээ кылбай, 
Төлдөтүп салып топозун, 
Сарыколду Коңурбай, 
Ээлептир аны жана эле. 
Так кырк күндө келгиниң, 
Так кырк күндө келбесең, 
Талкаландың билгиниң!” 
Деп жазыптыр кабылан, 
Карап туруп алты хан, 
Унчугушпай шүк болду, 
Катасын таппай катынан. 
Төрдө олтурган хандарга, 
Толкуну көлдөй залдарга, 
Төрө Төштүк күүлөндү, 
Түркүн бузуп сүйлөндү: 
- Капилет басып катыштык, 
Кат жазып бекер айтыштык, 
Жолборско бекер асылып, 
Катынды жесир кылдык, ээ, 
Карып жанды кыйдык, ээ, 
Баланы жетим кылдык, ээ, 



Арылгыс башка муң салып, 
Өзүбүз карап турдук, ээ!- 
Төрө Төштүк токтолду, 
Дымбыр-дыш, доош жок болду, 
Оозун ачып ошондо, 
Олуйа Кошой оштонду: 
- Күн чыгышта бириң бар, 
Күн батышта бириң бар, 
Күлдү хандар чогулуп, 
Күбүлө турган жиниң бар. 
Сүйлөп жаткан ажыдаар, 
Сонун иши дагы бар, 
Куйругун басып алдыңар, 
Баш көтөрүп оп тартса, 
Алкымына бардыңар, 
Барбай кантип калдыңар, 
Кошойду айтаар абам, деп, 
Үрбүнү айтаар чабал, деп, 
Көкүлдү айтаар иним деп, 
Агышты айтаар жаман деп, 
Музбурчакты ага, деп, 
Төштүктү айтаар алпым, деп, 
Коконду колдойт сартым, деп, 
Бириңди бирге салуучу, 
Билиндирбей алуучу, 
Билбей баарың жүрөсүң, 
Манастын шайы мына шу. 
Болжогон күнү мен барам, 
Барсыңбы башка баруучу?- 
Кошой айтып токтолду, 
Бармак болду кырк күндө, 
Барбас киши жок болду, 
Айдап бармак болушту, 
Алдына салып көп колду. 
Жай жайына барышты, 
Камын кыла калышты, 
Ачуусуна турбастан, 
Намысты таштап салышты, 
Ай аркандап күн санап, 
Арыстан Манас жүрүптүр, 
Санаасы кыркка толуптур, 
Жол жүрөөр чагы болуптур. 
Таң агарган мезгилде, 
Таанылгыс адам бүрүлдө: 
- Доолду ургун!-деди эле, 
Жаткан уйдай көк доол, 
Дүңгүрөтө урдурду, 
Доолдун үнү дүңкүлдөп, 
Титиреп кетти кара жер, 
Токтоно албай сүлкүлдөп. 
“Алда эмне болду?”-деп, 
Кандайча доол урду деп, 
Уларбоз менен зор Бакай, 
Көктеке минип эр Чубак, 



Телкызыл менен шер Сыргак, 
Жетише келди алдырап. 
Боз дөбөнүн бетинде, 
Салкын зыркыраар мезгилде, 
Чоңкуланы жетелеп, 
Турган экен көкжалың, 
Көргүн мунун айбатын: 
Карагандан жан чыгып, 
Камагандан кан чыгып, 
Аркасынан арыстандын, 
Айдай кара жол чыгып, 
Зыркыраар болуп ызгаары, 
Жаалысы келип көз жайнап, 
Ак мейкин зоодой турганы. 
Анда Бакай муну айтат: 
- Айбаты бийик, арстаным. 
Атагы журту басканым, 
Акыр заман журтуна, 
Айтылып калчу дастаным, 
Доолдун үнүн укканда, 
Уктай албай жаткамын, 
Не калба болуп кетти деп, 
Акылымдан азганым, 
Эчтеке менен кериң жок, 
Кеңешип койгон кебиң жок, 
Дайарлап койгон жайың жок, 
Жүрүшүң кандай дайның жок, 
Арам кесек алты хан, 
Так кырк күндү болжодуң, 
Эртең келээр күнү экен, 
Аны качан ойлодуң? 
Эсиңе албай кары жаш, 
Неге мындай болгонуң?- 
Анда Манас деп айтат, 
Айдан ачык кеп айтат, 
-Жок жерден күнөө табышкан, 
Өзү келип катышкан, 
Алты ханды келет, деп,  
Ким камынат алдынан? 
Эртең эрте басалы,  
Калганга түгөл айталы, 
Ырчы уул, Бозуул - экөөнү, 
Алты чоро таштайлы. 
Келип түшкөн хан болсо, 
Кастарлап атын албасын, 
Бир чөөгүн жылуу чай бербей, 
Аркабыздан айдасын!- 
Анда Бакай кеп айтат, 
Кеп айтканда эп айтат: 
- Эби келсе арстаным, 
Жиберип киши кат жазгын, 
Хан Кошойго айталы, 
Кошой алсын кабарды. 
Коркуп келе жаткандыр, 



Сарсанаага баткандыр, 
Музбурчак, Үрбү, Алышты, 
Жандырып кетсин аларды, 
Бир көтөрүп таштагын, 
Карыган Кошой абаңды. 
Алты хан түгөл барганда, 
Айак-асты кылбайбы, 
Алакандай Кашкарды. 
Керкөкүлдүү Сынчыбек, 
Сурап калсын өзүңдөн, 
Чыгарбагын Төштүктү, 
Ажыратып көзүңдөн, 
Атактуу эрдин бири эле, 
Кең Кашкарды Төштүктүн, 
Соогатына берели. 
Сарыколдо камчынын, 
Топозун айдап кетели. 
Аз күндөн бери кеп угам, 
Алтайдагы казактан, 
Алоокенин Коңурбай, 
Айтпай дебей алымды, 
Алып жатат деп угам. 
Алоокенин калчасы, 
Чыр чыгарат деп турам,- 
Бакай кебин салыптыр, 
Айкөл Манас, шер Чубак, 
Арстандар кабыл алыптыр. 
Айал кылып турбастан, 
Аттанып жолго калыптыр, 
Ойлонуп Сыргак кат жазып, 
Ырчыуулга берип атказып. 
Олуйа Кошой абамдын, 
Өз колуна бергин,-деп, 
Мүчүлүш болбой бачымдап, 
Аркабыздан жеткин,-деп, 
Кокондон өтүп кеткенде, 
Баралбай анда калдың,-деп, 
Бозуулга кошуп Бешуулду, 
Беш күнгө дейре тургуң деп, 
Келген ханды түшүрбөй, 
Бир ууртам суу ичирбей, 
Айкыртып сүргүн,- деп, 
Келери - Төштүк, Керкөкүл, 
Үрбү, Агыш, Музбурчак, 
Бул жерлерге келе албайт, 
Карап жүрө бербегин, 
Келет деп алар кылчаңдап: 
Жете баргын аркадан, 
Күн түн дебей ыкчамдап, 
Аттанып кетти арстаным, 
Арбытып жолдо басканым: 
“Алдыма кыпчак үч келди, 
Абдан сурап алайын, 
Карайлатып кыргызды , 



Чапкан болсо калдайдын, 
Катырайын кадамын, 
Талоонго кеткен кыргыздын, 
Талабын берип кайтайын, 
Келбесе калдай бер жакка, 
Мен барбаймын аны издеп, 
Жакшы эмес адамга, 
Курулай эле кан төкмөк” - 
Дегенди алып ойуна, 
Бара жатса баатырың, 
Беш киши чыкты алдынан, 
Баатырдын көрүп караанын, 
Түшүп турду атынан, 
Колдорун алып бооруна, 
Чылбырын салып мойнуна, 
Аларды көрүп баатырың, 
Арине түштү ойуна, 
Айткан урмат саламын, 
Алик алды эр Бакай: 
Каары экенсиңер баарыңар, 
Кайда жөнөп калдыңар? 
Жериңер кайсы эл кайсы? 
Эл башкарган эр кайсы? 
Ээн жерде жолуктук, 
Тааный турган жан кайсы?- 
Алтымыш ашкан жашы бар , 
Айткан кеби мамундай: 
- Лоптон келем,-деди, 
Канткендик болот бул уул деди, 
Жеркенден келди бир киши, 
Кабарчыбыз үч киши, 
Мына бул эки кишини, 
Ополдук кыпчак жиберди, 
«Көкөтөйдүн ашында, 
Көрдүңөр көкжал Манасты, 
Тааныйсыңар бар» деди, 
Өткөн жылы бул жылы, 
Кангайдагы Коңурбай, 
Калдайга киши жиберди, 
“Лопто, Хотен, Жеркенде, 
Түрк алаш бар ал жерде, 
Баарысын талап чап! - деди, 
Баш булгаган ким болсо, 
Башын кесип сал!”-деди 
Кашкарга кошун кол берип, 
Калдайга кайрат мол берип, 
Жерден эгин алдырбай, 
Керүүгө малды жайдырбай, 
Алым алды ар жылы, 
Короого койгон субай жок, 
Коркутуп келди үч жылы, 
Коржоңдошуп койгон жок, 
Короолоп койду берсек да, 
Бир коончо тойгон жок, 



Кар ышкырдай тил салып, 
Келе берди омсоңдоп, 
Чыдай албай кордукка, 
Кол салыштык бул жылы, 
Айабай салды шум калдай, 
Кайран элге кыргынды, 
Хан Карача баш болуп, 
Хотен, Жеркен жандары, 
Жатканы үңкүр таш болуп, 
Моминтип күнүн тарайтты, 
Каапыр калдай кас болуп, 
Коңурбай барып көп аскер, 
Кашкардын шаары жык толуп, 
Бер жакка беттеп сап тартып, 
Агийнек Алай чокудан, 
Айдап күндө мал алып: 
Куралышып дартуулар, 
Келе жатсак жол алып, 
Келбеттүү көкжал жолуктуң, 
Кырчын талдай буралып - 
Айтып болуп кайран чал, 
Ыйлап ийди үн салып, 
Ачуусу келип айкөл шер, 
- Атанын көрү Коңурбай, 
Кайерде болсо алаштын, 
Дегеле кылбай көөнүн жай, 
Кашкардан күүлөп калдайды, 
Күндө таап калбаны, 
Лоп менен Хотен, Жеркенде, 
Тынч жаткан элге чаң салды. 
Атайлап келген кабарчы, 
Уктум толук кабарды, 
Утурлап келген беш киши, 
Жай-жайыңа барыңар, 
Жалпыга кабар салыңар, 
Саарынан кырып жай алсын, 
Таш-ташта жатпай жаныңар, 
Келатат Манас барба,  деп, 
Кетпесин кабар Кашкарга - 
Жолго салып аларды, 
Коконду карай келатса, 
Жолдон Төштүк чыкканы, 
Ал Төштүк менен көрүштү, 
Ачык айтып сөз бербей, 
Бастырып кетти айкөл шер. 
Кокондогу Сынчыбек, 
Жолун тосуп баатырдын, 
Алып барып түшүрдү, 
Айабай жакшы күтүнүп, 
Көөнүдө ишин бүтүрдү. 
Аңгычакты Керкөкүл, 
Алда келди жетишип, 
Эр Керкөкүл, алп Төштүк, 
Айкөл Манас баш кошуп, 



Сынчыбек болуп кеңешип, 
Керкөкүлдү кетирди, 
Талабына жеткирди. 
Алайга кетти эр Төштүк, 
Арстан Манас кабылан, 
Кашкарды карай түз өтүп, 
Калдай жүрчүү Кашкардын, 
Төрт тарабын күзөтүп. 
Кароолчу көрүп караанды, 
Калдайга берди кабарды, 
Калдайтып кошуун мол жыйнап, 
Жаткан экен чоң Калдай, 
Ополду ашып барганы, 
Алп Төштүк, Сынчы, Кошойду, 
Баарын чаап алгалы. 
Аларды алса жемирип, 
Карк толсо көөнү семирип, 
Айкөл шерге бармакчы, 
Кол салышып, элирип. 

 
Коңурбай бермек кубатты, 
Көп черүүнү жиберип, 
Алдында келип кошулган, 
Кашкарда бар кыз Сайкал, 
Мурадил келмек бир кезде, 
Калдай, Сайкал артынан. 
Карбаластап чоң Калдай, 
«Көкө теңир, лама,-деп, 
Көрүнөө жардам болдуң ,- деп, 
Убара кылбай Манасты, 
Айдап келдиң мага» - деп, 
Култулуңдап сүйүнүп, 
Куттай таарык жүгүрүп, 
Ашырып аскер жыйнатып, 
Шаардан чыкты чубашып, 
Калмак, кытай аралаш, 
Арасында чоң калдай, 
Арка болгон Сайкал бар, 
Черүүнүн саны сексен миң, 
Жер майышкан аскер, бил. 
Желегин жерге жапырып, 
Жер сойулта бастырып, 
Жетип барып жеңчүүдөй, 
Токтобой калды шашылып. 
Шаардын сырты кең Какыр, 
Эркештам көздөй келатыр: 
- Келтирбей шаарга, барам-деп, 
Келген менен Манастын, 
Эми эле эбин табам,-деп, 
Байлап алып куржуйтуп, 
Кыргыздын баардык баатырын, 
Манасын кошуп баарысын, 
Айдадым,- деп, колбутуп, 
Кошойдун терип сакалын, 



Кыргызга болгон багынды, 
Коконду кошо чабамын. 
Ташкендин шаарын талкалап. 
Самарканга барамын, 
Алп Жамгырчы, дөө Балта, 
Текечи, Шыкай, Жакыпка, 
Каран күндү саламын, 
Кайра келбей түз өтүп, 
Сарарка менен Каркыра, 
Алматы менен Кеминге, 
Ары өтүп Илеге, 
Атагы алаш дегенди, 
Түк койбоймун тегеле. 
Эсен ханга соога деп, 
Барып кирип Бейжинге, 
Баш бербей өзүм болом бек, 
Коңур калча дегенге!- 
Ушуну айтып кулдтулдап, 
Күпүлдөгөн калдайдын, 
Оозунан көбүк буртулдап, 
Көзүнөн жалын от чыгат. 
Аңгычакты артынан, 
Айкөл Манас баш болуп, 
Кырк баатыр бирге кошо бар, 
Кобурлуунун бары бар, 
Бакай абаң кары бар, 
Кыргыл чалы дагы бар, 
Айчыгы алтын туу кармап, 
Черүүнү көрүп токтолду, 
Ортосу талаа кең болду, 
Бет келишкен майданы, 
Борпулдак жумшак шор болду. 
Кара саат калдайда, 
Жылмалаң деген эри бар, 
Беттешкенин мент кылып, 
Алып жүргөн жери бар, 
Ашырып айтып койбосок, 
Жолойдон өйдө дегиндей, 
Балбандыктын шери бар. 
Шаңгерик деген аты бар, 
Шаңданып каапыр Жылмалаң, 
Майданга чыккан салты бар. 
Тоо экендеп жазганбай, 
Токтонуп карап туралбай, 
Балта дөөнүн Чубагы, 
Бакайдан жообун сурады. 
Эр Бакайдан бата алып, 
Жекеге чыкты аттанып. 
Мингени Чубак көк теке, 
Андан мурда майданга, 
Чыгып жүргөн көп жерде. 
Күүлдөп Чубак өкүм эр, 
Көйкашканын бири экен, 
Жылмалаң менен Чубактын, 



Беттешип турган жери экен. 
Оорагы кетпей алыска, 
Оорукта жатчуу эме экен. 
Көптү көрүп күркүрөп, 
Көргөндүн бойу дүркүрөп, 
Алтымыш кулач найзасы, 
Булгалап жүрүп чыгуучу, 
Беттешкен эрден канчаны, 
Баштан калган санаты, 
Кылып жүргөн адаты, 
Көк камандай күркүрөп, 
Чубакка найза салганы. 
Найзасын Чубак кагыптыр, 
Талкаланып найзасы, 
Тамтыгы чыгып калыптыр, 
Күркүрөгөн Жылмалаң, 
Күүлөп чокмор алыптыр, 
Чоң үйдөй бар чокмору, 
Көргөндүн баары корккону, 
Чокморун чактап чочконун, 
Чубакең найзасын кармап оңдонду. 
Чендеп Чубак качырды, 
Камынды капыр чапканы, 
Чаптырбастан Чубагың, 
Так таамайлап кайран эр, 
Каржиликти булчуңга, 
Найза менен муштады. 
Кунан уйдай булчуң эт, 
Булт этип ыргып кеткени, 
Кыркылып кетип тарамыш, 
Чокмору жерге түштү эми. 
Бир колунда жан калбай, 
Оң колго жарак алалбай, 
Балтасын алып сол колго, 
Эр Чубакка кезгерди, 
Анткен менен Жылмалаң, 
Алы кайдан тең келди? 
Баатыр Чубак тең эле, 
Бар кылганы чыр эле, 
Батыраак өлөр жериң, деп, 
Канчалык калдың эми, деп, 
Бакалоордун безине, 
Батакай муштап өттү эле. 
Кош күрөөсү кыр кылып, 
Шырылдап каны куйулуп, 
Сайдан кескен теректей, 
Жыгылды каапыр оолжуп. 
Оморулуп тоо кулап, 
Оңой эмес жоо кулап, 
- Болду, баатыр, болду! - деп, 
Кырк баатыр калды чуулдап. 
Калдайды кудай урганы, 
Чыдап карап турбады: 
- Жылмалаңды жеди! - деп, 



Жылма болгур, турба !- деп, 
Сен сексен миң, ал төрт жүз, 
Сегизге бирден туура,- деп, 
Сегизиң барып бирине, 
Кыбыратпай байла! - деп, 
Манас деген эмеге, 
Мен барамын ага,- деп, 
Мен Калдайды көргөндө, 
Манастын алы канча?- деп, 
Кара байрак имерип, 
Каптагын деп черүүгө, 
Буйрук берип жиберип, 
Калдаңдап калдай жөнөдү, 
Кар жаачу күндөй бүркөлүп, 
Суу көрбөгөн шор чаңдап, 
Аргымагы алчаңдап, 
Алаңдаган зор Калдай, 
Айбаттанып баратат, 
Чирене тээп үзөнгү, 
Алган кези кайкалап. 
Керней-сурнай чалынат, 
Көп экен деп жазганбай, 
Кырк баатыр кирди аралап. 
-Тегеректеп кетти,- деп, 
Теги кайда кеттиң?- деп, 
Көптөп кетти мени,- деп, 
Көрө албадым сени,- деп; 
- Сойул тийди мага,- деп, 
Сол карыдан алды,- деп; 
-Соолуп калган түгөнгүр, 
Кайра кеттиң анда?- деп, 
Бир кыргызга топ калмак, 
Урушуп жүрөт аталап. 
Жаактын каны чубуруп, 
Жарылган баштар андан көп, 
Камчы тийип көз чыгып, 
Олойгону мындан көп; 
Колу сынып шалактап, 
Чолойгону андан көп; 
- Ичке тээп ийди,- деп, 
Эми мени жеди,- деп, 
Өбөктөгөн мындан көп. 
- Азамат сендей болобу? 
Кантесиң өйдө болгуң,-деп. 
Жөлөктөгөн андан көп; 
Буту сынып кокуйлап, 
Кобо албаган мындан көп. 
- Сынган экен белим,-деп, 
Зыркырады сөөгүм,-деп, 
Сыздаганы андан көп; 
- Байдаңды качан көрөмүн, 
Барбай койдуң мага,-деп, 
Өктөлөгөн мындан көп; 
- Олдо кокуй! Кантем?, - деп, 



Өксөп ыйлап жаткан көп; 
Оодарылып жата албай, 
Онтоо кирип жаткан көп. 
Ойрон Чубак, эр Сыргак, 
Орто жерден чыкпастан, 
Оң-тескери сулаткан, 
Олчойгон чоңун кулаткан, 
Көк түпөк найза сундурган, 
Кылычтын каны чубурган, 
Кара кытай, манжудан, 
Калмак, солон, шибеден, 
Өлүп кетти нечен миң, 
Айкөл Манас аралап, 
Айбатынан баатырдын, 
Калдайдын кара кошуну, 
Ар кайда качты талаалап, 
Бирине-бири карабай, 
Тымтыракай сабаалап. 
Ошол кезде чоң калдай, 
Карап туруп алалбай, 
Камчыланып кара атты, 
Канкор Манас баатырга, 
Тик качырып баратты, 
Каңтара сайып алмакчы, 
Капталдан баатыр Манасты. 
Капыстан каапыр качырып, 
Каңкайлап ураан чакырып, 
Жыланкара минген ат, 
Илбирстей мүчө шаңданат, 
Кулактарын жапырып, 
Куйругун күүлүү ургулап, 
Аркасынан чыккан чаң, 
Жөө туман болуп созулуп, 
Төрт туйагы тийген жер, 
Кемекейдей ойулуп, 
Кыртыштуу жерлер сойулуп, 
Катуу тийди каарданып, 
Ажыдаардай заарданып, 
Өткүр болот - кара курч, 
Түпөктүү найза колго алып. 
Көрө салып айкөл шер, 
Салышар жоого айла кер, 
Акылында кеми жок, 
Ааламдан ашкан кеменгер, 
Токтолуп тура калыптыр, 
Тоодой Калдай каапырдын, 
Шыргыйдай узун найзасын, 
Айкөл Манас кагыптыр. 
Найзасы каңкып көккө учту, 
Жандап өтө бергенде, 
Таамай маалы келгенде, 
Сыр найзаны ыргады, 
Аккула менен чулатып, 
Ай далыга муштады, 



Манастан найза жетиптир, 
Кара тоодой чоң Калдай, 
Оморулуп кетиптир. 
Элдин аркы четинде, 
Беттешип калган кеп эле. 
Аккула башын бургунча, 
Каткалаңдын Сайкалы, 
Кызыл буурул ат менен, 
Кыйырынан чыга калганы. 
Кыраан Манас баатырдын, 
Кыйырынан келип бир сайды,  
Аккуланын үстүнөн,  
Аңтарылып калганы. 
Кыз Сайкал кайра таркынча, 
Кыраан Чубак жеткени, 
Кыз Сайкалды атынан, 
Аңтара койуп өттү эми. 
Аккула кармай алганы, 
Жетелеп жөнөп калганы, 
Кайрылып Чубак келгинче, 
Сайкал кетип кутулду. 
Жыгылган Манас арстаның, 
Өйдө болуп караса, 
Калдай туруп алыптыр, 
Кача турган кептенип, 
Камданып атка калыптыр, 
Үзөнгүгө бут сала, 
Этектен жетип кармады, 
Басып калды тоңкойтуп, 
Оодара тартып Калдайды, 
Кандабай тонун чечкени, 
Калдайдын башын кескени. 
Сайкал качып жоголду, 
Каш кайтарган болбоду, 
Оозу калды ачылып, 
Чоң Калдайдын ордосу. 
Ордого кире барышты, 
Орунду андан алышты, 
Келип кетсин бизге деп, 
Төштүккө кабар салышты. 
Жеркен, Хотен, Лопнурдун, 
Хандарын такыр чакыртты, 
Каратып туруп аларга, 
Калдайдын шаары Кашкарды, 
Хан Төштүккө тапшырды, 
Хан Төштүк алып Кашкарды, 
Кадимки достук анты үчүн, 
Ал Акунга тапшырды, 
Бардыгына чогултуп, 
Алп Төштүктү баш кылды. 
- Шаарың Кашкар сеники, 
Кыштагың тойуң, Чакмакта, 
Жайлагың Алай чокуга, 
Лопнурдан бери карата, 



Ээлик кылгын ушуга,- 
Деп ошонтип эр Манас, 
Аккула менен бастырды, 
Чымкен менен Сарыкол, 
Чоролордон чаптырды, 
Коңурбайдын тоолордон, 
Топоздорун таптырды. 
Топоздун саны алты миң, 
Даңдубашты айлантып, 
Алты миң топоз айдатып , 
Самаркан болуп турган жер, 
Жатыптыр Манас кеменгер, 
Муну мындай таштайлы, 
Алмамбетти Көкчөнүн, 
Кууганынан баштайлы. 

 
Алмамбеттин Көкчөдөн кетиши 
 
Түзөңдүн болот аңдары, 
Токойдун болот каманы, 
Беш манжаңды карап көр, 
Бардыгы текши турабы? 
Бирөөнө бирөө окшобойт, 
Адамдын болот жаманы, 
Адаштырып кай бирде, 
Ар убак тийет залалы. 
Кай заманды карасаң, 
Сан жакшыда бир жаман, 
Алмага түшкөн курт болот, 
Кеңештен четте калбаган. 
Бузуку болсо арада, 
Батырат кээде санаага, 
Кытайдан келген Алмамбет, 
Казакка келип эл болгон, 
Айдаркандын Көкчөгө, 
Арка тирек бел болгон. 
Алмамбет мында келгели, 
Ашкере он жыл болуптур, 
Көкчөгө жагып кызматы, 
Көңүлү абдан толуптур. 
“Ханга жагып кетти – деп, 
Билди кеңеш кепти” – деп, 
Аз сандуу ордо адамы, 
Ичтери көөп тарсайды, 
Көрүнөө алы келе албай, 
Көргөзүп кастык кыла албай, 
Эч жеринен ойлонуп, 
Кенедей өөн таба албай, 
Намысты таштап ыргытып, 
Жалаа жабат уйалбай. 
Агеркечке таңуулап, 
Жамандык жагын ойлоду, 
Эби келсе Алмаңды, 
Аман койбой сойголу. 



Көкчөдө эки катын бар, 
Агеркеч аттуу чоңу бар, 
Алмамбет менен ойнош, деп, 
Ушак тапты казактар, 
Буудайбек – кичи катыны, 
Бузуктар аны табышты, 
Абдан аны көкүтүп, 
Арасына алышты: 
Жыйын куруу шылтоосу, 
Чогула келип калышты, 
Эл баштыгы алтымыш, 
Эр Көкчөнүн залдары, 
Арактан берип Көкчөгө, 
Мас кылып аны салышты, 
Кызымтал болгон кездерде, 
Бир ооз болуп баарысы, 
Көкчө менен сырдашып, 
Таамай ыгын табышты: 
- Агеркеч менен Алмамбет, 
Алышкан жар – деп айтышты. 
Арамдык кылып жүрөт – деп, 
Айабай мыктап чагышты, 
Эмне жооп чыгар, - деп, 
Оозун тиктеп калышты. 
Арданып Көкчө укканда, 
Олтуруп кетип кыйлага: 
- Акыреттик дос элек, 
Аны кудай урганбы? 
Арамдык кылып Алмамбет, 
Чекеме чыккан чыйканбы? 
Катындык кылып Агеркеч, 
Азгашып кетти дедиңер, 
Алмамбетти чакырып, 
Мында алып келиңер, 
Ырас болсо ал иши, 
Өлтүрүп аны бериңер! 
Ушул турган алтымыш, 
Жыйырмаң бий, кыркың бай. 
Куп жыйылдың баарыңар, 
Арамдык кылган Алмамбет, 
Бир айласын табыңар. 
Алмамбетти өлтүрүп, 
Куурайдай мойнун кыйыңар, 
Агеркечти жулмалап, 
Желке чачын кыркыңар, 
Кементайды кийгизип, 
Кер байталды мингизип, 
Алып барып таштаңар, 
Карахандын шаарына. 
Так салыптыр билгизбей, 
Менин кымбат – баркыма!- 
Деп акырды эр Көкчө, 
Ыраңдары бөлөкчө. 
 



Соорандыктын Алмамбет, 
Манаска барып келсем, деп, 
Олтурса, копсо эңсенет. 
Көкөтөйдүн ашында, 
Көп жыйындын кашында, 
Кылжейренди сурабай, 
Кызыкка орток курдаштай, 
Алып кетип мингенде, 
Ишенем эрге, дегенде, 
Алда кандай адам,  деп, 
Акылда  ойлоп калды эле. 
Үңкүрдүн кара капчыгай, 
Анда чыгат чыт ыргай, 
Ыргайдын түзүн кыйдырып, 
Ыктуусун күнүгө жыйдырып, 
Көлөкөдө кургатып, 
Жарыгы жоктон шыпшатып: 
Катуулугу ыргайдын, 
Адам өлчөөр эме эмес, 
Жашык-жушук темирден, 
Каткан ыргай кем эмес. 
Кыл шиберге копшотуп, 
Тезге басып токтотуп, 
Түптүздүгү сүмбөдөй, 
Ок жыланга окшотуп, 
Билер-билбес жигине, 
Жара желим токтотуп, 
Тал жибек менен чырматып, 
Көгүчкөндүн канатын, 
Сыйрып алып сырдатып, 
Кытайдын кызыл курчунан, 
Бир канчасын алдырып, 
Бөрү тилме чыгарып, 
Учун ууга сугарып, 
Тасмадан боону тактырды, 
Балбандар алып жактырды, 
Колумсага салдырды. 
Учу заар, үч жүз ок, 
Дайарлатып көөнү ток, 
Мен Манаска барам, деп, 
Бир адамга тынган жок. 
Кытайдан келген Кылжейрен, 
Кызыккандай элирген, 
Байкасаң көзү башкача, 
Күйгөн шамдай керилген, 
Алмамбет дайым таңданып, 
“Бактыма бүткөн ат” – деген, 
Ошол үчүн казактан, 
Күлүк бер мага дебеген. 
Өзү билги билүүчү, 
Кайда болсо кетүүчү, 
Калдайтып калың мал айдап, 
Кай бир кезде келүүчү, 
Жалчы-жакыр, мискинге, 



Олжомду ал, деп берүүчү. 
Эл башкарган алтымыш, 
Чындап ичи күйүүчү, 
Көкчөгө деп алымдуу, 
Кап сени деп жүрүүчү. 
Көк кылайып калганда, 
Ыраң чөп баш алганда, 
Койо берген Кылжейрен, 
Кур семирип алыптыр, 
Кулан болуп калыптыр. 
Он беш күн болгон байлаган, 
Куштан бетер таптаган, 
Туш-тушту карап элөөрүп, 
Аркардай  көзү жайнаган, 
Курсагын жыйып тартылтып, 
Күндө секин бастырып, 
Күлүгүн суутуп турган кез, 
Кадаага бийик астырып. 
Акыл ойлоп олтуруп, 
Алтын ээрин калмакча, 
Атка чыңдап токунуп: 
“Кара кыргыз уруугу, 
Кан ичме жинди улугу, 
Жакыптын уулу Манаска, 
Ата-журту алашка, 
Ат изин салып көрөйүн, 
Адылдыгы чын болсо, 
Алдына төөдөй чөгөйүн: 
Коңурбайдай олчойсо, 
Коржоңдошуп көрөйүн, 
Быдыратып күч жетсе, 
Кабыргасын сөгөйүн, 
Эби келсе тирүүлөй, 
Көкчөгө айдап жөнөйүн, 
Агамдын ээрчип артынан, 
Өмүр бойу жүрөйүн, 
Кыйын болсо өлөрмүн, 
Казабына көнөйүн. 
Каргадай жалгыз бир жанмын, 
Кай жумуштан калайын? 
Азуулуу менен тиркешип, 
Аа дүйнө жүзүн табайын”. 
Алмамбет мындай ойлонуп, 
Чалкып жаткан көл болуп, 
Бузулуп ичи турганда, 
Күн шашке кезинде, 
Баскалы турган нээтинде, 
Токтор менен Чайаны, 
Токтолбой жетип барганы, 
Муну айта салганы: 
- Эки күндөн бер жакка, 
Жыйын болуп хан такта, 
Бий, акимдер чогулуп, 
Арбын кеңеш кылышты, 



Өткүр балта, курч бычак, 
Кучак-кучак жыйышты. 
Бачым келсин сизди дейт, 
Көрсөтпөсүн шылтоо дейт, 
Ушуну айтып акимдер, 
Ашыктырды бизди – дейт. 
Ал экөөнү көргөндө, 
Ар неме ойлоп ичинде, 
Алып учуп желдеди, 
Тынчтык бир дем бербеди: 
“Атам душман болоордо, 
Так ушундай бир белги, 
Көрдүм эле мен – деди, 
Кытайдын чети күн чыгыш, 
Кара жүз каапыр эл – деди, 
Уккан жерде жүрөгүм, 
Тийгендей камчы зилдеди. 
Алыбыз жетпей койду, деп, 
Алмамбет бизди сойду, деп, 
Кытайга кабар бергенби? 
Кызыл уйук дөө деген, 
Кыйратайын аны деп. 
Кырк миң аскер алганбы 
Кырымдан издеп калганбы? 
Күнөөкөр болуп элимден, 
Качып жүрүп жай алгам, 
Күн батыштын элинен. 
Махабат көлүн жакалап, 
Нубасканы бакалап, 
Жаткан кытай бабам бар, 
Жан алгычтар анда бар, 
Солк этип жүрөк козголду, 
Кай жерде көрөр капам бар? 
Аман турат аксакал, 
Хан Айдаркан атам бар. 
Алмамбет кармап бергин, деп, 
Алмамбет кармап бербесең, 
Атышаар жерге келгин, деп, 
Кытайлар кабар салганбы? 
Эгей, Шыгай – көй баатыр, 
Эр Көкчө жыйып алганбы?” 
Ойуна муну алганы, 
Бастырган бойдон барганы. 
Алар анча келбесе, 
Өзү дале бармакчы, 
Улук Көкчө баатырга, 
Учурашып алмакчы, 
Анан жолго салмакчы. 
Алмамбеттин көөнү ток, 
Казактан кастык болот деп, 
Хан Алмаңда капар жок. 
“Калмак жоо келсе какшат,  деп, 
Катуулап айтат мындай деп, 
Кытайдан келсе чабуулчу, 



Кыраан айтат кыйрат, деп, 
Кытай менен калмакка, 
Казат кылат экен”, деп – 
Ойлонду Алмаң мындай кеп. 
Ошентип Алмаң барганы, 
Атын киши албады, 
Өзү түшүп байлады, 
Токтор менен Чайаны, 
Айланасын бир карап, 
Алмамбет көзү жайнады, 
Ошентсе да достукту, 
Жаман жакка кыйбады. 
Мурдагыдай көп ирет,  
Салам айтып Алмамбет, 
Салды башын ал үйгө, 
Алмамбет үйгө киргенде, 
Жалпы турду дүрбөшүп, 
Саламга алик алышып, 
Апкаарыша калышты. 
Төрдө жаткан эр Көкчө, 
Түктүйүп өңү бөлөкчө, 
Башын өйдө көтөрүп: 
- Оңолбогон кесек ит, 
Оолактап кайда барасың? 
Ордуңду басып олтурбай, 
Обдулуп баарың жайнайсың, 
Жин тийгендей дүрдүгүп, 
Ары жоктор кандайсың?! –  
Жай-жайдан алтымыш, 
Жалпы олтуруп калышты, 
Эмне экенин түшүнбөй, 
Алмамбет анда алышты. 
Олтурарга орун жок, 
Көчүк койор токум жок, 
Керегеге сүйөнүп, 
Туруп калды бир демге. 
Алмамбет кайдан айанды, 
Төрдө жаткан Көкчөнүн  
Төшөгүнүн айагы, 
Сол тизесин тайанды, 
Аш кайнамдай Алмамбет, 
Алда кимди айтат деп, 
Айран-азыр калганы, 
Жадаганда Алмамбет, 
Жайын сурай салганы. 
Миң кубулуп ажары, 
Анда Көкчө турбады, 
Суук сөздүн баарысы, 
Алмамбет көздөй чубады: 
- Көзүрүм эрен сенби? – деп, 
Көптөн бери жок эле, 
Бул көзүр кайдан келди? – деп, 
Буту менен көрсөтүп, - 
Бузук кул, сени айтам, - деп, 



Бетинен чыгып каары, 
Бурулуп Көкчө карады. 
Абалды билип аңкарды, 
Алакең кебин салганы: 
- Көкчө баатыр, сенби? – деп, 
Көп көргөнүң менби? – деп, 
Арстаным Көкчө сенби? – деп, 
Азган киши менби? – деп, 
Абалтан мындай жок эле, 
Арам сөз кайдан келди? – деп, 
Алмамбет колун сунуптур, 
Көкчө да колун уруптур, 
Көтөрүп өйдө көөдөнүн, 
Көкчө баатыр туруптур. 
- Төрөм Көкчө деп койуп, 
Төшөгүң бассам оңомбу? 
Төбөмдөн урса кобомбу? 
Арамдык сага кылгындай, 
Курбулук шарты оңойбу? 
Айагың бассам оңомбу? 
Арбагың урса кобомбу? 
Арамга көңүл мен бурсам, 
Анты достук урбайбы? 
Арстаным Көкчө сен болсоң. 
Азган киши мен болсом, 
Азгынча киши өлсөчү, 
Айтканга Көкчө көнсөңчү. 
Жолборсум Көкчө сен болсоң, 
Жолунан тайган мен болсом, 
Тозгунча адам өлсөчү, 
Толгонуп Көкчө көрсөңчү. 
Томайагың байыптыр, 
Токумдарың кайыптыр, 
Жолборсум Көкчө деп жүрүп, 
Жолунан мен кул тайыптыр, 
Кетечесин кайыптыр, 
Кедейлериң байыптыр, 
Кербеним Көкчө деп жүрүп, 
Кебинен мен кул тайыптыр! 
Элимден азып келгели, 
Залалым сага тийбеди, 
Алты жүз эле жылкыңыз, 
Азыр алты миң болду, 
Айтылып элге дүң болду: 
Коңгуроолуу кара нар, 
Бири миңге барабар, 
Жалаң төөң миң болду, 
Жалпыга дайын дүң болду, -  
Арак ичкен мас Көкчө, 
Акылы кеткен пас Көкчө, 
Андан кийин акырды, 
Араң турган бектерге, 
Айтып кебин жапырды: 
- Бергени болсо албайбы, 



Мени камап олтурбай, 
Белгисиз жолго салбайбы! 
Каңгайдан келген калмакты, 
Кайт десеңер болбойбу, 
Арзың болсо ичиңде, 
Айт десеңер болбойбу! 
Кытайдан келген кызталак, 
Кызый-кызый божунап, 
Кылым казак журтума, 
Эмне үчүн кысталат? –  
- Арстаным Көкчө, анда, - деп, 
Айтканыңан танба, - деп, 
Көк күбөң берчи кийейин, 
Көгалаң берчи минейин, 
Баркымды айтпай мактанып, 
Башымды катпай сактанып, 
Басташып жүргөн душманга, 
Барып мен бир келейин. 
Баданаң менен атыңдын, 
Башы болсун сеники, 
Күдөөрүң үзүп тим калба, 
Күчү болсун меники – 
Алмамбет андай дегенде, 
Көкчө мындай деди эле: 
 
- Көгала атым көп эле, 
Көңүлдө мындай жок эле, 
Айкашка атым көп эле, 
Акылда мындай жок эле. 
Сарала атым сан толгон, 
Чаар атым миң болгон, 
Нокто, жүгөн тийбеген, 
Үстүнө адам минбеген, 
Ойдо-тоодо көп атым,  
Кайсынысын кааладың? 
Оторго жайса жөн баспайт, 
Торала атым топ жазбайт, 
Жөндү айтып туптуура, 
Каңгып өтүп бир жакка, 
Атап айткын десеңер, 
Азыткы болгон калмакка, 
Аныктап айтып берсеңер. 
Жөндү айткын десеңер, 
Жөөлүгөн калмак-кытайдан, 
Жөнүн сурап берсеңер. 
“Ит ичпеген ашынан, 
Үмүт кылат дечү эле”, 
Бөрү менен төө дагы, 
Ойноп калат дечү эле. 
Алмурут чыккан жерлерге, 
Итмурут чыгып турарбы? 
Атымды сурайт бул калмак. 
Мындай кудай урарбы?! - 
Анда Алмамбет муну айтат: 



- Калкың укса, - деп айтат, 
Башында бай Дербиштин малы экен, 
Маралдай сыны бар экен, 
Кең Ташкендин ойунда, 
Бокмурундун тойунда, 
Кунанында аттан чыгыптыр, 
Куйундай сызат экен деп, 
Кутманбай жайын угуптур. 
Текечи каалап алыптыр, 
Текечи кулдун кулунан, 
Сен алыпсың даң менен, 
Алтымыш тогуз мал менен, 
Ошол атың Көгала, 
Сурап турам дагы да, - 
Мында Көкчө турабы, 
Карап калып алайа: 
- Алдынан жоосу кабылса, 
Артка качкан шер эмес, 
Илинбесте оорлук, 
Ийилип кеткен бел эмес, 
Айтканыңа макул деп, 
Атымды берер мен эмес! 
Ат-тонун сурап бул кытай, 
Катышкалы турабы? 
Алма баштуу ак бараң, 
Атышкалы турабы? 
Камыш чыккан саздаңга, 
Балтыркан чыгып калабы? – 
Анда Алмамбет кеп айтат, 
Ачууланып бек айтат: 
- Алмурут жыгач сенсиңби, 
Итмурут жыгач менминби? 
Жан бага албай темселеп, 
Жаныңа, Көкчө, келдимби? 
Балбандыкта, акылда, 
Ар жактылуу кемминби? 
Каш санаган курбуга, 
Караан баатыр дейсиңби? 
Атаңдын көрү ит Көкчө, 
Адам болбой кет Көкчө, 
Айтканча антип уйалбай, 
Акыретке кет Көкчө! 
Таптым деп жакын тууганды, 
Жоодо жүргөн экенмин, 
Таптым деп тегиз досумду, 
Ордо жүргөн экенмин! – 
Алмамбет колун тартканы, 
Калбаны катуу баштады, 
Кармаган колу Көкчөнүн, 
Үзүлүп кете жаздады. 
Көк сүлөөсүн көркөм бөрк, 
Ыргып түштү башынан, 
Ага Көкчө ардыкты, 
Кылды деп шылдың олтурган. 



Ичип Көкчө аракты, 
Кызымтал болгон убагы, 
Жалаа сөздөр тепчисе, 
Жан кейибей турабы? 
- Кулду карма, муузда! – деп, 
Көрүнөө айтты жарлыкты, 
Көзү көрбөй күүгүмдөп, 
Көшүгөндөй үргүлөп, 
Тайанып жатты жастыкты. 
Агеркеч Көкчө жар экен, 
Акылга мукам жан экен, 
Агеркечке жумушкер, 
Куйту күң деген бар экен. 
Куйту күң келсе суйсалып, 
Көбүргөн тунук суу алып, 
Зор Алмамбет эр Көкчө, 
Эрегишкен сурданып. 
Акырын койуп тунугун, 
Артына секин бурулду, 
Агеркечке айткалы, 
Аста жылып суурулду. 
Алыстап али кете элек, 
Айкырыктар угулду. 
Эмне шумдук болду, деп, 
Кайта чуркай салыптыр, 
Буудайбектин үйүндө, 
Бажылдакка барыптыр. 
Шыкаалап үйдү караса, 
Кызык сөзгө батыптыр, 
Буудайбек айтып күбөлүк, 
Бузук чыгып калыптыр! 
Ойон Алма жалгызды, 
Ортосуна алыптыр, 
Кол салууга жакындап, 
Обдулушуп калыптыр, 
Уккандарын Куйту күң, 
Агеркечке айтыптыр. 
Агеркеч угуп шашылып, 
Дүрүйө көйнөк жазылып, 
Кулдарды кудай алсын, деп, 
Бачымдап басып ашыгып, 
Капшытты ачып караса, 
Өзгөргөн абал башкага, 
Ата уулунан алтымыш, 
Алмамбет турат жапжалгыз. 
Агеркеч доошун салгалы, 
Көкчөгө айтып калганы: 
- Көкчө баатыр, не болдуң? 
Акылың кайда жоготтуң? 
Асылганың бир киши, 
Эл укса уйат эмеспи, 

 
Ааламга даңы ар жерде, 
Алмамбеттин ар иши! 



Бизге болду бак-таалай, 
Азып мында келиши, 
Ар кайдан айдап арбын мал, 
Атаңдай энчи бериши, 
Сарарка бардың самсаалап, 
Алтайды кайра жер кылды, 
Азып келген Алмамбет, 
Андан башка не кылды? 
Душманыңды кем кылды, 
А тууганыңа дем кылды, 
Алмамбет мында келгели, 
Күңдөрүң алек кийген жок, 
Күчүгүң сүткө тийген жок, 
Келиндер каймак жалабай, 
Кемпирлер майды карабай, 
Жардыларың бай кылды, 
Чайнаганын май кылды. 
Көчө албаган казакты, 
Көк жайыкка жайлатты, 
Танасы жок казакка, 
Таптатып күлүк байлатты. 
Келинге кете кийгизди, 
Керегин журтка тийгизди, 
Кеңирсип жаткан калмактын, 
Келтирип берип жылкысын, 
Кер жорго атка мингизди. 
Кенендигин билгизди, 
Султанга суп тон кийгизди, 
Сүрсүгөн эттен жегизди, 
Суу-сууда жаткан жоолордун, 
Сууруп келип жылкысын, 
Сур жорго атка мингизди, 
Султандыгын билгизди, 
Ыңырчаксыз казакка, 
Ак каңгы ээр токутту, 
Кечилдери минбес жоргого, 
Келиндериң койкойтту, 
Каматкыдай текече, 
Кургурда күнөө ушубу?! 
Келбирип калмак турчу эле, 
Керилип камчы урчу эле, 
Желеңди кыркып күн алыс, 
Ээ кылбай жылкың куучу эле, 
Ийинге баарын сийгизди, 
Эрендигин билгизди, 
Ардактаган бийлериң, 
Аркасын кимге тийгизди? 
Ачпайсыңбы көзүңдү? 
Албайсыңбы сөзүмдү? 
Жыгылууга жапжакын, 
Көрүп турам өзүңдү! - 
Анда-санда Алмамбет, 
Жаш баладай эрбеңдеп, 
Маңдайында жүргөнсүйт, 



Бирдеме кылып делдеңдеп, 
Жер айланып жаткансыйт, 
Буту өөдө чыккансыйт, 
Суу бетинде кемедей, 
Толкун жарып жылгансыйт, 
Акылын жыйып байкаса, 
Агеркеч жары тургансыйт. 
Машаадай болуп кыңылдап, 
Бирдеме сүйлөп жаткансыйт, 
Ооздору ормоңдоп, 
Далай сөздү айткансыйт. 
Келе калып эсине, 
Тиктеп турат чекийе, 
Эми кулак салыңар, 
Эр Көкчө сөзүн угуңар: 
- Баштабайт катын элимди, 
Башынан билем эбиңди, 
Айыргалы келипсиң, 
Алмамбет арам эриңди, 
Тулумчалап серкедей, 
Сойбосом сенин териңди! 
Абийиримди кетирдиң, 
Аз келгенсип меники, 
Алганым элең шерменде, 
Арбыптыр куртуң сеники! 
Карматып алып келгенде, 
Жаман жериң тилгенде, 
Жайымды шондо билерсиң, 
 Жайдак атка мингенде! 
Ажыратпай чегиңди, 
Айтып турган кебиңди, 
Эриңе көмөк болгонуң, 
Эл ичинен билинди, 
Эски күң, эми сүйлөбө, 
Көбөйтүп ички киримди! – 
Ушуну айтып шылк этип, 
Башы тийди жастыкка, 
Көзү жетти Агеркеч, 
Буудайбек кылган кастыкка. 
- Көчүүгө катар нар чирке, 
Көрбөдүм беле кырк сирке? 
Арылттым эле сиркеңди, 
Азабың журтка тийгенби? 
Өлтүрсө үстөм болгонуң, 
Өлбөй кытай кутулса, 
Көрүп турам жаныңды, 
Көкчөнүн мыкты болгонун, 
Көй төрөң колдоп койгонун! 
Ырысы журттан бөксө, - деп, 
Ыйманы качкан Көкчө! – деп, 
Каймана тыштан Агеркеч, 
Басып жүрүп урушуп, 
Караандыкка чыдабай, 
Улам турат буулугуп. 



Дагы башын көтөрдү, 
Алмамбетти көз көрдү, 
Мастыгынан айтат деп, 
Канчаны Алмаң өткөрдү. 
Күрс дегиче жөтөлүп, 
Көөдөнүн чындап көтөрүп: 
- Көк сүлөөсүн бөрк жаткан, 
Коломтодо от жаккан, 
Албайсыңбы бөркүмдү, 
Алмамбет кулду көрдүңбү?! - 
Ал Көкчө кылып өкүмдү, 
Белгисин берди өлтүрчү. 
Казактын баары камынып, 
Баары турду жабылып, 
Канжарды кыйгач камдашып, 
Кармай албай кол салып, 
Кайраты артык арстанга, 
Катыла албай жармашып, 
Канын тартып ичине, 
Бирин-бири карашып. 
Казактын көрүп түрпөтүн, 
Ошондо үзүп үмүтүн, 
Алмамбет жаны карарып, 
Болгонсуду күнү түн. 
Көкжал Алмаң күркүрөйт, 
Ээрдин тиштеп сүрдөнөт, 
Кабагын чытып бүркөлтүп, 
Ач жолборстой түрдөнөт, 
Келбетин көрүп баатырдын, 
Казактар бойу дүркүрөйт. 
Ачуусу чындап келгенде, 
Атадан качан тайманган? 
Албарс миздүү кылычын, 
Алоокеге суурган. 
Алактаган Коңурдун, 
Алапайын куурган, 
Коркпой жалгыз Алмамбет, 
Кытайга салып чуулган, 
Эрендерин сойлотуп, 
Кызыл канга жуурган, 
Жаалы келип жүзүнө, 
Адам бакпай түсүнө, 
Учу кайкы, мойну түз, 
Сырты калың өткүр миз, 
Кылычын кындан суурганда, 
Кыйкырып Алмаң турганда, 
Калтыратып муунду, 
Катыла албай турушту. 
Алмаң күйүп от болуп, 
Азыраак акыл токтолуп, 
Ар ишин ойлоп кийинки, 
Туруп калды токтолуп. 
“Хан Көкчөсүн баш кылып, 
Казактын төрүн кан кылып, 



Катардагы кишиси – 
Кайкалап турган бийлерин, 
Камыштай кертип чабаармын 
Кай мурасты табармын? 
Эр изинен таймак жок, 
Достук антын актайын, 
Тынчы жок деп Алмаңдын, 
Жаман атка калбайын, 
Бузукту билбей ээрчиген, 
Буртактын канын чачпайын. 
Каапыр менен мусулман – 
Баарысына жоо болсом, 
Кайда барып турармын? 
Бүрдөп турган жаш чырпык, 
Бүдөөгө келбей сынаармын, 
Итчилик кылса бул кылсын, 
Азыраак сабыр кылайын. 
Кайыр, мындан кечейин, 
Касыгып буга нетейин? 
Казактын жүктөп өлүгүн, 
Кай муратка жетейин? 
Башымды алып кутулуп, 
Башка жакка кетейин”. 
Катуу жаңжал кызыкта, 
Чапташып турган бузукта, 
Эр Көкчөнүн Карагул, 
Төрт көнөк сүттү көтөрүп,  
Эшиктен кирди мына бул, 
Ата уулун караса. 
Алдырашып алыптыр, 
Бирин-бири карашып, 
Жалдырашып калыптыр. 
Бир сайганда өлбөйбү, 
Канжарында уч болсо, 
Качырып барып албайбы, 
Билегиңде күч болсо. 
Кайгуулдашып турабы, 
Жүрөгүңдө курч болсо, 
Миңи болсо коркобу, 
Жалындап турган өрт болсо, 
Жолборс чочуп калабы, 
Жүздөй бөрү торосо, 
Учпай бүркүт конобу, 
Алдынан соксо борошо. 
- Каалганы мен тостум, 
Кармагыла кучактап, 
Ур, өлтүр – деп, - бычактап! - 
Карагул барып дардактап, 
Каалгасын жапканы, 
Кулачын кере жазганы. 
Казактардын баатыры, 
Калдайып карап турбады, 
Колунда эле дапдайар, 
Канжар менен бычагы, 



Асманда мөндүр жаагандай, 
Оолак туруп ыргытты. 
Соотунан өтпөдү, 
Шаңгырттап жерге түшкөнү. 
Булчуң этин кечпеди, 
Бармак басым кеспеди, 
Кичине жерден чек чыгып, 
Алмаңдын этин тешпеди, 
Бычак менен канжары, 
Калды жерде жалтырап, 
Бет алып жүрдү эшикке, 
Эр Алмамбет буластап. 
Чоптор өтүк такасы, 
Чойулуп Алмаң тепкени, 
Чортоңдогон Карагул, 
Бет алдынан кеткени, 
Боконо сөөгү морт кетип, 
Богу көттөн шорт кетип, 
Кабыргасы карс этип, 
Кара оозунан кан кетип, 
Жер кучактап жыгылды, 
Отко башы тыгылды, 
- Көтөргүн, - деп, - башыңды - 
Көй кашкалар жыйылды. 
Жөлөгөнгө болобу, 
Алмамбет тепкен оңобу? 
Нан болуптур Карагул, 
Өзү келип катылып, 
Соңу болду мана бул! 
Көтөрүп башын жастыктан, 
Дагы Көкчө оңолду, 
Чомочоктоп турган эл, 
Көзү көрдү ошону. 
- Жумушуңар эмне? – деп, 
Көкчө сурап калганы, 
Төрдө турган төрөлөр: 
- Мурдар кул түпкө жетти, - дейт, 
Мурасыңды талкалап, 
Өлтүрүп таштап кетти, - дейт, 
Кадырман болгон качкын кул, 
Калмак түпкө жетти, - дейт, 
Абабызды өлтүрүп, 
Анан жолго түштү! – дейт. 
Анда Көкчө кеп айтат, 
Кочуралган элге айтат: 
- Өлүгүн өлсө көрөрбүз, 
Кечки салкын бешимде, 
Көр каздырып көмөрбүз, - 
Карбаластап ашыгып, 
Карагулдун өлүгүн, 
Калдайтып барып жаткырып, 
Ачынып бийлер турганда, 
Үстүнө актан жаптырып: 
Казатка минчү Кылжейрен, 



Алмамбет  минип аттанып, 
Батышты карай бет алып, 
Теминип атын жөнөдү, 
Тоодой караан калдайып, 
Кутулдук калмак кулдан, деп, 
Казактар калды шаңданып. 
 
 
Кепечелик үйү жок, 
Керилип жатар төшөк жок, 
Тарсылдап мөндүр урганда, 
Маанектерге үңкүр жок, 
Каран күн башка түшкөндө, 
Каргадай жалгыз жолдош жок. 
Барар жерин биле албай, 
Тунарып көзү тумандай, 
Денесинде дарман жок, 
Канын соруп алгандай: 
Боору ачып буркурап, 
Бирөө чоктон баскандай, 
Көзү жашка жык толуп, 
Мыйаз туурап жаткандай: 
Алмаңдын башын маң кылып, 
Казактын ичтен жаң кылып, 
Алмамбет чыгып ал үйдөн, 
Каалгасын кан кылып, 
Көкчө достон айрылып, 
Бара жатса бастырып, 
Элесин көрүп Агеркеч, 
Эң эле калды шашылып: 
- Токтой тургун, айаш, - деп, 
Колун булгап чакырып, 
Кадырына, баркына, 
Кан жүрөгү каңырып, 
Айылдан Алмаң кеткенге, 
Агеркеч барат ачынып. 
Кайрылып Алмаң карады, 
Кастарлуу Эркеч айашы, 
Улутунуп бир алды, 
Өз ойунда соолулду, 
Үзүлгөндөй сабагы. 
Дүрүйө көйнөк шоодурап, 
Караса көзү жоодурап, 
Аркардай басып чойулуп, 
Алагар көзү койулуп, 
Агеркеч жетип артынан, 
Буларды айтып таңшыган: 
- Ач арстан, жолборстой, 
Атка минип алыпсыз, 
Арзан жумуш болбостой, 
Айрылыш жолго салыпсыз, 
Атадан бала таранчу, 
Ардыгып кайда баруучу? 
Аманат келген эр белең, 



Алыска кетип калуучу? 
Айал-эркек урушат, 
Алкымдан сыга жулушат, 
Ачуусу таркай келгенде, 
Айланышып турушат, 
Абалкы өткөн көп сөздөр, 
Аны кайдан куушат? 
Ага-ини жөөлөшөт, 
Эртеси өңүн көрүшөт, 
Өлүп калса бир-бирин, 
Өкүрүп ыйлап көмүшөт, 
Өкүмүнө көнүшөт, 
Бир туугандар урушат, 
Бакан сүйрөп турушат, 
Басылганда ачуусу, 
Баарысы аны унутат. 
Башкарып жүрдүң кишини, 
Билип жүрдүң ишини, 
Азыраак ишке ардыгып, 
Атка миниш эрдикпи? 
Көкчөнү көрүп жүргөнсүң, 
Көп сырларын билгенсиң, 
Атакемдин бул уулу, 
Көөлдөгөн эр эле, 
Көңдөй челек эме эле, 
Абыдан, Алмам, ойлоп көр, 
Айткандарым калп беле? 
Мурда келип ким айтса, 
Ушул ырас дейт эле, 
Жымырылып даалдап, 
Зыйан тарткан көп эле. 
Жазылса масы айтарсыз, 
Ыза кылып саларсыз, 
Кайрылбай кетсең Көкчөгө, 
Кападар болуп каларбыз, 
Как ушундай адамды, 
Кайактан издеп табарсыз? – 
Анда Алмаң муну айтат, 
Алысты карап муң айтат: 
- Токтоого көңүл бура албайм, 
Токтолуп мында тура албайм, 
Кайрылсам болор өлүмүм, 
Кайрадан жоктур өмүрүм: 
Атымдын башын бура албайм, 
Ажалга өзүм бара албайм, 
Искендер ишин берсе да, 
Толтура алтын чөйчөккө, 
Аби замзам сепсе да, 
Азырети Аалы кылычын, 
Алдыма сүйөп келсе да, 
Так Сулайман тагына, 
Таажысын кошо берсе да, 
Имерилип тура албайм, 
Эми көңүл бура албайм, 



Аллам ачса ак жолду, 
Барар жерим болжолду, 
Жеткирсе кудай талапка, 
Аралап кирип кетейин, 
Алты бөлмө арапка. 
Кыдырып кытай жеринен, 
Узасам урум элинен, 
Алыска сапар чубаган, 
Ажыларга кошулам. 
Шор дайранын жээгинде, 
Жышынып абдан чумулсам, 
Мекенин ысык чөлүнөн, 
Мединаны бир көрсөм, 
Салбыраган мөмөдөй, 
Башымды ийип ыйласам, 
Бар кудайдын амирин, 
Жүрөгүмө сыйласам, 
Баласы элем каапырдын, 
Тилегиме жетермин, 
Ал тилекке жетпесем, 
Арман менен кетермин, 
Жолумду, айаш, торгобо, 
Кош эмесе, кетейин! –  
Агеркеч анда муну айтат, 
Армандууну муңайтат: 

 
- Мухаммед сунган шарийат, 
Ак селдесин оронуп, 
Акундар айткан тарийкат, 
Алы келсе бүтүрчү, 
Мусулманда маарыпат, 
Ченине жеткен жери экен, 
Ченеми анын акыйкат, 
Эч кишинин жок болсо, 
Мойнуна түшкөн кыйын карз, 
Алмам айаш, билесиң, 
Андан кийин Мекке парз. 
Барсаң, баргын тоспойун, 
Сен кабылан жолборсум, 
Кытайдан бери чыккандан, 
Кыйаматтык жолдосуң. 
Мен бир айал, сен кыраан, 
Тереңди тепчий ойлойсуң, 
Ачуу – шайтан, акыл – дос. 
Аны терең болжойсуң, 
Убада сөздөн тайгылып, 
Ушулбу табаар сообуң? 
Манас досуңа теңелип, 
“Кайыр коштоп” болбойсуң, 
Миң өлүк жолборс бириксе, 
Мышыкчалык алы жок, 
Миң шейиттин арбагы, 
Бир тирүүчө баркы жок, 
Миң күнү көргөн бейиштин, 



Бир күнчөлүк наркы жок, 
Кайраты жок жигиттин, 
Камчычалык дайны жок, 
Күнөөлөшүң дуруспу, 
Кем учурайт айбы жок? 
Эрдемсип айтат эркектер: 
“Эрдин сөзү аткан ок”, 
Түңүлдүм, айаш, эркектен, 
Оопасыз экен дүйнө-бок! – 
Кылжейрен турат кындыйып, 
Тел болду Алмаң шылкыйып, 
Өмүр бойу унуткус, 
Сабак болду бул кызык. 
Алмаңды жеңип жүйөдөн, 
Агеркеч турат мейитип, 
Улантты сөзүн ал жана, 
Сары майдай эритип: 
- Меке деп, баатыр, дарбыбаң, 
Тайана турган жерди айтам, 
Талкаласаң былк этпес, 
Талабы бийик эрди айтам, 
Тартынбай тийген жоосуна, 
Талыкпаган белди айтам, 
Таалайы чоң, эрки өткөн, 
Так өзүңдөй шерди айтам. 
Бай Жакыптан туулган, 
Башынан салган чуулган, 
Тогузунда токтолгон, 
Күлбөй тиктеп томсоргон, 
Бөлүнүп чыгып майданга, 
Он жашында октолгон, 
Ок аткан душман жок болгон. 
Он бир жашка келгенде, 
Оң-солуна кериле, 
Өчүгүшкөн жоолорун, 
Ойрондогон тимеле. 
Он үчүндө мүчөгөн, 
Оттой жанып күчөгөн, 
Кыргыз элге баш болгон, 
Кыймылдаткыс таш болгон. 
Алайып тиктеп бет келип, 
Айткышкан бенде болбогон, 
Каршылашкан ким болсо, 
Кырынан сулап сойлогон, 
Отуз жашта бул күндө, 
Ордолуу орчун хан болгон, 
Урматы улуу саналып, 
Ойротко сөзү даң болгон, 
Катарда жок Көкчөнү, 
Жол каратып хан койгон. 
Кадырың билер жан ошо, 
Аралашкан ал жошо, 
Ханзаданын бардыгы, 
Жанында жүрөт аа кошо, 



Бейилиңди билер бий ошо, 
Биригип кетер кил бото, 
Бекзаданын баарысы, 
Бетинде жүрөт аа кошо. 
Тоодон улуу иш кылсаң, 
Ашырганың эл билбейт, 
Эр өлтүрсөң, кан төксөң, 
Жашырганың эл билбейт, 
Суудан терең милдет ал, 
Кечиргениң жан билбейт, 
Жамандыкка жакшылык, 
Келтиргенин жан билбейт, 
Айдаркандын Көкчөдөй, 
Алтымышын көзгө илбейт, - 
Далай Эркеч өткөрдү, 
Алмамбет боору түтөдү, 
Кирпикте жашы кылгырып, 
Каңырыгы күчөдү, 
Ал Манаска барарда, 
Угуп жүргөн кабарда: 
- Кара сууга кан куйган, 
Канкор эме деди эле, 
Калайыкка чаң салган, 
Анткор эме деди эле, 
Өз-жат дебей чыр салган. 
Манткор эме деди эле. 
Кармаганы камырдай, 
Качырганы арстандай, 
Теңөөсү жок эр деген, 
Өлтүрөт десе баарысын, 
Өсөмгө кандай барамын? 
Досумдан көргөн күнүм бул, 
Өткүргө кандай барамын? 
Биле албаган ал жайын, 
Пиримден көргөн күнүм бул, 
Өжөргө кандай барамын? – 
Анда Агеркеч муну айтат, 
Алмамбетти муңайтат: 
- Ак жибектен тор жайдым, 
Абадан туйгун кушума, 
Эки сөзгө көнбөсөң, 
Тапшырдым, айаш, тузума! 
Соккон билет алтынды, 
Күйгөн билет жаркынды, 
Кылыч сүйрөп чыксаң да, 
Кыракы билет баркыңды. 
Уламадан улайын, 
Уккандардан сурайын, 
Кайда болсоң эсен жүр, 
Кабарың угуп турайын, 
Кербендерден сурармын, 
Кебиңди угуп турармын, 
Жортоктор менен кайышып, 
Жүрөккө салдың убайым! – 



Алмамбет көөнү бөлүнүп, 
Айланып жашы төгүлүп: 
- Канаты күмүш ак тунжур, 
Калкылдап кайып учармын, 
Кайыңды көрсөм конормун, 
Кайышпай кайың көтөрсө, 
Как ошол жерде болормун. 
Текөөрү болот ак шумкар, 
Тегеренип учармын, 
Теректүү жерге конормун, 
Тербелбей терек көтөрсө, 
Теги ошол жерде болормун. 
Байандаган Манасты, 
Кыйла сынап көрөрмүн, 
Теңтуштан бирди таппасам, 
Темселеп жүрүп өлөрмүн.... 
Каргылдап үнү бузулуп, 
Кызыл жүзү кубулуп, 
Эриндери кыбырап, 
Жашы турду чубуруп. 
Алмамбет баатыр муңайды, 
Айанычтуу үшкүрүп, 
Кадырын билер Агеркеч, 
Кабыргасы сөгүлүп, 
Бурчактап жашы төгүлүп, 
Кош, деп койуп Алмамбет, 
Кайра тартты бөлүнүп. 
“Коркуткан болуп нетейин, 
Кош, деп койуп кетейин, 
Айлынан чыктым урушуп. 
Ач бөрүдөй жулушуп” – 
Бура тартып алыптыр, 
Бурулуп жолго калыптыр, 
Алдындагы Кылжейрен, 
Атын санга салыптыр. 
Эшиктен кирип эки-үчөө, 
Энтелеп айтат Көкчөгө: 
- Кытай кул келет кырданып, 
Кыйла эле сурданып, 
Атын санга салды, - деп, 
Кылычын жалаң алды, - деп, 
Кызыталак бу калмак, 
Кылмак болуп калды – деп, 
Көргүлүктү көрдүк, - деп, 
Бөлөктүгү курусун, 
Бөөдө Көкчө, өлдүк! – деп, 
Көкчө баатыр турсаңчы, 
Көк күбө тонуң кийсеңчи, 
Айылга муну келтирбей, 
Атынын башын бурсаңчы, 
Кабагы карыш салынган, 
Соо койбостой сыйагы! - 
Көкчө анда кеп айтат, 
Кужураган элге айтат: 



- Белдемчи кыйа байланып, 
Бетине чыксаң шайланып, 
Беттешип сага тиет ал, 
Кабыландай тиш салып. 
Эндекей мындай турганда, 
Белсенип келбейт алдыңа, 
Баарыңды көрүп албарсты, 
Ошого келбейт из чалып. 
Коркуп туйлап жүрөгүң, 
Кокус өлүп жүрбөгүн, 
Бузулбай үйгө кириңер, 
Бутуңду сунуп ийиңер, 
Колуңарды жастанып, 
Коломтону баштанып, 
Коңурукка кириңер. 
Кадиксиз жерге жол салбас, 
Кармашпаса баш албас, 
Карачкыдай турганда, 
Алмамбет сага кол салбас, - 
Акимсинген көптөрү, 
Ажарлары өзгөрдү, 
Коркпогондо неткени, 
Кулдуйуп жатып кеткени, 
Коңурукка киргенде, 
Коломтодо күл калбай, 
Сапырылып кеткени. 
“Катылдык кайдан бекер, - деп, 
Как далыга бир койсо, 
Кайран жан кантер экен? “ –деп, 
Күйпүйүп жерге жатышып, 
Күбүрөп ыйман айтышып. 
Кууса дүйнө качасың, 
Кутулганча шашасың, 
Көркөм сулуу кыз болуп,  
Көз талдырып турасың, 
Көргөнгө көңүл бурасың, 
Жалганда жаның бар болсо, 
Жакыр да болсоң баашасың, 
Эми Алмамбет неткени, 
Бастыра жүрүп кеткени, 
“Артымдан Көкчө чабар, - деп, 
Алыстан кайдан табар? – деп, 
Эртеңге дейре ал жинди, 
Эсине келип калар, - деп, 
Эңгиреп мендей жаш төгөөр, 
Эркечтен укса кабар”, - деп, 
Шашкелик жерге урулуп, 
Жаңгактуу жерге урунуп, 
Аркайган жондур – туу белде, 
Атын түшүп откозуп, 
Тумандуу күндөй бузулуп, 
Шалбырт кардай сызылып, 
Алакең жатты үшкүрүп, 
Куру санаага үшүлүп. 



Муну мындай таштайлы, 
Эрен Манас көкжалдын  
Түшүнөн кепти баштайлы. 

 

 
Манастын түшү, Алмамбеттин келиши 
 
Айдын он беш күнүндө, 
Жуманын кадыр түнүндө, 
Эрен Манас көкжалың, 
Түндө жатып түш көрдү, 
Түшүндө сонун иш көрдү: 
Аккула атын мингени, 
Аккүбө тонун кийгени, 
Жайбаракат бастырып, 
Жалгыз жолго киргени, 
Кызымталдуу бир кылыч, 
Жолдон таап алганы, 
Өткүрлүгүн билем деп, 
Аны сынап калганы. 
Жаткан уйдай кара таш, 
Баатыр Манас чапканы, 
Кылычтын мизи кетилбей, 
Таш бөлүнүп жатканы, 
Таштан өтүп бул кылыч, 
Зардабы жерге батканы! 
Курчтугуна суктанып, 
Сол жагына байланып, 
Аккула оозун жайганы, 
Арышын керип калганы. 
Алкылдап бара жатканда, 
Салмактап кылыч башкача, 
Боосу узарып кеткени, 
Учу жерге жеткени, 
Жеткен жерде камырдай, 
Кара жерди тилгени, 
Кылычы бөлөк сүрөткө, 
Так ошол жерден киргени. 
Кыйшык айткан сөз болбос, 
Кылычы болду сур жолборс, 
Жандай чаап сурданып, 
Жолборс болду а жолдош. 
Ай талаанын түзүндө, 
Алдында бийик бир дөбө, 
Дөбөнүн чыкты башына, 
Жолборсу жүрөт кашында, 
Чар тарапка чакчайып, 
Жыт алган тайган баштанып 
Атылчуудай комдонуп, 
Алуучудай оңдонуп, 
Көзүнөн жалын шыркырап, 
Жолборсу турду зыңгкырап, 
Күркүрөп доошу башкача, 
Жаңырык толгон асманга, 



Кабышып кашат солкулдап, 
Кулап жатат таштар да. 
Алиги турган жолборсу, 
Ак тунжур болуп калганы, 
Канаты аппак жаркылдап, 
Үнү ачуу баркылдап, 
Алпкаракуш аралаш, 
Асманга батпай калкылдап, 
Канаттуулар жыйылды, 
Сейил жасап сыйынды. 
Коңур үндүү шыңгырттап, 
Коңгуроосу баш жарат, 
Конгону тунжур куш болду, 
Түшүндө сонун иш болду, 
Кондуруп жүрүп колуна, 
Ошол түштөн ойгонду... 
Оңой эмес, бул түш, деп, 
Ойунда Манас ойлонду, 
Эртең менен болгондо, 
Окторулуп эр Манас, 
Кабар салды ой-тоого, 
Анжийан менен Кашкардын, 
Самаркан менен Ташкендин, 
Эсепке байын алыптыр, 
Элүү миң болуп калыптыр, 
Эң алдыңкы байлары, 
Беш жүздөн бээ байлады, 
Экинчиси үч жүздөн, 
Тойторуп жылкы айдады, 
Нокто, чыкта таба албай, 
Көбүнүн шору кайнады. 
Улуу түнкү укмушту, 
Уксам деп түштөн байанды, 
Ар тарапка чаптырды, 
Алтымыш бир чабарды: 
- Кырк күндө тойго келүүгө, 
Кабар кыл, - деп аларды, 
Атпай журтум кыргызым, 
Тамыр тарткан жылдызым, 
Айтып муну угуз, - деп, 
Сырт жайласын тегиз, - деп, 
Сыйыр сойсун семиздеп, 
Каруулусу төө сойсун, 
Казы чыгар бээ сойсун, 
Кант, жемишин камдасын, 
Камсыз конок албасын, 
Бадакшан менен Самаркан, 
Ортосунда Кыркууга, 
Буга киши барбасын, 
Чөбү белден булаган, 
Башка жакка жайласын. 
Кой арыгын сойбосун, 
Тарткылатып тарамыш, 
Таарынтып элди койбосун, 



Канкор Манас баатырдын, 
Каарын баары ойлосун! - 
Алтымыш бир чабарга, 
Жерин айтты барарга: 
- Түндүк, түштүк чакыргын, 
Индистан менен испанды, 
Көңүлү сүйсө келсин де, 
Күлдү жаткан шаңкайды, 
Бадакшан бар, Балык бар, 
Байралып өскөн тажик бар, 
Өмөнүн бойу Үргөнч бар, 
Андай кыргыз жүргөн бар, 
Манасты той берет деп, 
Барчасында дүрбөн бар, 
Ламдын бели Кыйма бар, 
Боз үй тиккен Кыйба бар, 
Чакырса тойго келүүчү, 
Алардын эли кыйла бар. 
Коросондо кыргыздын, 
Жедигери дагы бар, 
Багышына айтыңар, 
Кабар берип кайтыңар. 
Букар, Чамбыл түркмөнгө, 
Каракалпак, чүрчүткө, 
Жуда менен калчага, 
Андай жана канчага, 
Айдың көл менен Нурадан, 
Эринбей келсин бар адам, 
Бабыл менен Сарыкандан, 
Барскоон менен Даркандан, 
Айагы Мунар Суусадан, 
Айдарканга айтыңар, 
Андан кийин кайтыңар! - 
Кабарчылар бөлүнүп, 
Талыкпай кабар салыптыр, 
Бардыгы күндү эсептеп, 
Бармак болуп калыптыр. 
 
Эл келер кези болуптур, 
Эңкейип сыртка конуптур, 
Күлүктүн баарын байлатып, 
Күлгүндүн баарын жайнатып, 
Байандоозун бүктөтүп, 
Салтанатын баарысын, 
Жайлоону карай жүктөшүп, 
Камылгасын бүтүрдү, 
Манастын эли дүрбөшүп, 
Казандай селде чалынып, 
Кожо келди бу тойго, 
Ханы, беги, карасы, 
Кошо келди бу тойго, 
Үйдөй чокмор көтөргөн, 
Балбан келди бул тойго, 
Хан балбанын башкарган, 



Залдар келди бул тойго, 
Колтуктап жүргөн комузун, 
Ырчы келди бул тойго, 
Айтканы таамай так болгон, 
Сынчы келди бул тойго, 
Булбулдай сайрап сүйлөгөн, 
Чечен келди бул тойго, 
Олутун оңдоп жүрбөгөн, 
Бечел келди бул тойго, 
Куудум-шуудум-батбаадай, 
Кешел келди бул тойго. 
Алыстан келген коногу, 
Жайлоого кайкап карк толду, 
Тойго келген меймандар, 
Жетимиш миңче калк болду. 
Кыргыз, казак, кыпчагы, 
Майга жүрбөй бычагы, 
Барган сайын коноктун, 
Той тартуусу кычады, 
Көп ойунду башташып, 
Күрпүлдөшүп дуулады, 
Акырында күлүгүн, 
Алыска айдап чуулады. 
Жийденин түзү кысыкта, 
Шылуундар байге бөлүштү, 
Беш жүз жылкы бир миң кой, 
Баш байгеден көрүштү, 
Улам-улам кемитип, 
Жакшы болду дегизип, 
Он беш атка байге бар, 
Оонабаска сайганы, 
Санаты кырк беш кара мал. 
Дуулашып эл жатыптыр, 
Тамашага батыптыр, 
Көп күндөрдүн биринде, 
Чапкан ат келип калыптыр. 
Багыштын аты Суркийик, 
Жейренден бетер түйүлүп, 
Али эле оозун жайгандай, 
Арышын кере жүгүрүп, 
Көй күлүктөн чыгыптыр, 
Көтөргөн туусун жыгыптыр. 
Намысы бирге кыргыз, деп, 
Дардаңдап Багыш калыптыр, 
Байгени баштап этекке, 
Ортолукка салыптыр, 
Элдер бөлүп алыптыр, 
Шыгайдын уулу чыр Чабак, 
Чыр чыгарып калыптыр, 
Жакшыларга жамгырдай, 
Жаман сөзүн салыптыр: 
- Атаңдын көрү жедигер, 
Атың чыкса ээ болбой, 
Абыдан бокту жедиңер! 



Сенин да түбүң түрүк, деп, 
Алаш болдуң, жүрүп, деп, 
Кызыталак канкордун, 
Кылган тойу ушубу, 
Кыргыздын баары бөлүп жеп?! - 
Жайылданып эр Манас, 
Кылычын жалаң алыптыр, 
Кыйып ийсем жанын, деп, 
Кыйа карап калыптыр, 
Эки-үч-төрт октолуп, 
Акыл ойлоп токтолуп: 
“Өзүм берген тойум, - деп, 
Кандай кылсам оңум?” – деп, 
Азууларын тиштенип, 
Астакбыралла келтирип, 
Бузулган күндөй карарып, 
Оозу-мурдун жаланып, 
“Той деп алдап кычырып, 
Өлтүрдүдөн” уйалып, 
Араңдан зорго токтолду, 
Курмушудай кубарып: 
- Тилеген актан тилегим, 
Бул ирет каның кечейин, 
Чыркыраган ит Чабак, 
Чырылдатып нетейин? 
Жазгы көргөн түш үчүн, 
Жакшылык багыт иш үчүн, 
Кайыр мындан кечейин, 
Тар кыйада капташпай, 
Табармын бир күн эсебин! 
Кымыз ичсең чак ичпей, 
Кызымтал болуп аласың, 
Жоорго туз салгандай, 
Кычык сөздөн саласың, 
Бул кылыгың койбосоң, 
Бир балаага каласың, 
Балбан менен тирешип, 
Пайданы кайдан табасың? 
Кежириме тийбесең, 
Кеңири оозур көрөсүң, 
Тел кулундай тайтаңдап, 
Тегеле эркин жүрөсүң, 
Тескериленип куйлансаң, 
Менден бир күн өлөсүң! - 
Муну айтып Манас сурданып, 
Кыжырлуу күлдү кашкайып, 
Кендиргелеп чыр Чабак, 
Качып кетти жалтаарып, 
Өзгөнүн баары кетиптир, 
Үйүнө алды жетиптир, 
Буйактан кабар угуңуз, 
Манас эми нетиптир? 
 
Карахан кызы Каныкей, 



Айлада асыл ургаачы, 
Ак кептердей сыйагы, 
Кадимкиден өткөргөн, 
Кайгы менен жыргалды. 
Кастык, шумдук, жалаалар, 
Каршы алдынан табылар, 
Арамдардын кылыгы, 
Жүрөккө салды жалынды, 
“Ишенгиче эриңе, 
Босогоңо ишен, - деп, 
Бирде көрсөң жыргалды, 
Бирде турмуш кишен” – деп, 
Каныкей айткан кеп калды. 
Айкөл болуп жаралуу, 
Айыктырып Каныкей, 
Кайтып үйгө барганча, 
Накылай менен Карабөрк, 
Жалгандан тапты далай кеп. 
“Көкөтөйдүн ашында, 
Көп жыйындын кашында, 
Бак берип кудай тосоттон, 
Бата алган Кошойдон. 
Аз келгенсип анысы, 
Аккула байлап чапканы, 
Ар айланы тапканы, 
Катын мынча болор, деп, 
Калктын баары мактады. 
Олуйа Кошой карынын, 
Батасы бекер кетеби? 
Эми бирди төрөсө, 
Бизге Манас жетеби?”  
Деп муңдарын салышты, 
Арамдык ойго канышты, 
Ойлонуп ойго бекинип, 
Бир амалды табышты. 
Катындын тилин албайт, деп, 
Каалаган элден барбайт, деп, 
Кабыландан тартынбас, 
Тазбаймат ишке жарайт, деп, 
Тазбайматты колго алды, 
Атын берип алдады, 
Эбине аны келтирип, 
Тонун берип жалдады, 
Эшиктен кирсе шарт туруп, 
Урматтап көпчүк салганы, 
Сүрсүгөн эттен дайардап, 
Тапканын туура кармады, 
Аты-тону турмайлык, 
Өздөрүн айап калбады. 
Кырк чоронун бири эле, 
Күүлөп койсо өпкө жок, 
Кудай урган эме эле, 
Чубактын атын чыгарып, 
Айттырып койгон кеп эле, 



Баатырдын кайтып көңүлү, 
Түк кишиге туйгузбай, 
Таштап койгон кеп эле, 
Ушундай болуп Каныкей, 
Ушул тойдо жок эле. 
Карабөрктүн ак ордо, 
Алтымыш киши киргенде, 
Тар келбеген чак ордо, 
Айабай мыктап жасаган, 
Аксакал болгон элинде, 
Акбалта менен Бердике, 
Алп Жамгырчы, Байжигит, 
Текечи, Шыгай хан баштап, 
Кыргыл баштап кырк чоро, 
Карабөрктүн ордого, 
Чакыртып келип киргизди, 
Хандык, бийлик билгизди. 
Казы-карта, керткен жал, 
Чака-чака шекер-бал, 
Табактарда дөдөлүү, 
Жамбаш, куйрук эти бар. 
Кырк чанач кымыз киргизип, 
Эр башына бир кесе, 
Сыр айактан тийгизип: 
Чактабай кымыз ичирип, 
Чарадай айак сунушуп, 
Каргыт дешип урушуп, 
Баланча кыйын ичти, деп, 
Байандаша турушуп: 
Кызымтал болуп дуулашып, 
Күлкүгө күлкү улашып, 
Олтурган орчун бийлери, 
Сүйлөп жатса билгенин, 
Түрүлүү эшик маңдайдан, - 
Накылайдын үйүнөн, 
Чыгып калды арыстан. 
Уруштуу күнү узарган, 
Учу өрттөй кызарган, 
Шилтегенде эр Манас, 
Темирди талдай таарыган, 
Ачалбарсын колго алып, 
Желбегей тонун жамынып, 
Барктууланып башкадан, 
Башына сары чалынып, 
Кер жолборстой чамынып, 
Жайынча чамдап теригип, 
 
Жайылта карап элирип, 
Орто жерде токтолду, 
Дымбыр-дым ойун жок болду. 
Жамынып турган тонунун, 
Жайын уккун ушунун, 
Тигиштери билинбес, 
Топо чаңда кирдебес, 



Алты миң дилде берсеңиз, 
Арзандык менен ме дебес, 
Төгөрөк ирктен төрт миңге, 
Бир өңүрүн теңебес. 
Кут төккөндөй көйкөлүп, 
Кубулжуп улам өзгөрүп, 
Козголсо сонун балкылдап, 
Кундуз сырт болуп жалтылдап, 
Ал тонду азыр ким кийсе, 
Алты сан колго баш болгон. 
Айкөл Манас кеп баштап, 
Ачуусу менен бек баштап: 
- Уккула, менин кебимди, 
Таап айткын кебиңди, 
Жазында сонун түш көрдүм, 
Жоруй албай тим жүрдүм, 
Жоругула түшүмдү, 
Жоготомун калчактап, 
Буруп айткан кишиңди, 
Бүтүрөмүн ишиңди... 
Деп Манас сөзүн баштарда, 
Мындайча деп айтарда, 
Бай Жакып бойун күүлөдү, 
Манаска карай сүйлөдү: 
- Катының эркек туур, - деп, 
Как ошол туура жообу, - деп, 
Кармап байсал сакалды, 
Хан Жакып жана айткалы, 
Обдулуп бир аз калганда, 
Оозун камдап жатканда, 
Кабылан Манас баатырың, 
Карматып калды шайтанын. 
Кызыл жалын көзүнөн, 
Чамгаракка жабылып, 
Айтмак түгүл атасы, 
Кусууга кирди сабылып, 
Кандайча куршук болот, деп, 
Калгандар калды шашылып. 
 
Жоктон азап табылды, 
Олтургандын көбүнө; 
Кускан кымыз көл болуп, 
Бирдемде чыгып барыптыр, 
Ирегенин көгүнө, 
Апкарышып туруптур, 
Бул ойлор болуп көбүндө: 
“Байжигит менен Бердике, 
Ошур менен Саламат, 
Орчун жыйын тамамат, 
Шыкай берип кымызын, 
Жегин, ичкин, тойгун, деп, 
Жергесинин баарысын, 
Жедирмек экен анысы, 
Энебей калып мунусун, 



Эт жегени курусун, 
Билбей калып курудук, 
Бизди мындай кылышын, 
Камап алып бир үйгө, 
Капылетте кырышын!” 
Кыпчактын уулу Абдылда, 
Карай калып Манаска, 
Ошондо бойун күүлөдү, 
Арстанга айтып сүйлөдү: 
- Эшикти тосуп калдыңыз, 
Элдин эсин алдыңыз, 
Мунтсеңиз түпкө жеттиңиз, 
Көрүнөө мындай күчөнүп, 
Көмө салсаң, неттиңиз? 
Мынча келип куршугуң, 
Кайратың кандай кармады? 
Бирге жүргөн кырк баатыр, 
Бирөөнүн да эси калбады. 
Түрүн айтсаң түшүңдү, 
Түрмөгүн айтсаң ишиңди. 
Айтпасаң түшүң, билбесек, 
Кандай кылып жоруйбуз? 
Айтып түшүң угузуп, 
Билгизип салсаң азапка, 
Укпай туруп түшүңдү, 
Кандай калдык казапка? - 
Абдылда айтып салганы, 
Апындын сөзү ырас, деп, 
Кырк баатырдын баарысы, 
Тили чыгып калганы. 
Заары чыгып жүзүнөн, 
Түгү тешип кийиминен, 
Байандады эр Манас, 
Байагы көргөн түшүнөн: 
- Бөксөдө улуу жол экен, 
Боорунда жемиш мол экен, 
Аккүбө тон кийгеним, 
Аккула экен мингеним, 
Жайбаракат бастырып, 
Жалгыз жолго киргенмин. 
Кызымталдуу бир кылыч, 
Жолдон таап алганым, 
Жаткан уйдай кара таш, 
Жазганбай шилтеп калганым, 
Алгачында шаңк этип, 
Айдай мизи жарк этип, 
Бөлүп таштан өткөнү, 
Бор кескендей шарт этип. 
Сырты калың, өткүр миз, 
Учу кайкы, мойну түз, 
Байланып алып жаныма, 
Бастырып барам дагы да. 
Салмактанып бир кезде, 
Боосу узарып кеткени, 



Учу жерге тийгени, 
Камырга кирген бычактай, 
Тийген жерин чийгени, 
Кылычым бөлөк сүрөткө, 
Так ошол жерде киргени. 
Кыйшык айткан сөз болбос, 
Кылычым болду бир жолборс, 
Жортуулда бирге чоромдой, 
Жолборс болду маа жолдош, 
Ай талаанын бетине, 
Жолборс жолдош кашымда, 
Алдыман дөбө кезикти, 
Бирге чыктык башына. 
Туш-тарапка бир карап, 
Көтөрүп тумшук жыт бурап, 
Жоболоң тартып оштонуп, 
Жолборсум турду зыңгырап, 
Куйругу жерди токмоктоп, 
Токтоно албай омсоңдоп, 
Жолборсум турду күркүрөп, 
Дөбө турду дүңгүрөп, 
Төрт тараптан айбанат, 
Түрүлүп келди дүркүрөп. 
Дөңдөгү жалгыз өзүмө, 
Таазим кылып көшүлө, 
Айбанат тарп алганы, 
Алиги турган жолборсум, 
Ак туйгун болуп калганы. 
Үңкүр кабак, үнү ачуу, 
Карыш болот тырмактуу, 
Качырганын узатпас, 
Сегиз аршын буту бар, 
Куйругунда куту бар, 
Саңоорлору сары алтын, 
Канаты күмүш ак туйгун, 
Таштак бутак конушун, 
Талпынды көккө карата. 
Ачуу чыкты доошу, 
Асманды карап чаңырып, 
Алпкаракуш баш болуп, 
Айак жагы королу, 
Акылынан жаңылып, 
Дөңдө жалгыз өзүмө, 
Таазим кылып жабылып, 
Кукулуктап унчукса, 
Куштан башка үнү бар, 
Куйрук-башы жалтылдап, 
Куудан аппак жүнү бар, 
Ачуусу келип караса,  
Алпкаракуш сүрү бар, 
Конгону туйгун куш болду, 
Коңгуроосу баш жарат, 
Түшүмдө сонун иш болду. 
Кондурган бойдон колумда, 



Ошол түштөн ойгондум, 
Ойго батып толгондум, 
Жоруңар эми түшүмү, 
Кылыч, жолборс, кушуму,  
Сөзүн Манас бүтүрдү, 
Айтып элге ушуну. 
“Арзан эмес, бул түш, - деп, 
Акылмандын баарысы, 
Санаасы санга бөлүндү, 
Абдылданын көзүнө, 
Айкөлдүн айткан бул түшү, 
Айнектен тунук көрүндү. 
 
Манасты билет мурунтан, 
Жан чыгарат айбаттан, 
Уу ичкендей карарса, 
Өлүп кетет далай жан. 
Дайыны болуп мурунтан, 
Алмамбет Көкчө келди, деп, 
Аңырты анын угулган. 
Ойуна алды Абдылда: 
“Ошол эмей, кандай? - деп, 
Келет окшойт биз жакка, 
Казактар кармай албай”, - деп. 
Акылына токтолду, 
Абдылда чечен октолду: 
- Ак олпок болсо кийгениң, 
Аккула болсо мингениң, 
Жайбаракат бастырып, 
Жалгыз жолго киргениң  
Жалпы алаш калкыңды, 
Жалгыз бийлеп жүргөнүң. 
Жолдон тапкан кылычың – 
Өткүрлүгү кылычтай, 
Төтөп болгон эренге, 
Түгөнбөгөн ырыстай, 
Өмүр бойу бек турган, 
Убада сөз жылышпай. 
Кылычтай өткүр жолборсуң  
Алмамбет экен жолдошуң; 
Бөктөр-бөктөр белиңиз, 
Мөмөлүү куттуу жериңиз. 
Көркү тартып таңданткан, 
Күжүлдөп турган элиңиз, 
Күркүрөткөн жолборсту, 
Көкжалым сиздин демиңиз, 
Урматтаса кыйылып, 
Кыркылып чөптөй душмандар. 
Кылымда түгөп бушмандар, 
Айланып сага турганы, 
Алыскы журтта адамдар, 
Алынат экен өзүңө, 
Аталаш өскөн туугандар. 
Аны менен түгөнбөйт, 



Атайлап кулак салыңар, 
Колдоочуң жанда бар болуп, 
Көрүнөө Кызыр жар болуп, 
Ак туйгун болсо кушуңуз – 
Душманга тийип мушуңуз, 
Күлдү жооңун баарына, 
Күндөй тийип табыңыз, 
Көңүлү мейип багынып, 
Күлдөгөн экен багыңыз. 
Күкүрттөн бетер күч алып, 
Күлүп ойнойт экенбиз, 
Күндө сайран, күндө той, 
Көңүлдү дуулайт экенбиз. 
Ан сайын чыңып тагыбыз, 
Ачылган экен багыбыз, 
Экөөңдүн көзүң өткөнчө 
Сынбайт экен шагыңыз, 
Көктөй берсин түбөлүк, 
Таалай аттуу багыңыз, 
Келе турган Алмамбет, 
Кең көкүрөк сом далы, 
Туткандын чыгар далдалы, 
Булкушуп душман беттебес, 
Бул замандын балбаны. 
Соолабанын тукуму, 
Өз атасы Соорандык, 
Өкүмөттүн башында, 
Өңкөй Бейжин мыктысы, 
Өнчөңдөп турган кашында, 
Бөлүнүп жалгыз урушуп, 
Он сегизден жашында, 
Капсалаңдын суусундай, 
Канды төккөн журтунда, 
Баатырларга, баашага, 
Баш ийбеген бир күн да, 
Качырганы илбирстей, 
Кайсаганы жолборстой, 
Кадимтен эр атанган, 
Касташканы соо болбой. 
Кызыл чоктуу кытайдан, 
Кыргын болгон далай жан. 
Кылычташкан кармашта, 
Кылчайары калбаган: 
Кара чоктуу калмактан, 
Кансырап өлгөн далай жан, 
Канжарлашкан майданда, 
Кайаша айтар калбаган, 
Каккылашып күнү-түн, 
Кармашып эч ким албаган. 
Баатырдыгы башка, деп, 
Бардык элден ашкан, деп, 
Коң төрө, Жолой баш болуп, 
Коркуп алар шашкан, деп, 
Угулган артык кайраты, 



Азыркы өсмүр жаштан деп, 
Какырдын ташын казылтып, 
Кумдардын көккө чачылтып, 
Уландырып кармашты, 
Былкылдатып саздарды, 
Кезегинде Алмамбет, 
Кеңири ачкан майданды, 
Кытай, калмак, чубуртуп, 
Манжу, заңын кошултуп, 
Шибээ, солон, аралаш, 
Топого канын жуурултуп, 
Кагылышта хан өлүп, 
Карапайым жан өлүп, 
Каракулак кабылан, 
Карчашып жүргөн көгөрүп. 
Казакка келип эл болгон, 
Айдаркандын Көкчөгө, 
Агасындай бел болгон, 
Алты жүз эле жылкысы, 
Азыр алты миң болгон, 
Байлыгы журтка дүң болгон, 
Көңүлү калып казактан, 
Козголуп чыгып бер жакка, 
Келет окшойт сиз жакка, 
Көргөн түшүң төп болсун, 
Тууруңа сыймык бак консун, 
Жорудум сенин түшүңдү, 
Азырети Жусуптун, 
Арбагы колдоп кут болсун! 
Чарыйар сага жар болсун, 
Жазымыш жолуң оңдолсун, 
Көрө албаган душмандын, 
Көзү агып көр болсун! 
Адырда малың алты сан, 
Алтының аккан суу болсун, 
Таалайлуу болуп эл көктөп, 
Тагыңа өчпөс кут консун, 
Оомийин! – деп шаңдана, 
Кол көтөрдү Абдылда, 
Бай Жакып баштап карысы, 
Бата кылды баарысы. 
Жолборстук сыны тарады, 
Жолдошторун сынады, 
Арстандык түрү тарады, 
Азаматтарын сынады: 
- Жаактууда жанашпас, 
Таалайың адам талашпас, 
Тыңдуусунуп тиркешип, 
Тилдүүдө бирөө тыйа албас, 
Арзандык менен бул тонду, 
Кыргыздын уулу кийе албас, 
Бий болдуңуз, ажым, - деп, 
Бийлик тонду алың, - деп, 
Кыпкызыл түлкү жакасы, 



Кара баркут кыргагы, 
Булуңдарда каргыма, 
Боржуйган сонун саймасы, 
Хан Манас сунуп Ажыма, 
Калдайган тонду карматты, 
Мына укмуш тамаша, 
Менсеп берди башына, 
- Куттуу болсун сыйлык, – деп, 
Курдаштар келди кашына. 
- Төгүлдү тунук ойуң, - деп, 
Куп ачылды жолуң, - деп, 
Бай Жакып баштап балкылдап, 
Баарысы күлдү шалкылдап, 
Ажыкең турду ошондо, 
Алтынды кийип жаркылдап. 
Кубулжуп Манас жазылып, 
Кубаныч кирди баарына, 
Шаттык ойун баштады, 
Бир жумадан бир жума. 
 
Бейшемби күнү таң менен, 
Бозоруп чыккан шаң менен, 
Аккелте үнү айкырды, 
Асманда күчтүү жаңырды, 
Арстаныңда айрыкча, 
Ач кыйкырык чаңырды. 
Айылы чукул баатырды, 
Келиңер, деп чакырды, 
Алыстагы чорого, 
Алты муршап чаптырды. 
Абаң Бакай, эр Чубак, 
Ата уулунун баарысы, 
Ашыгышып калдаңдап, 
Азыр келип калышты, 
Кызмат барбы бизге, деп, 
Кыраандар сурай салышты. 
Анда Манас кеп айтат, 
Кеп айтканда деп айтат: 
- Бекер беш ай жаттыңар, 
Беш теңге кайдан таптыңар? 
Тамактан бөлөк олжоң жок, 
Талабың тыштан болгон жок, 
Бекерликтен семирип, 
Айактай чүйлө конгон жок, 
Төрдө жатып керилип, 
Төбөңөр көккө жеткен жок. 
Алты жылдан бер жакка, 
Айылдан карыш жылбадык, 
Аңгеме менен ушактын, 
Айтылганын тыңдадык, 
Арыгандай дардайып, 
Ак ордо кирип уктадык, 
Ара күндө чоорлоп, 
Арак ичип дууладык. 



Кулан болуп семирип, 
Күлүктөр куру ат болду, 
Беттешип жоого ок атпай, 
Мылтыктын ичи дат болду, 
Сайыша чыкпай майданга, 
Сай кашкалар жат болду, 
Жайлоодон кулжа атпадык, 
Жан казан ашын сагындык, 
Жай билбеген катынга, 
Жакшы эле биз багындык. 
Жаздан бери көрдүңөр, 
Жаканын дымык ысыгын, 
Аттанып барып ойнойлу, 
Ал кийиктин кызыгын. 
Уламадан уладым, 
Улам бирден сурадым, 
Атпай Чүйдүн талаасы, 
Адамсыз деп угамын. 
Жерин барып байкайлык, 
Жеткилең элин чардайлык, 
 
Эрмен чөлү жок болсо, 
Кыртыштуу тулаң чөп болсо, 
Чарба үчүн ылайык, 
Жайыты анын көп болсо, 
Айрыктарын түбөлүк, 
Ата уулу кылып бөлөлүк, 
Кыйшыгы болсо душмандын, 
Кыйындыгын көрөлүк, 
Ат токунгун арстандар, 
Айалдабай жөнөйлүк, - 
Он бир жаштан бер жакка. 
Асылып аттын жалына, 
Бар кереги жамдалуу, 
Бар шайманы камдалуу, 
Аттар болсо сапарга, 
Аргымагы байлалуу. 
Жем баштыгы манаттан, 
Жем үзүлбөйт ар аттан, 
Жайы-кышы аттарды, 
Куйрук берип, май берип, 
Кындырдай кылып жараткан, 
Жазгы бээнин туутунда, 
Бир маал сүткө сугарткан, 
Айрыкча кубат болор деп, 
Ак туз берип жалаткан. 
Сары арпаны түктөткөн, 
Балтыр атка жүктөткөн, 
Казатка минчү аттары, 
Кара бойу чапталуу, 
Кандагайга капталуу; 
Тулку бойу күймөлүү, 
Туйагынан башкасы, 
Баары күмүш күймөлүү. 



Кездеп атса ок өтпөйт, 
Кастап калса чок өтпөйт, 
Сайса найза теше албас, 
Чапса кылыч кесе албас, 
Өздөрүнүн кийгени, 
Жөнөкөй кийим буулумдан, 
Ар окшобос буруудан, 
Теңгечелик ачык жок, 
Темирлерден куйулган, 
Чарайнасы алдында, 
Көй кашканын баарында. 
Кырк баатырдын саны бар, 
 
Атын уксаң мамындай: 
Караногой Мажиги, 
Камбардын уулу Чалиги; 
Кайгуул, Бөкүл, Торолчу, 
Кабарга кыйын болуучу; 
Шыңгынын уулу Кербени, 
Шыптуу кашка дүрбөөнү; 
Саргыл аттуу Затайы,  
Ал жандардын Атайы; 
Үйшүндөрдүн Үмөтү, 
Үмөтаалы Жайсаңы; 
Бообек, Шаабек, Шүкүрү. 
Аргындын Каракожосу, 
Акылга жугат жошосу; 
Калктын башы Калкаман, 
Элдин башы Элеман, 
Топтун башы Токоной; 
Казактардын Борончу, 
Каргылданбас обончу; 
Каракалпак Турнасы; 
Коржоңдогон Кутунай: 
Кош башкарган Кошалдаш, 
Башчысы Кыргыл, бала Алдаш, 
Төлгөчү Каратөлөгү, 
Төлгөсү журттан бөлөгү; 
Актай далы көрүүчү, 
Ашкере айтып берүүчү, 
Алымдардын Алакен, 
Ашкере баатыр ал экен, 
Ырчы уул, Бозуул ыктуусу, 
Ырга кыйла шыктуусу, 
Эл аттанып жол жүрсө, 
Элирип мурда чыкчусу, 
Эсиркенип кетпеген, 
Эр Тазбаймат мыктуусу; 
Күлдүрдүн уулу Алыбай, 
Кеп-кеңеште Алымбай: 
Көөндөгүнү табуучу, 
Көптүн бийи Ажыбай, 
Караңгыда кол жүрсө, 
Калың алаш жол жүрсө, 



Карышкыр изин жаңылтпас, 
Кадыр Жайнак, эр Шууту, 
Калкынан чыккан эң куусу, 
Түмөн алаш жол жүрсө, 
Түн ичинде кол жүрсө, 
Түлкүнүн изин жаңылтпас, 
Түмөн Жайнак, эр Шууту, 
Түмөндөн чыккан эң куусу; 
Бай Жакыптын балдары – 
Серек менен Сыргагы, 
Серпишкен жоого чыйрагы. 
Санаты кыркка кошулбай, 
Абаң Бакай кары бар, 
Арстандан баш тартпас, 
Алп мүнөз Чубак дагы бар, 
Баштап жүргөн баарысын, 
Ай көл Манас залы бар, 
Огу менен дарысын, 
Олбун алып баарысын, 
Казанчы бар, төөчү бар, 
Калк башкарып жүрүүчү бар, 
Бастырып чыккан айылдан, 
Төрт жүз сексен киши ал. 
Бадамдын башы дегенге, 
Барып түшүп бешимде, 
Эки күн кийик уулашып, 
Кызык кылды чуулашып, 
Беш жүзчө кийик сулатып, 
Текесин таштан кулатып, 
Ийри мойун төө атып, 
Илбирс менен чөө атып, 
Мастан айуу дегенден, 
Жетини катар сулатып, 
Жолборстун атып сегизин, 
Бугунун атып семизин, 
Кайыптын жешип жайасын. 
Мынча кызык көргөн соң, 
Булар кайдан жай алсын? 
Алатоо башын сапташып, 
Ат күлүгүн тапташып, 
Бир-бирине асылып, 
Билектешип чакташып, 
Тумшуктан чыга бергенде, 
Топ кулжага капташып, 
Капкара болгон кулжадан, 
Элүү төрттү атыптыр, 
Кара кулжа атакка, 
Жер атанып калыптыр. 
Түрс эттирип бир койбой, 
 
Сайа түшүп кубалап, 
Сай күлүктү булартып, 
Ар сонундун терисин, 
Салаңдата чубалтып, 



Өткөрдү сонун кызыкты, 
Өз алдынча кубантып. 
Көтөлөк көздөй жылышып, 
Күндө кызык кылышып, 
Баштап жүргөн Манасы, 
Он беш күн болду дегенде, 
Нарынына барбаспы, 
Баары качып буруттан, 
Нарындын шаары бузулган, 
Аңырайып эшиги, 
Ар жерде ити улуган, 
Акылынан шашыптыр, 
Алтайды көздөй качыптыр. 
Барган менен соо койбой, 
Малын талап топодой, 
Кагылышта калмактын, 
Каны агыптыр жошодой, 
Алмамбет, Көкчө биригип, 
Айанбастан тигилип, 
Алтынын тартып алыптыр, 
Азапка кыйла салыптыр, 
Баштап жүргөн Алооке, 
Каңгайга кетип калыптыр. 
Айланма ноого салыптыр, 
Чүйдүн башы Сарыкыр,  
Султаның чыгып барыптыр, 
Чачылып кеткен калмактар, 
Төрт жүзүн үйчө калыптыр. 
Калмактардын эң карты, 
Аны менен бир жүргөн, 
Кыргыздардан бай Кошой, 
Мазардын тоосун жайлаган, 
Мал семирбей калбаган, 
Казанда майы кайнаган, 
Катагандын кан Кошой, 
Бир күнү мындай ойлогон: 
“Нуранын суусун атташпай, 
Учурашып катташпай, 
Кандай жатып алдым? – деп, 
Кайберен болуп калдың? - деп, 
Катынга жатып багындым, 
 
Кабылан эрди сагындым”. 
Актатып күрүч арттырып, 
Алты атанга тарттырып, 
Ак кулжадай маңкайып, 
Айылына келди бастырып. 
Калгандардан кеп угуп, 
Аңчылап кетти деп угуп, 
Алып барган малдарын, 
Жанындагы балдарын, 
Манастын таштап айылына, 
Эки киши кашында, 
Аргымак изин чалам, деп, 



Ар кайда болсо табам, деп, 
Абалдашып жанам деп, 
Карт Кошой менен баш кошуп, 
Алты семиз бээ алып, 
Артынып кымыз көп алып, 
Кабыланды тааптыр, 
Бул жерде калмак турганда, 
Тыргоот деген уругу, 
Жердеп жүргөн жер ушул, 
Алгы келген карт Кошой, 
Төрт жүз үйдүн улугу, 
Кара кыргыз хан Кошой, 
Калмактардын карт Кошой, 
Кыргыздардын бай Кошой, 
Баш кошкон жер  болуптур, 
Үч Кошойдун бөксө деп, 
Ошол атка конуптур, 
Капканын алды кыркууга, 
Үчкошой атын койуптур, 
Айкөл Манас, үч Кошой, 
Кырга чыгып жер көрдү, 
Кызымталдуу төр көрдү; 
Өлкөгө бүткөн сазын көр, 
Өрдөгү менен казын көр, 
Бөлөк-бөлөк сазын көр, 
Бөлүнүп учкан казын көр; 
Кумунда кийик чубаган, 
Курбуда кулжа жуушаган, 
Адырда аркар жайылган, 
Кайдан келип бул жерге, 
Кайберен кандай жыйылган? 
Жылтырканы, шыбагы, 
Жылжып аккан булагы, 
Томуктай болгон тоосу жок, 
Толкуган дайра суусу жок. 
Ашмура башы Жетитөр, 
Ишенбесең барып көр, 
Бетеге менен кызгалдак, 
Жел аңкыса, аңкып жыт бурап, 
Кара кыйак, буудай баш, 
Шамал ыргап кулпурат. 
Кара чөп менен айуу чач, 
Жоогазын менен мандалак, 
Канчасы турат самсаалап, 
Козу кулак бээ эмчек, 
Кымыздык менен кемирчек, 
Жерди көрүп таңданып, 
Ээсиз жаткан кур калып, 
Кан Манас койгон суроого, 
Кадим тээден жергелеп, 
Жердин сырын бүт билген, 
Карт Кошой айтат мындай деп: 
- Ушул турган жерибиз, 
Тыргоот деген элибиз, 



Долуланса бүктөчү, 
Дөөлөс эле эрибиз. 
Майда аты көп эле, 
Дөөлөс ээлеп турганда, 
Көтөлөк деген жер эле, - 
Анда Манас мындай дейт: 
- Көтөлөк деген кандай кеп? 
Башка бир ат койолу, 
Баарыңарга келсе эп, - 
- Тыргоот экен уругу, 
Дөөлөс экен улугу, 
Ошонун атын койолу, 
Эп көрсөңөр ушуну - 
Айта салды бул кепти, 
Кырк чородон бир уулу, 
Бакай анда кеп айтты, 
Баарыга жагар эп айтты, 
- Калмакча атты койбойлу, 
Кайра баштан оңдойлу 
Талас болсун, – деп айтат, 
Таластын эми ээси, 
Манас болсун, - деп айтат, 
Айагы Талас, башы Чүй, 
Адыры кооз жашыл гүл, 
Конушуна конгон, деп, 
Короодон бээсин сойгон, деп, 
Аркарын кууп түзүнөн, 
Ак кула оозун чойгон, деп, 
Азыркы турган дөбөгө, 
Айкөл көчүк койгон, деп, 
Таласта Манас турган, деп, 
Тактасын шондо курган, деп, 
Акыр заман элине, 
Айтылып калган ушул кеп. 
Кымызын чайкап сабаадан, 
Кылкылдатып жуткан жер, 
Ойду-дөңдү карабай, 
Ала-деңгил чапкан жер. 
Аракты койуп, токтотуп, 
Обондошуп жуткан жер, 
Бура кармап жалынан, 
Боз байталды жыккан жер: 
Шамшардай болгон ак бычак, 
Кекиртектен чалган жер, 
Салтанатын ашырып, 
Сайрандарга баткан жер, 
Каттама менен мычкыма, 
Баатыр колду салган жер, 
Таман чыккан казыга, 
Макилерди малган жер. 
Боорсок менен куймакка,  
Болгунча жеп тойгон жер, 
Чындыгында эр Манас, 
Жалпайа көчүк койгон жер. 



Чылк жибектен боосу, 
Ороздунун кызыл туу, 
Абаң Кошой карыйа, 
Туу байлатып алган жер, 
Делбиретип асманга, 
Бийик кадап алган жер, 
Үчкошойду чатырдан, 
Узатып туруп калган жер, 
Эки күн өргүп кетмекчи, 
Эрен Манас кеменгер. 
 
 
Эркинче дуулап ойногон, 
Эми Манас нетиптир, 
Кайтарга жакын калды, деп, 
Калган жер көрүп кетиптир, 
Как ошонку күндөрдө, 
Айрылып чыгып Көкчөдөн, 
Алмамбет чукул жетиптир. 
Эр Алмамбет баатырың, 
Шашкелик жолго бурулуп, 
Жаңгактуу жерге урунуп, 
Жер ортосу туу белде, 
Ат откозуп бир жерге, 
Кайгысы кумдай эшилип, 
Кайрылып көзү тешилип, 
Барганча чөгүп тереңге, 
Улутунуп эчкирип, 
Самандай өңү кубарып, 
Сакалдан ылдый жаш агып, 
Олтурган кези муңайып. 
 
 
Эртеси Көкчө туруптур, 
Таза кудай уруптур, 
Карды ачып кайышып, 
Кабыргасы майышып: 
- Тамагың барбы, катын? - 
Таба көргүн бачым, - деп, 
Көтөрүп башын алыптыр, 
Айакка назар салыптыр. 
Дайарлатып сорпосун, 
Дасторкон кылып торкосун, 
Кошкон майга шекер-бал, 
Сары казы, керткен жал, 
Карын-карта, куйруктан, 
Алып келип койду эле, 
Кокойто созуп ал мойнун, 
Абыдан өйдө болду эле, 
- Шектүү даам ал ичпейт, 
Шекер менен бал, - деди, 
Казы-карта, жал, - деди, 
Алмамбетти чакырып, 
Алып келе кал – деди. 



Кеткени менен иши жок, 
Үч-төрт айтты эр Көкчө, 
Жооп берген киши жок, 
- Уругу казак элибиз, 
Опсолоң кылган кебиңиз, 
Араңарда көрүнбөйт, 
Алмамбет арстан бегибиз. 
Үч күндөн бери жыйынга, 
Жыйылып тегиз келдиңиз, 
Кой менен бээни көп сойуп, 
Айабадык деги биз, 
Сырттан Алмаң баатырды, 
Кашыңарга чакырбай, 
Кантип тамак жедиңиз? 
Кычыргын десем унчукпай, 
Кимиңдин бардыр кегиңиз? 
Азмунке деген бий экен, 
Алмамбетти жектеген, 
Алтымыштын бири экен: 
Козубай деген бар экен, 
Короолош жүргөн бай экен, 
Бири бий да, бири бай, 
Азмунке айтты сөзүн жай: 
- Мастыктан баатыр, билбепсиң, 
Маанисиз жерден тилдепсиң, 
Алдыңда айткан көп сөздү, 
Кулагыңа илбепсиң. 
Мас болгон сага теңелип, 
Ачууланып кекенип, 
Агеркечиң алам, деп, 
Жайы келсе Көкчөнү, 
Сапса кылып салам, деп, 
Көгала атты минем, деп, 
Көк күбө тонду кийем деп, 
Көз каран кылып казакты, 
Көпчүлүктү билем, деп, 
Көрүнөө болсо каршылык, 
Бетиңди бирден тилем, деп, 
Көзүңө сөөмөй шилтеди, 
Ордоңо эми тием, деп, 
Унуткусуз сыр кылды, 
Ушул бизге чыр кылды, 
Топ жигит карап турбады, 
Туш-тушунан жаалады. 
Кайгырып эмне кыласың, 
Калкың аман турбайбы? 
Каныңды кулга төктүрсөк, 
Казакты кудай урбайбы? 
Элирген аттай сыйагы, 
Элиң аман турбайбы, 
Элкин кулга өлтүрсөк, 
Элиңди кудай урбайбы? 
Канжарлап кардың эшерде, 
Каныңды төгөр кезинде, 



Тайрайтып төргө жаткырып, 
Таарып мойнуң кесерде, 
Айлансаң болот жалпыдан, 
Айрып алдык кулуңан, 
Тосоттоп чыгып бөөдө өлдү, 
Карагулуң жолунан, 
Жин даарыган бакшы эмес, 
Кесир урсун кытайды, 
Кечеги сөзү жакшы эмес! – 
Азмунке сөзүн сүйлөдү, 
Ак шамшардай бүлөдү, 
Ага Көкчө ишенбей, 
Азыраак турса күмөнү, 
Сөз артынан жанагы, 
Козубай сүйлөйт күбөлүү: 
- Мен айтайын калыс кеп, 
Бузуп айтпа, баатыр, - деп, 
Бузукулук биздерде, 
Мас болбой анда соо жүргөн, 
Агеркеч каныш такыр – деп, 
Агеркеч айтты акыл кеп, 
Элебей койдуң кайра – деп, 
Чыдай албай толгонуп, 
Чыгып кетти  запкы жеп, 
Алмамбет көзү мында жок, 
Андай бузук кылган жок. 
Көрүп Көкчө жайыңы, 
Көгала атты сурады, 
Минейин деп майыны, 
“Көк атты берет дегиче, 
Көкчөнү өлдү десеңчи”, 
Кетирип шайын анетип, 
Көк куштан бетер чырт этип, 
“Каалаган атың мингин – деп, 
Кайра бачым келгин” – деп, 
Айтканың элге дайындуу, 
Азамат кетти жалындуу, 
Анты-шертин тапшырып, 
Акырегин жаш кылып, 
Чыгарында соо койбой, 
Мойундарын узартып, 
Билегин түрүп муш атып, 
Канжарын шилтеп канчасы, 
Кылычын урду анчасы, 
Ушундай кетти Алмамбет, 
Каар көрүп ханынан 
Калк бийлеген баарыңан. 
Алмамбет анык эр экен, 
Албарсын кындан сууруду, 
Катышкан кулду талкалап, 
Каргадай башын кутултту, 
Урматтуу ханым, окуйа, 
Ушундай болду – деп турду. 
Айтканды Көкчө туйунду, 



Айдай бети кубулду, 
Тамчыдан бетер мөлтүлдөп, 
Тарамдап жашы куйулду. 
Алымсейит, Жутуну, 
Тынымсейит, Шуутуну, 
Аш кайнамда чакыртып, 
Алдырып келип ушуну: 
- Хан Алмамбет душманбы 
Качырыпсың султанды?! 
Болорун мурда болжодум, 
Чырмап жүрүп кырк жигит, 
Чыгармак элең ойронум! 
Абасы таза асманым, 
Кармаганын куткарбас, 
Карысы болот капканым, 
Ажыдаардай сүрү бар, 
Алмамбет эле арстаным. 
Качырып тийер жолборсум, 
Карчашып турган кезекте, 
Каралды болор жолдошум, 
Иримчик тартты көңүлүм,  
Ишимдин билдим оңбосун! 
Кабарым алыс кеткенде, 
Канатым өсүп жеткенде, 
Жетилгенде куйругум, 
Аткарылып буйругум, 
Оңшомок экен кулдарым, 
Сынган экен айагым, 
Сыздаган экен туйагым, 
Кетилген экен канатым, 
Кемиген экен санатым, 
Мурдарчылык кылышын, 
Мурдатан эле адатың, 
Качкан экен арбагым, 
Бузулган экен чарбагым, 
“Куш качырган көк карайт, 
Көрүнгөн талга көп карайт; 
Ат айаган жер карайт, 
Ажааттан адам чыгарбайт” 
Сураган болсо атайын, 
Көгала атты тартайын, 
Көңүлү менден ооруду, 
Көк күбө тонду жабайын. 
Ним Көкчөнү өлтүрбөй, 
Тирилтип алып кайтыңар, 
Талаадан таап Алмаңды, 
Таттуу сөздөн айтыңар. 
Көкчө тосуп чыгат, де, 
Коркор бекен кудайдан, 
Кайтар бекен ырайдан?! - 
Бардашы журттан бөлөкчө, 
Бармак болду эр Көкчө, 
Айыл башы алтымыш, 
(Абалтан ага кол кабыш) 



Астыртан кабар салышты, 
Азыр келип калышты, 
Буудайбекти чакырып, 
Арасына алышты. 
Ашыгышып элеңдеп, 
Арактан калды белендеп, 
Көзү менен жаңдашып, 
Күчтүү арак алдырып, 
Күчү жанып, калат, деп, 
Күчаладан салдырып: 
- Аз-аздан жутуп, алалык, 
Анан жолго салалык, 
Куршукканың жазылсын, 
Буулукканың басылсын... 
Экини берип элиртип, 
Эрендин көөнүн семиртип,  
Үчтү берип үшкүртүп, 
Оолуктуруп алганы, 
Оң-тескери сүйлөшүп: 
- Аттаналы, чабалык, 
Алмамбет кулду табалык, 
Атайлап киши жиберип, 
Алашты түгөл жыйалык, 
Алып келип ал кулду, 
Агеркеч нике кыйалык! – 
Укканда муну эр Көкчө, 
Буулугуп өңү бөлөкчө: 
- Арагың болсо, куй! – деди, 
Арты-артынан бол! – деди. 
Буластай басып Буудайбек, 
Сүйүнүп ойго жеттим, деп, 
Буудай арак куйуптур, 
Суусуну канып туруптур, 
Үргүлөтүп көздөрүн, 
Көкчөнү кудай уруптур. 
Мындайча арга табышты, 
Мас кылып аны салышты, 
Арбак ургур жатсын, деп, 
Тарап кетип калышты. 
 
 
Мас болуп Көкчө жыгылды, 
Баатыр Алмаң не кылды? 
“Ат оттосо жай алган, 
Аркардын оту бөксөнүн, 
Ат чалдырып чөптөрү, 
Аркасын эч бир көрбөдүм, 
Айдаркан уулу Көкчөнүн. 
Мал оттосо жай алган, 
Маралдын оту бөксөнүн, 
Мал жалгаган чөптөрүн, 
Пайдасын эч бир көрбөдүм, 
Башымды кошкон Көкчөнүн. 
Аркамды карап көп жүрдүм, 



Ак ышкын терип жеп жүрдүм, 
Айаш атам иш билги, 
Айдаркан кыйбайт деп жүрдүм: 
Көт жагым карап көп жүрдүм, 
Көк ышкын терип жеп жүрдүм, 
Жан кыйышпас дос элек, 
Көкчө кыйбайт деп жүрдүм. 
Бир күндүк жолду үч күнү, 
Бекер ачка бастым, деп, 
Карайлап көзүм талды – деп, 
Карыптык жанга батты” – деп, 
Кайгы булут сүрдүгүп, 
Хан досунан түңүлүп: 
“Мында туруп нетейин, 
Не мураска жетейин? 
 
Башымды алып кутулуп. 
Башка жакка кетейин, 
Бурулбай жүрүп батышка, 
Мекенин суусун ичейин”. 
Ойуна муну алыптыр, 
Оолугуп жолго салыптыр, 
Түз Манаска барууга, 
Баарын билген Алмамбет, 
Самаркан жолун биле албай, 
Ошондон куру калыптыр. 
Казактан чыгып кайгырып, 
Кадырлашы Көкчөдөн, 
Каргаша болуп айрылып, 
Күн батыш алып маңдайга, 
Тили кургап таңдайда, 
Чыканак жерге салбастан, 
Чырым уйку албастан, 
Тирүүлүктүн кубаты – 
Тырмактай даам татпастан, 
Аты керт этип чөп жебей, 
Чөп жесе да, көп жебей, 
Эр кылт этип суу ичпей, 
Көйнөгүн желпип бел чечпей, 
Ай талаада жүргөн кез, 
Аманат жаны күн кечпей. 
Ачкадан боору эзилип, 
Айнектей көзү сүзүлүп, 
Керсаргыл тартып ыраңы, 
Кетүүчүдөй үзүлүп, 
Арман кылат эр Алмаң, 
Азаптана үшкүрүп: 
“Меккени алдым бетиме, 
Өлүмдү алдым нээтиме, 
Каралашкан казагым, 
Казагым берип азабым, 
Каңгып жүргөн бир жаным, 
Кайсы жолду басамын? 
Залалын тартып калдайган, 



Карга учпас талаанын. 
Элинен азган элкинмин, 
Эгем таала сен үчүн, 
Элимди кырып желпиндим. 
Тобунан азган тозгунмун, 
Токтоторуң өзүң бил, 
Караан калган дүйнөдөн, 
Кайып болуп жоголсом, 
Казактарды жок кылып, 
Жоктоторун өзүң бил. 
Парбардигер кудайсың, 
Бизге окшогон карыптын, 
Бере көргүн мурадын! 
Алсызга колуң суна жүр, 
Арына көңүл бура жүр, 
Йа, парбардигер жараткан, 
Датын төксө уга жүр, 
Айтсам сөзүм түгөнбөйт, 
Жамгыр болуп төгүлөт, 
Кабыргалар кайышып, 
Капталыман сөгүлөт. 
Жекендей болгон бир жанмын, 
Жергелеш жок бутагым, 
Өңгөдөн мага жардам жок, 
Өзүңө жаным тапшырдым. 
Кокодо өскөн бир жанмын, 
Короолош жок курдашым, 
Кулум десең, жараткан, 
Кудайым сунгун жардамың, 
Эрте менен кечинде, 
Кайта ойлонуп санасам, 
Кайгым батпайт ичиме”, 
Адам таппас талаада, 
Алмаңдын кетип амалы, 
Арбып санаа ырбады. 
Ташыркаган ат өңдүү, 
Талаада жалгыз куурады. 
Алмамбет жүрүп барган жер, 
Аралкөл деген жер экен, 
Айагы деңиз суу экен. 
Күн ысып, тери жошулуп, 
Мусаапырлык түшкөн кез, 
Муңайып көңүлү бузулуп, 
Кабагынан кар чыгып, 
Мурутуна муз туруп, 
Ачкалыктан Алмамбет, 
Кабышып карын турган кез. 
Күн жактан Алатоо көрүп, 
Үңкүрдөй кара коо көрүп, 
Ойду көздөй бет алып, 
Оттой ичи тутанып, 
Казак, кыргыз – түрүк деп, 
Каерде өлөм, жүрүп, деп, 
Кара кырчын кара суу, 



Хан Алмамбет султандын, 
Капташкан жери мана бу. 
Ийри-буйру кара суу, 
Илебинде кырчыны, 
Найза сайса бойлобойт, 
Ирими кайнап бороктойт. 
Бөлөк-бөлөк чулугу, 
Илек-илек, көк кытан, 
Ийри тумшук бирказан, 
Төрт канаттуу чалгыны, 
Султан Алмаң караса, 
Суу кушунун баары бар, 
Саздуу жерин ээлеген, 
Ызыллдап ызгыч дагы бар. 
Учуп жатат башка куш, 
Ызгыч кара кашка куш, 
Ызылдаган ызгычка, 
Алмамбет ушул болгон туш. 
Канаттары дүрүлдөп, 
Катуу учат күрүлдөп, 
Күүлөнүп кыйын канаты, 
Адамды көрсө тийүүчү, 
Башынан бери адаты, 
Аттанып кара суулардан, 
Асылы Алмамбет кутулбайт, 
Ызылдаган булардан. 
Жакынынан жат болуп, 
Көңүлү кирдеп дат болуп,  
Элкин болуп элинен, 
Медери кетип белинен, 
Кужуру келип куршугуп, 
Кыжыры кайнап кырданып, 
Кыраан Алмаң сурданып, 
Суу көтөрбөй сиркеси, 
Ызгычка айткан бир сөзү: 
- Ызылдаба, ызгыч куш, 
Кайдан болдум сага туш? 
Сайраганың сүйбөйүм, 
Тийгендей болот катуу муш. 
Ызылдаба, ызгыч куш, 
Темселеп болдум кайдан туш? 
Ылжырап турган жарама, 
Куйгансыйсың ачуу туз. 
 
Канаттуудан сен жалгыз, 
Какшыган чөлдө жүрүпcүң, 
Кара баштан мен жалгыз, 
Кайыр элде бүтүпмүн; 
Куйруктуудан сен жалгыз, 
Кубарган чөлдө жүрүпсүң, 
Жумуру башта мен жалгыз, 
Бөтөн элге бүтүпмүн, 
Кубанышты билбеймин, 
Күндө күчөп кирдеймин, 



Уйаң менен ишим жок, 
Учурарга кишим жок, 
Ушул жерде жаныбар, 
Улуп калар итим жок. 
Балаң менен ишим жок, 
Барсам сыйлар кишим жок, 
Басса ажал тоосу, 
Башымды сактар итим жок, 
Койсоңчу, ызгыч коштобо, 
Жолуман чыгып торгобо, 
Өжөрлүк кылып өлүмгө, 
Өзүңдү өзүң зордобо, 
Айдаркандын Көкчөдөй, 
Жалгызсың деп кордобо! – 
Ал сөздү айтып далайып, 
Ачкалыктан шалайып, 
Муундары калтылдап, 
Эки буту салайып, 
Алмамбеттин көздөрү, 
Аңтарылып алайып, 
Жыгылар кезде эндиреп, 
Тумшугу менен жер сайып, 
Кайран ызгыч аңкылдап, 
Өз тилинде сүйлөнүп, 
Келип тийди күүлөнүп: 
“Өз жериңде жүргөндө, 
Өкүмөт күткөн бир далай, 
Өзүнчө келип Көкчөгө, 
Нөөкөр болгон бир малай”  
Туңшасында турганда, 
Журт сураган бир далай, 
Саптап келип Көкчөгө, 
Санаттуу жүргөн бир малай: 
Элиңди таштап шимшилеп, 
Эмине келдиң бок бардай?!” – 
Малайлык ойлоп башына, 
Эрдемсип ызгыч да келди, 
Эр Алмаңдын кашына, 
Санаасы санга бөлүнүп, 
Заманасы куурулуп, 
Ысык күндө аккан тер, 
Ат мойнунда жуурулуп. 
Кандай жумуш биле албай, 
Кайышып тиши буулугуп, 
Камынып келген каркыбар, 
Жаага кыйын салты бар, 
Колумсага кол салды, 
Ошол куш үчүн ок алды, 
Керичке жаба салыптыр, 
Ызылдаган ызгыч куш, 
Чыйылдап келип калыптыр. 
Атага кылыч суурушкан, 
Алмамбет кайдан айанды? 
Тагдырың таштай катсын, деп, 



Тартып жааны атканы. 
Алмаңдын көргүн санатын, 
Ызгычтын атты канатын, 
Оң канатын сындырды, 
Ызгычтын жанын тындырды. 
Чыйраксынып көккө учуп, 
Айланып жерге жыгылды. 
Кармап аны колуна: 
- Жаның худаа жолуна, 
Кайаша айтып тызылдап, 
Кабылып калдың ажалга, - 
Деп ошентип Алмамбет, 
Карап көрсө жаныбар, 
Канаты сынган калы жок, 
Былк этерге алы жок, 
Бөдөнөдөй өзү бар, 
Бүтүрөйгөн көзү бар, 
Насыйкат кылып ызгычка, 
Алмамбет айткан сөзү бар: 
- Артык сенин канатың, 
Ага эмине дардайдың? 
Ар канча жерде жүрсөм да, 
Акылга дыкан адаммын. 
Аңдабай өзүң алыңа, 
Айланып келдиң жаныма, 
Ачуумду ого курчутуп, 
Аңылдап алдың бир кыйла. 
Адамга келип катылдың, 
Армандуу болуп атылдың. 
Тийбейин десем болбодуң, 
Титиреп жолум торгодуң, 
Тилегиң катты ушинтип, 
Тикесинен торойдуң! 
Катылба десем, болбодуң, 
Карайлап жолум торгодуң, 
Кармаштың эле оңбодуң, 
Кара жер тиштеп торойдуң! 
Жөөлүгөн чөлдө сен болдуң, 
Чөккөн арстан мен болдум; 
Аңкаган чөлдө сен болдуң, 
Алсыз жолборс мен болдум: 
Алыңды билбей катылып, 
А байкуш бекер торойдуң! 
Берсе кудай жолумду, 
Чечейин өлүм тонуңду, 
Бекерче жанга катылбай, 
Таба жүргүн обуңду, 
Бүтүрөйүн канатың, 
Кудай берсин сообумду, - 
Кайнатма кара дарыга, 
Шыбап алып жарага, 
Сынып калган канатты, 
Кынабына салганы, 
Алып Алтай кырмызын, 



Канатын жайча таңганы. 
Кырма кызыл дарыны, 
Сыртынан кенен чапканы, 
Таамайына келтирип, 
Тал жибек менен таңганы, 
Учурмакка ызгычты, 
Алакең кармап ыргады; 
Ызгыч учту көк жакка, 
Алмамбет карайт арт жакка. 
 
 
Аккула менен болкойуп, 
Арстан эр кырда зоңкойуп, 
Байатан болгон жумушту, 
Анык байкап турушу. 
Арстан Алмаң арбайып, 
Аралдан чыкты дардайып, 
Боз жерге келген чагы бар, 
Ошол келген боз жери, 
Ашмуранын  бойу дейт, 
Акармандын ойу дейт. 
Куланы чөлдө жайнаган , 
Куусу көлдө кайнаган, 
Аркардай арбын айбан жок, 
Айдап мал адам жайган жок, 
Өркөчтөрүн кокойткон, 
Өрүшүндө төөсү жок, 
Бараны чоң күнгөйдө, 
Бадырайган жылкы жок; 
Өкүрүшүп сүзүшкөн, 
Өзөнүндө уйу жок. 
Ыраң чөбү жалтылдап, 
Көлдөрү сонун шарпылдап, 
Адам атын билгисиз, 
Асманда куштар калкылдап, 
Жыбырап жүрөт кайыбы, 
Жерди чапчып чайкылдап... 
Бөксөгө чыкчу жол менен, 
Бөлүнүп келе жатыптыр, 
Бөрү жолдо Алакең, 
Карк алтындан уйутма, 
Каралжын ыраң тон менен, 
Адамсыз ээн жол менен, 
Көрүнүп келе жатыптыр, 
Айбаттанып алыптыр, 
Эрмеги жок кашында, 
Зеригип келе жатыптыр. 
Анда Манас муну ойлоп, 
Арстан үчүн так болжоп: 
“Алла бердиң бишарат, 
Аң уулап мында келишим, 
Аңдаса марттык ишарат. 
Түшүмдө көргөн кылычым, 
Алмамбеттин кайраны, 



Жандап жүргөн жолборсум, 
Алмамбеттин айбаты, 
Кыргыйдан учкул ак шумкар, 
Алмамбеттин айласы. 
Кашымда турса жутунуп, 
Кай душман кетет кутулуп? 
Акылын адам тапкандай, 
Ажыдаар менен жаткандай, 
Адамзат эмес жырткычтын, 
Арасына баткандай, 
Азамат сыны бөлөкчө, 
Ар кандай адам баккандай, 
Адашып калар күн болсо, 
Ар айланы тапкандай,  
Сунса колду узартып, 
Жумулса көздү ачкандай, 
Бала айкөл мен тургай, 
Те байыркы пайганбарга жаккындай. 
Бас киши менен тең жүрчү, 
Карапайым көрүнөт, 
Кабагын көр, кашын көр, 
Караса көңүл бөлүнөт. 
Орто бойлуу, кең далы, 
Туткандын чыгар далдалы, 
Туруп душман бет албас, 
Бул замандын балбаны. 
Баатыр болчу башы бар, 
Жеңдей болгон кашы бар, 
Жылдызы чыгат бетинен, 
Жыйырма сегиз жашы бар. 
Өмүр бойу жолдошум, 
А дүйнөлүк колдошум,” 
Деп ойлоп Манас кылт этип, 
Кайра тартып жылт этип, 
Кайкыга Манас киргени, 
Элесин көрүп эр Алмаң, 
Элейип тура калганы, 
Эби толук келди деп, 
Эр Манас абдан байкады. 
Мергендей мелжеп бет менен, 
Чекесинде чет менен, 
Карап калган калкайып, 
Карааны тоодой заңкайып. 
Алдында минген Кылжейрен, 
Келишкен сонун мал экен. 
Кең соорусу даңкайып, 
Кызыл түктүү пил экен, 
Айгайлашкан күндөрдө, 
Адамзат эрге бел экен, 
Ат үстүнө жарашкан, 
Айыкканды жараткан, 
Кыраакы эрдин бири экен. 
Айбаты менен ар кимди, 
Алгандардын бири экен, 



Атышканын мент кылып, 
Салгандардын бири экен. 
Аты да бар бир тоодой, 
Алышканын куткарбай, 
Анча-мынча кишини, 
Ат-тону менен жуткундай. 
Арстан Манас баатырың, 
Айыбын таппай Алмаңдын, 
Аккула менен балкылдап, 
Кайра чапты калкылдап, 
Өзүнүн бойун жыйнабай, 
Өңүрү кетти далпылдап: 
- Сөз айтамын туйунчу, 
Төрөлөрүм сүйүнчү, 
Кеп айтамын туйунчу, 
Кеңешкорлор сүйүнчү! 
Баштап жүрсө Төтөбүң, 
Калкыңда турса бактыңа, 
Калт этпеген түркүгүң, 
Айтышар душман жат жерде, 
Акылы ашкан күкүгүң, 
Алмамбет келет мен көрдүм, 
Ар мүнөзүн айбатын, 
Арстан менен тең көрдүм. 
Хандык буйрук сактаңаар, 
Качкын кул деп айтпаңар, 
Тырмак асты кир чукуп, 
Тизгинин артка какпаңар. 
Сай барбы сел акпаган, 
Саз барбы унаа батпаган? 
Сапырылса көр дүйнө, 
Санааны кимдер тартпаган? 
Алмамбет баатыр бар элде, 
Алышса душман ар жерде, 
Ал жетпеген душманды, 
Жутардын камын кылыңар, 
Буйрук кылса жардыгын, 
Тутардын камын кылыңар. 
Керүүдө түлкү атканың, 
Көк жайыкта жатканың, 
Түлкүсүн көрсүн ишиңдин, 
Түрүн көрсүн кишиңдин, 
Эки жүз адам биригип, 
Кеңири ордо салыңар, 
Элүү-кыркың биригип, 
Ат откозуп барыңар, 
Кыркың кызык ойношуң, 
Чатыраш ойун салыңар, 
Топ-топ болуп чуулдап, 
Тогуз коргоол алыңар, 
Кеште ойноочу кырк уулуң, 
Кештеге кире калыңар, 
Топ таш–чакмак ойноңор, 
Салтанат кылып тойлоңор, 



Комуз черткен бар болсун, 
Кошулган обон ыр болсун, 
Илбирстей болуп суналып, 
Сөөлөт күтүп барыңар, 
Султандан артык дуулаңар. 
Төрт төбөлүү көк чатыр, 
Дөөкүрсүгөн көп баатыр, 
Алмамбетти уккансың. 
Билбейсиң алын эч кайсың. 
Саксаңдап басып барбаңар, 
Саламга алик албаңар, 
Жакшы экен деп көрүшүп, 
Жалпалаңдап калбаңар, 
Опол тоодой заңкайып, 
Олутуңар сактаңар. 
Күлдүрдүн уулу Алыбай, 
Күлдүргүчүм Ажыбай, 
Сырттаным Сыргак, Кутунай,  
Акимдин бири бу дагы, 
Акбалтанын Чубагы, 
Белиме таңуу беш баатыр, 
Толкундап турган убагы. 
Көк колот ылдый салыңар, 
Көрүнбөстөн барыңар, 
Жаныңа жакын келгенде, 
Жа азырет! - деп акырып, 
Жалаң бешөөң жапырып, 
Капысынан качырып, 
Доолбасты карс койуп, 
Мылтык атып тарс койуп, 
- Капталдан чыга калыңар, 
Топоңдотуп кубалап, 
Топту көздөй салыңар, 
Кожойтуп айдап алыңар, 
Колду көздөй жаныңар, 
Койбойум тирүү  жаның, деп, 
Коркутуп айткын баарыңар. 
Атын коштоп алыңар, 
Айдап жолго салыңар, 
Аптыктырып келиңер, 
Акылын сынап билиңер, 
Ботонун белин ашыңар, 
Бол жүргүн деп шашыңар. 
Бирок менин айтарым, 
Кармабасын шайтаным, 
Арстан сындуу эрлерди, 
Ар канча мыкты болсо да, 
Алып келип үстүмө, 
Аттуу салам бердирбе, 
Жөөлөп айтсын саламын, 
Жөнүн билип аламын, 
Басып айтсын саламын, 
Баркын билип аламын, 
Беш баатырын белендеп, 



Көк колот ылдый салыптыр, 
Көй төрөдөн бул бешөө, 
Көрүнбөй тосуп калыптыр. 
 
 
Төрө Алмамбет баатырга, 
Суу түгөнүп сай болду, 
Түштүк жагын караса, 
Тоо азайып бел болду, 
Жол айрылып үч болду, 
Армандуу болуп кайгырып, 
Агып жашы сел болду, 
Айыл сураар адам жок, 
Жол сураган жоро жок, 
Тоодой болуп керилип, 
Токтой калып элирип, 
Тобокел деп түштүккө, 
Жөнөп калды теминип. 
Оңду таштап оолугуп, 
Алакең кирди сол колго, 
Абал кудай кез кылган, 
Алтымыш жигит осолго, 
Көңүлү кетип бириндеп, 
Көлдөттү ойун ошондо: 
“Жалгыз агым жараткан, 
 
Жардыгың уккам байандан, 
Тууган сени эне жок, 
Тулку бойуң дене жок, 
Талаада жалгыз кыйналдым, 
Тагдырыңа дабаа жок, 
Өлүмгө баскан кургурмун, 
Өзүңдөн башка панаа жок. 
Эчен түрдүү жан кылдың, 
Бир өзүңдө кубатың, 
Бар кудай кар кылба деп, 
Байкуш менин муратым, 
Отуз жети бөлүмдө, 
Бул дүйнөнү жараттың, 
Ошолордун баарысын, 
Орду менен тараттың, 
Өңгөдө канча бийлик бар, 
Өкүмүңө караттың, 
Отуз жети бөлүмдүн, 
Онунда көл, ону чөл, 
Көлдө күңдү чөл көрбөй, 
Чөлдө күндү көл көрбөйт, 
Узактыр алла тагдырың, 
Өкүмүңө ким көнбөйт? 
Борошоңдо буйугуп, 
Бүрүшүп турган мен бөжөк, 
Боздото бербей ботодой, 
Болор бекен бир жөлөк? 
Баранды менен чаранды, 



Дөөлөр менен адамды, 
Инсу-жин деп аталып, 
Он бөлмө жерге таралды. 
Жетөөнү бүткүл тоо алды, 
Орунсуз жери калбады,...” 
Элкин бара жатканда, 
Эгесине жалбарды, 
Жондон көргөн белгиге, 
Бет алып жолго салганы. 
Белендеген беш баатыр, 
Таанымалдуу баары алгыр, 
Кабактан чыга калганы, 
Мылтык атып тарс койуп, 
Доолбас уруп карс койуп, 
Жалаң бешөө жабылып, 
Жеп ийчүдөй бакырып, 
Чукул жерден чуу тартып, 
Жакын жерден жаа тартып, 
Качырып чыга калганы, 
Бирлигин санап алланы, 
Минтип келген Алмамбет, 
Чил учкандай жалт этип, 
Бир да карап албады,  
Коргошун жүрөк таш билек,  
Коркпой турган Алмамбет, 
Жайык маңдай жазык төш, 
Ажыдаар ооз, жалын көз, 
Жан катылчу неме эмес, 
Арзандык менен бендеге, 
Оморулуп кебелбес. 
Кылжейрен атын кылдыйтып, 
Кымбаттуу найза зыңкыйтып, 
Салам айтып шалкайып, 
Кылыч кында кыңгырап, 
Айбалта белде шыңгырап, 
Адамдан башка түрпөтү, 
Ак мейкин зоодой зыңгырап, 
Кол салса кокус кыргындай, 
Кырып койуп тынгындай, 
Кылгылыкты кылгындай. 
Айбаты жолборс, ач бөрү, 
Ашкере башка көрүндү, 
Ким катышса катышсын, 
Мойнуна алса өлүмдү, 
Бар турушу келбети, 
Баашалык сыны көрүндү. 
Байкап көрсө баатырды, 
Манасынан кем эмес, 
Бар кудай берген, деп, 
Баатыр Сыргак жол баштап, 
Алдына түштү тепеңдеп. 
Ашты Мойнок белинен, 
Жалгыз ооз жайын укпады, 
Алмамбеттин кебинен, 



Алмамбетти көргөндө, 
Айрылып калды ал бешөө, 
Алактап жүргөн желинен. 
Муну мындай таштайлы, 
Алмамбеттин Манаста, 
Калганынан баштайлы. 
 

Манастын Алмамбетти кабыл алышы 

 

Арстан баатыр Алмамбет, 

Аты менен келүүгө, 

Ачылуу турган эшиктен, 

Атту салам берүүгө, 

Түз бастырып өттү эле, 

Карап койбой черүүгө. 

Урматын Манас кылууга, 

Оолактан атын алууга, 

Эки желдет жүгүрүп, 

Жейрендей болуп түйүлүп. 

Жете келип бир желдет, 

Чылбырынан кармады, 

Тегинен мойун ийбеген, 

Тизгинге бенде тийбеген, 

Ачуусу келип Алмамбет, 

Катуу кармап бек силкип, 

Кармабагын, деп силкип, 

Чылбырды сууруп алыптыр, 

Чыканагы бирөөнүн, 

Чыгып кетип калыптыр. 

Аңгычакты болбостон, 

Ажыкең жете барганы, 

Айтып муну салганы: 

- Сапат берип тайбасам, 

Сабагыңды байкасам, 

Сары алтындын кенисиң, 

Сапарыңыз кут болсун, 

Самап бизди келипсиң, 

Куйругу кучак буудайык, 

Азуусу болот арстансың, 

Ак дин издеп баскансың, 

Амири менен алланын, 

Алтайдын жолун ашкансың. 

Акыр заман журтуна, 

Айтылып калар дастансың, 

Капаланып чыгыпсың, 

Казактардын элинен, 

Арстан эрге жолуктуң, 



Ашмуранын белинен. 

Өкүмү эки болбогон, 

Өзүн кудай колдогон, 

Өкүмү күчтүү төрөбүз, 

Өткүрлүк кылып койсоңуз, 

Биз өзгөчө кордук көрөбүз. 

Жарлыгы жалган болбогон, 

Жаратканы колдогон, 

Жаасы катуу төрөбүз, 

Жайылдык кылып койсоңуз, 

Жалпыбыз бирдей өлөбүз. 

Кара сууга кан куйган,  

Канкор эрдин бири ошо, 

Айтканынан жанбаган, 

Анткор эрдин бири ошол. 

Дүнүйөнү чайкаган, 

Түлүктүү эрдин бири ушул, 

Түндөсү чырым албаган, 

Сүлүктүү эрдин бири ошол. 

Беш тараптан жоо сайса, 

Кетет деп көөнүн албаган, 

Бекемдик жайы дагы бар, 

Нуска менен сөз сүйлөп, 

Чечендик жайы дагы бар, 

Кызыр даарып мурунтан, 

Абалы болгон чагы бар. 

Аттуу барсаң тил албай, 

Бирге келген бешөөбүз, 

Төгүлүп кетет каныбыз, 

Кесилип кетер саныбыз, 

Бүт өлөбүз барыбыз, 

Эп келсе бизге баатырым, 

Аттан түшүп алыңыз,- 

Эптүү Ажым айтып кеп, 

Алмаңды алды жылоодон, 

Кол тийгенде жылоого, 

Козголуп кетүү кыйын иш, 

Алмамбет кирди ыйлоого: 

- Өлбөй тирүү бар туруп, 

Өнөрүн көрдүм жалгыздан, 

Көтөрбөскө не чарам, 

Көтөрдүм башка салганын. 

Карып болгон хандырмын, 

Кайгыга баткан жандырмын, 

Төмөн турган төрөмүн, 



Муну кимден көрөмүн? 

Мурунтан ишим бузулуп, 

Тактадан тайган төрөмүн, 

Тагдырым кимден көрөмүн? 

Не да болсо эр Манас, 

Көрүнөө конгон сыймыгы, 

Бу жерде эми ким угат, 

Боздогон менен ыйымды? 

Деп ошентип Алмамбет. 

Аттан оой калганы, 

Көрүшүүгө Манаска, 

Асталай басып барганы, 

Салакалуу кайран эр, 

Салам айтып салганы, 

Арбактуу Манас, эр Бакай, 

Алик алды барк этип, 

Айдай жүздөр жарк этип. 

Баатырларды аралай, 

Башкасына карабай, 

Отургандын баарысы, 

Кол сунууга жарабай, 

Абакеси Бакайга, 

Кол узатты жайма-жай.  

Эр Бакайдан кол алып, 

Төрө Алмамбет баатырың, 

Төр жагына жол алып, 

Ортодон алды орунду, 

Ойон эрди карачы, 

Олутун таап олтурду. 

Колун сунуп акыры, 

Айбаттанып Алмаңдын, 

Козголуп Манас акылы, 

Алмамбет жүргөн жеринин, 

Чарт айрылган эринин, 

Чактап билген эр Манас, 

Нөөкөргө көзүн имерди, 

- Алып кел бачым тамак, - деп, 

Ашпазга буйруп жиберди: 

Баатыр Мажик көтөрткөн, 

Бал чайкаган кымыз бар, 

Чагарак күмүш карк алтын, 

Чарадай болгон айактар, 

Мелтилдете куйушун, 

Мемиреше сунушун, 

Байкап туруп барың ук, 



Баатырлардын жумушун. 

Кош колдоп айак сунуптур, 

Абакеме сунгун, деп, 

Алакең айтып туруптур, 

Бакай эрдин малыптыр, 

Эңкейе басып Ажыбай, 

Алмаңа суна калыптыр. 

Ачкалыгын билгизбей, 

Аз гана жуткан кылт этип, 

Башы калды шылк этип. 

Көздөрү барат алаңдап, 

Көкүрөгү кур этип, 

Кирпикке кирпик илинип, 

Ачкалыгы билинип, 

Өлө түшүп тирилип, 

Тамак ичти акыры, 

Олтуруп бойун тер басып, 

Тулку бойу бүт жашып. 

Анда Манас кеп сурайт: 

- Ой азамат, -деп сурайт, 

Бейпайлык менен бекерче, 

Жүрүптүрсүз ачка, - деп, 

Айлында адам даркан бар, 

Адырда жүрөт аркарлар, 

Аркардан неге атпайсыз? 

Аркардын этин татпайсыз? 

Айлуу түнү жайыкта, 

Ат өргүтүп жатпайсыз? 

Курбулуу жерде кулжа бар, 

Кумдай кийик мында бар, 

Кулжаны неге атпайсыз? 

Кулжанын этин татпайсыз? 

Ат чалдырып акырда, 

Айылда неге жатпайсың?  

Тектирлүү жерде теке бар, 

Текени неге атпайсыз, 

Теңирим берген ырыскы, 

Текенин этин татпайсыз? 

Тербелбей неге жатпайсыз? 

Эңкүүлөрдө элик бар, 

Ээн сайда жейрен бар, 

Андан неге атпайсыз, 

Алардын этин татпайсыз? 

Баткактуу жерде арал бар, 

Аралдуу жерде марал бар, 



Баткакта жүрсөң батпайсыз, 

Маралдан неге атпайсыз? 

Маралдын этин татпайсыз? 

Алтымыш айры мүйүзү, 

Бурчтуу жерде бугу бар, 

Байланып жүргөн огуң бар, 

Бугудан неге атпайсыз, 

Бугунун этин татпайсыз? 

Буруу жерде жатпайсыз? 

Муңдуу эрдин муңу бар, 

Муңдун да өз жолу бар, 

Жан аманат карыздыр, 

Жан бакмактык парыздыр, 

Айат келген киши бар, 

Пайгамбарга периште, 

Айтып келген иши бар, 

Алдыңда минген Кылжейрен, 

Алыстан келген  жылкы окшойт, 

Ийниңдеки алмабаш. 

Атканын жутчу мүлк окшойт, 

Алаңгыр жаа, сур жебе, 

Ал жок болсо бир неме. 

Кийген кийимиң башкача, 

Поруму турат кытайча, 

Ат жарагы салтыңыз, 

Айрыкча турат жалпыңыз, 

Атаңыз ким, атың ким? 

Айтып берер жайың деп, 

Ал үчүн сурап турам тим,- 

Деп ошентип эр Манас, 

Айтып сөзүн токтоду, 

Акылы терең Алмамбет, 

Айтып сөзүн козгоду: 

- Айлыңда адам даркан бар, 

Адырың толгон аркар бар, 

Аркарыңды атармын, 

Аркардын этин татармын, 

Ак кайыңды аралап, 

Ат өргүтүп жатармын, 

Антип жанды бакканча, 

Атамдын этин татармын. 

Кобурлуу жерде кулжаң бар, 

Кумдай кийик мында бар, 

Кулжаңды макул атайын, 

Куйкалап этин татайын,  



Корголоп зоонун түбүндө, 

Курушуп бир түн жатайын, 

Кунсуз жанды бакканча, 

Кубаарым этин татайын. 

Эңкүү жерде элик бар, 

Элигиңен атайын, 

Эт-сорпо кылып татайын, 

Ээн жерде чүйгүндөп, 

Эт бышырып жегинче, 

Энемдин этин татайын. 

Баткактуу сууда арал бар, 

Аралыңда марал бар, 

Маралыңан атайын, 

Маралдын этин татайын, 

Антип жанды бакканча, 

Бабамдын этин татайын. 

Түйшүктөнүп жүргөнчө, 

Торойуп өлүп катайын. 

Бурчту жерде бугуң бар, 

Белге таңган огум бар, 

Муңум жок киши кептенип, 

Бугуңду неге атайын? 

Бугуңдун этин татпайым, 

Булгап этин жегенче, 

Мууздап өлүп жатайын. 

Алты атамдан жети атам, 

Билишинче кубарсан, 

Аш ойлогон киши эмес, 

Азып келе койдум деп, 

Ал ишти кыла койгондо, 

Алмамбет андай киши эмес, 

Алты атамдан жети атам, 

Түшпөгөн алтын тагынан, 

Босогосу сары жез, 

Болуп өткөн кубарсан, 

Аркы атабыз Сылаба, 

Сылабадан Солаба, 

Солабадан Солала, 

Солаладан Сорандык, 

Шол жактан болот биздин жик: 

- Өзүмдүн атым Солалы, 

Эркелетип кийинче, 

Сошойа, деп ат койду, 

Талашканым жер болду, 

Таалайым андан кем болду, 



Атышып чыгып тогоштум, 

Коңурбайга жолгоштум, 

Жалгыздыктын айынан, 

Жалтаарып чыккан жолборсмун. 

Азып келип Алмамбет, 

Айдарканга эл болдум, 

Акырында казактан, 

Кара жерге тең болдум, 

Азып жүрүп талаада, 

Агып жашым сел болдум. 

Капкасы бийик кара тоо,  

Уйадан учкан балапан, 

Канатым талып жыгылдым, 

Ыгын билбей конордун, 

Караган менен көз жетпей, 

Ырыскым кайда болордун, 

Ата-энеден айрылган, 

Канатым сынып кайрылган, 

Безип жүргөн бир жанмын, 

Кесирим кара какырды, 

Кезип жүргөн бир жанмын. 

Басарыңа жерим жок, 

Батарыма элим жок, 

Басып жүргөн бир жанмын, 

Өз элиме кас болуп, 

Жазып жүргөн бир жанмын. 

Батарыма жер таппай, 

Качып жүргөн бир жанмын, 

Кетмен өтпөс керүүнүн, 

Кече-күндүз арыгын, 

Казып жүргөн бир жанмын. 

Кара жерден ак жолду, 

Ачып жүргөн бир жанмын. 

Таттуу жанга туз чылап, 

Татып жүргөн бир жанмын, 

Бир башымды миң башка, 

Баалап жүргөн бир жанмын. 

 

Өз элиме өрт койуп, 

Жаалап жүргөн бир жанмын, 

Көрөйүн деп Мекени, 

Каалап жүргөн бир жанмын, 

Анда Манас кеп айтат, 

Кеп айтканда эп айтат: 

- Кылбаган ишиң кылгын деп, 



Кыйнабайлы, - деп айтат, 

Какандын экен ханы, - деп, 

Каадасын кыл анын, - деп, 

Хан келгенде каршы ал, 

Каршы алганда ат чап, - деп, 

Айалдабай бат чап, - деп, 

Хан тартуусуз түшчү эмес, 

Сарамжалың жамда, - деп, 

Аккуланы баш кылып, 

Алып кел тулпар камда, - деп, 

Аккүбө тонду жапкыла, 

 Асабаны аскыла, 

Алып келип ат-тонду, 

Алмамбетке тарткыла, 

Салтыбызча Алмаңа, 

Сары улактан тапкыла, 

Салтанаттап урматын, 

Садагасын каккыла. 

Асыл кийим жыйгыла, 

Акимдин жолун кылгыла, 

Кызматын кылып кары-жаш, 

Канча күндүк меймандыр, 

Барын карап тургула, 

Аккүбө тону жабылып, 

Асаба туусу жайылып, 

Сыр найзасы койкойуп, 

Аккелте жондо асылып, 

Кылычы ээрге илинип, 

Эшик эндүү айбалта, 

Кол канжыга байланып, 

Аккуланын артынан, 

Жана кетти чабууга, 

Тогуз тулпар айдалып, 

Калкамандын кара аты, 

Толкумандын тору аты, 

Ажыбайдын Карткүрөң, 

Эр Сыргактын Телкызыл, 

Эр Серектин Кууказык, 

Эр Мажиктын Тоотору, 

Кокондон келген Койчаптар, 

Кулжа көөдөн, теке сан, 

Койчуман берген кара сур, 

Аккулага кошкону, 

Тогуз болду мына бул. 

Ал тогуздун артынан, 



Алмаңа келген тартуудан, 

Ырыскы шерик малынан, 

Куйругу ашкан жалынан, 

Кулжадай төшү салынган, 

Жал-куйругу түпөктөй, 

Сулуулугун карасаң, 

Күмбөзгө тарткан сүрөттөй, 

Тумшугуна карасаң, 

Сынга тарткан күбөктөй, 

Аккуланын иниси, 

Макмал жүндүү аркар сын, 

Сарала менен он сегиз, 

Баары буудан теп-тегиз. 

Чабуучу аттын баарысын, 

Көкүлүн көккө шүйдүрүп, 

Куйругун ача түйдүрүп, 

Ат чабуучу балдардын, 

Барын тегиз сийдирип, 

Арчындап жолук байлатып, 

Машыроо тонун кийдирип, 

Ат чабууга салганы, 

Аккулага бир бала, 

Небак минип алганы, 

Ат меники чаппайым, - деп, 

Алмамбет алып калганы, 

Чапкан атка чубатып, 

Сараланы салганы, 

Ырчуул атты айдады. 

Сары улагын таптырып, 

Садагасын кактырып, 

Казыначы куу жигит, 

Кашына Манас чакырып, 

Чоң куржунун ачтырып, 

Кырк миң кызыл алтынды,  

Кымбаты үчүн чачтырып, 

Бедерлүү тонун кийгизип, 

Кан экенин билгизип, 

Дүрүйө менен карала, 

Түрлөнгөн бойун кийгизип, 

Такасы карыш нөкөрү, 

Айагына илгизип, 

Арстан Манас баатырдын, 

Кызматы артык сезилди, 

Булардын баарын көргөндө, 

Алмамбет боору эзилди. 



Аңгыча турган аламан, 

Күбүр-шыбыр болгону, 

Көпчүлүк муну ойлоду: 

“Атты чапты жеңишке, 

Байгеси кайда беришке? 

Артынып жүргөн пулу жок, 

Айдап жүргөн малы жок, 

Байге бербей ат чапса, 

Шылдың болуп ааламга, 

Калбайбызбы лакамга? 

Манаста кандай айла? – деп, 

Айтпаса байге кайда? – деп, 

Биринен бири сурашты, 

Манаска басып барышты, 

Билгичтер сурай салыптыр. 

Алмамбет менен муңдашып, 

Эндебей калган баатырың, 

Ойуна муну алышы: 

“Аттарын сайсам байгеге, 

Биринин аты келер, - деп, 

Атым чыкты алам, деп, 

Ал чатакты салар, - деп, 

Ат байгесин талашып, 

Уруштуруп жүрбөйүн, 

Ач бөрүдөй буларды, 

Жулуштуруп жүрбөйүн,” 

Саайасы салкын тереги, 

Санга тийер кереги, 

Турду Серек ордунан, 

Тунук сөз чыгып оозунан: 

- Атты чапкан өзүбүз, 

Макул болсо сөзүбүз, 

Кыйамында кырк буудан, 

Байгеге кирбей калабы? 

Силерди бирөө байге деп, 

Алып кетип жатабы? 

Жаш уландар чогултуп, 

Байге боло калалы, 

Адамдан байге сайды, деп, 

Алмамбеттин көңүлүн, 

Бир көтөрүп салалы, 

Эр Серектен кеп келди, 

Кабылан Манас баштаган, 

Барысына эп келди. 

Анда Манас муну айтат: 



- Ата кайран Серегим, 

Ар качандан бир качан, 

Тийе жүргүн кезегиң, 

Эби келген кеп экен, 

Серектин кеби эп экен, 

Бу кепти угуп баатырдан, 

Мен байгеси болом, деп, 

Болуучуң болсо жүргүн, деп, 

Бозуул чыга калыптыр, 

Он алты бала барыптыр, 

Бозуул менен он жети, 

Саны толуп калыптыр. 

Топто байге бекитти, 

Баш атка сайды жетини, 

Экинчи аты үч болсо, 

Үчүнчү атка экини, 

Калган атка бир бирден, 

Байге сайып салыптыр, 

Тогуз аттын бирөөнө, 

Байге жетпей калыптыр, 

Мен байгеси болом, деп, 

Мажик чуркап барыптыр, 

Ана мынча кылганча, 

Чапкан ат келип калыптыр. 

Ат алдына караса, 

Алмамбеттин Сарала, 

Суулугу жерге салынып, 

Туйагы тийген жерлери, 

Жер очоктой казылып, 

Аркасынан чыккан чаң, 

Жөө тумандай жазылып, 

Катуу арыш алыптыр, 

Аз болгондо тай чабым, 

Астына келип калыптыр, 

Кыргыл баштап кырк баатыр, 

“Алмамбет” деп чуу салып, 

Жабылыша барыптыр, 

Алакеңдин көңүлүн, 

Бир көтөрүп салыптыр. 

Алмамбетке ал жетөө, 

Жабыша бекем калышып: 

- Баатыр берди сизге, деп, 

Байыбыз болдуң бизге, - деп, 

Жан кудайга аманат, 

Айкөл берсе албастан, 



Алмамбет таштап кетти деп, 

Бизди кылба жаманат, 

Кайда кетсең ала кет, 

Артыңа баатыр сала кет, 

Жети чоро чуулдап. 

Айтып турган убагы, 

Алмамбетте ошондо, 

Акты достук булагы. 

Эр Мажиктин Тоотору, 

Оонабас тогуз болгону, 

Тизгинден барып алыптыр,  

Өзүнө келип калыптыр, 

Кыргыл баштап баарысы, 

Абаң Бакай карысы, 

Атыңа тилмеч белең? деп, 

Каткырып күлүп калышы. 

Эми кандай кылаар деп, 

Бул Манастын айласы, 

Атагы алаш журтуна, 

Тийип турган пайдасы, 

Анда Манас кеп айтат: 

- Э, Алмамбет, - деп айтат, 

Ээн талаада жолуктук, 

Ушунчалык болуштук, 

Аты-тону барысын, 

Мага берди анысын, 

Кетем десем бергенин, 

Барын тартып алар деп, 

Бейпайга башым салар деп, 

Беймаал кылып башымды, 

Баштагындан беш бетер, 

Төгөбү деп жашымы, 

Ойуңузда болбосун, 

Өзүм берип зору жок, 

Осол кылып койбосмун. 

Күн чыгыштан келипсиз, 

Күн батыш карай жолдосуң, 

Кайнаган түрктүн ичинде, 

Кашыңда жок жолдошуң, 

Калкыңа намыс болбосун, 

Кайда барсаң анда кет, 

Кашыңда жети баатырды, 

Артыңа аны сала кет. 

Аккула атым минип кет, 

Аккүбө тонум кийип кет, 



Азамат эрге жарашык, 

Аккелтемди алып кет, 

Алтындан кыным жасаткан, 

Ак албарс кылыч илип кет, 

Аны да айап калбайым, 

Айбалтамды кармай кет, 

Сырнайзаны таштабай, 

Бир карыңа илип кет, 

Алаштагы досуңмун, 

Абалымды билип кет. 

Түштүк жакка бет алсаң, 

Испан менен Индыстан, 

Бир жарым ай жол жүрсөң, 

Кутуласың кыргыздан. 

Арабка барсаң Меке бар, 

Майданга чыксаң жеке бар, 

Атажуртуң Какандан, 

Калгандай баатыр, пейлиң бар. 

Алчаңдарга атаң жок, 

Ал-жайың сурар апаң жок, 

Айланышкан ата журт, 

Ардактуу шаарың Какан жок, 

Керектүүң болсо табайын, 

Эминеден кемиң бар? 

Кайда барсаң анда бар, 

Акырет жагың камдай бар, 

Баш бар жерде маңдай бар, 

Тил бар жерде таңдай бар, 

Алмамбет досум, ойлосоң, 

Өзүм бердим, зорум жок, 

Мындан башка жообум жок, 

Анда Алмамбет ойлонду, 

Ак талдан бетер толгонду: 

Аты-тону - баарысын, 

Мага берип койгону, 

Март ушунча болобу? 

Акылы дайра ал экен, 

Ашкан баатыр зал экен, 

Дүнүйөдөй ичи кең, 

Бир туулган жан экен. 

Балталаса кыңк этпес, 

Зал ушунча болорбу, 

Так сураса айабас, 

Март ушунча болобу? 

Ат-тонумду бердим дейт, 



Алптарым ала кеткин дейт, 

Кылга байлап токтоткон, 

Шарт ушунча болорбу? 

Майрамдаган Каканда, 

Айт ушунча болорбу? 

Атадан кечип серпишип, 

Казакка батып туралбай, 

Мында келдим сенделип, 

Мындан кетип жай таппай, 

Бапестөөчү зал таппай, 

Баш калкалар жай таппай, 

Мен каламбы темтейип? 

Муну ойго алар кеп, 

Токтолбой кетсем Манаска, 

Ызаа болуп калар” –деп, 

Ошол кезде Алмамбет, 

Ойго батты делдейип, 

Кой оозунан чөп албас, 

Коңур чечен Ажыбай, 

Койулган сөздү ак таңдай, 

Айтып калды деп мындай: 

- Айлыбызга келгели, 

Араң эки күн болду, 

Эрчиген эки түн болду, 

Аттанаар болсоң аның айт, 

Узатып сизди койолу, 

Турар болсоң мунуң айт, 

Көөнүбүз өсүп тололу, 

Туруп калсаң баатырым, 

Жала какшык айтпайбыз. 

Жалгыз деп четке какпайбыз, 

Бир буудайды тең бөлүп, 

Бирге туруп татабыз,  

Бас десеңиз басабыз, 

Тур десеңиз турабыз, 

Чабуулга кылыч суурсаңыз, 

Мойнубузду сунабыз, 

Буйурсаңыз жумушка, 

Амириңды кылабыз, 

Арстан Манас экөөңө, 

Өмүр тилеп турабыз, 

Келсеңиз да, кетсең да, 

Ачып айтсаң угабыз, 

Деп ошентип Ажыбай, 

Токтотту сөзүн ушундай. 



Анда Алмамбет муну айтат, 

Тургандын баарын муңайтат: 

- Алмабаш мылтык сундурбай, 

Аска-ташта текеге, 

Нээтимде бар эле, 

Кетмекчи болгон Мекеге, 

Күнү-түнү жол жүрүп, 

Күн батыш алып чекеге, 

Үмүтүм үзүп баскамын, 

Чыкпастык жагын белгилеп. 

Мындан кийин жекеге, 

“Ырыс алды ынтымак” 

Ынтымагың бар болсо, 

Куусаң да кетпейт дөөлөт-бак, 

Мени койо салыңар, 

Ынтымактуу жүрмөккө, 

Бата кылгын барыңар, 

Жашың менен карыңар. 

Мындан мурда эки убак, 

Бузулуп элден ынтымак, 

Көңүлүм калган жайым бар, 

Кете турган Алмамбет, 

Кетпес болгон чагы бар, 

Кол көтөрүп дүркүрөп, 

Тилегин айтып күркүрөп, 

Бата кылды бардык жан, 

Эсен-аман жүргүн, деп. 

Абаң Бакай зор баштап, 

Айкөл Манас чоң баштап, 

Самаркан карай тартышты, 

Алдыга төрттү чаптырды, 

Алмамбеттин кабарын, 

Бай Жакыпка айттырды. 

Азыр келе жаткан жер, 

Аңкыган гүлдүү жашыл төр, 

Түзбулактын керүүсү, 

Буралып турат чөптөрү, 

Ушул болот Алмамбет, 

Эр Манаска келиши. 

Бээ байлап Белсаз Кырчында, 

Мелтиреген жайыкта, 

Малын багып Жакып бай,  

Жаткан экен жайма-жай, 

Төрөдөн барган төрт жигит, 

Төртөө тең бирдей өрт жигит: 



- Сүйүнчү, Жакып ата, - деп, 

Сүйлөсөк болбос ката, - деп, 

Кармаганы илбирстей, 

Качырганы жолборстой, 

Кармашкан эсен болбостой, 

Алмамбет келди балаң, - деп. 

Алар турду дереңдеп, 

Санап кырк бир мал берди, 

Сүйүнчүгө мына, - деп, 

Анталады Жакып бай, 

Туучунак атым кана? – деп. 

Алтымыш чалды ээрчитип, 

Аттанып жолго салыптыр, 

Алмамбетти тосом деп, 

Бай Жакып жөнөп калыптыр, 

Бозжорго минип чайпалып, 

Он беш кемпир котчу алып, 

Чыйырды жүрдү чалкайып, 

Бай Жакыптын Бакдөөлөт, 

Он эки катын ээрчитип, 

Ак элечек заңкайып, 

Алдагы келди даңкайып, 

Бай Жакып келет балкылдап. 

Аппак сакал жаркылдап, 

Алмамбетке Ажыбай, 

Бастыра келип жакындап: 

- Бай Жакып атаң келди, - деп, 

Атын атап туйунтат. 

Кыраандын көөнү бузулуп, 

Кызыл жүзү кубулуп, 

Атынан түшүп Алмамбет, 

Армандуу жүрөк элжиреп, 

Көзүндө жашы мончоктоп, 

Эриндери эбиреп, 

Арыштай басып алыптыр, 

Алдынан тосо барыптыр. 

 

Бай Жакып ыйлай бакырып, 

Сакалын чыктап жаш кылып, 

Сагынышкан эмедей, 

Мейримдүү кучак жайышты, 

Бекем сыга калышты, 

Алмамбеттин мойнунан, 

Бай Жакып жыттап калышы. 

Айал-үйөл дегиче, 



Артынан барды байбиче, 

Бозжоргосу азынап, 

Үнү сонун даркырап, 

Үйүр жүргөн мурдагы, 

Туучунак атка тийиптир, 

Жаш төрөгөн келиндей, 

Байбиченин эмчеги,  

Ат үстүндө ийиптир, 

Балам Манас келгин, - деп, 

Сен эмгенсиң башында, 

Баштап ээмп бергин, - деп, 

Оң эмчегин алганы, 

Оозуна Манас салганы, 

Сол эмчегин алганы,  

Алмамбет соруп калганы. 

Зоңкойуп эмчек эмди, – деп, 

Отуздагы баласы, 

Бай Жакып баштап баарысы, 

Каткырып күлүп калышты. 

Эме берсин балдары, 

Байбиче кебин салышты: 

- Манасым эки жашында, 

Түш көргөн элем башында, 

Ак саргыл атын жетелеп, 

Алмамбет жүргөн кашында, 

Ийип турган эмчегим, 

Токтоп калган ал чакта, 

Эки эмчекке сүт сактап, 

Мен келгенмин бул чакка, 

Эмчектин сүтү эң татты, 

Экөөнү бирдей жыргатты. 

Атам Жакып бай экен, 

Ардактуу энем бул экен, 

Эчен жылы мен үчүн, 

Ак сүтүн сактап эмизген, 

Элечеги бир кучак, 

Бакдөөлөт келди кучактап, 

Жашы агып бурчактап, 

Акылга дыйкан Абыке, 

Он беш жашта бала экен, 

Алдындагы Актелки, 

Жаңы бышты мал экен, 

Айдап кырк беш мал алып, 

Кунанын чаап эл алып, 

Алдынан чыгып тосушту. 



Аттанып кайра басышты, 

Алып барып баатырды, 

Бай Жакыптын үйүндө, 

Мейман кылып күтүштү, 

Жай-жайына түшүштү. 

 

Туш-тушка киши чаптырып, 

Ат жетер жерин чакырып, 

Айабай малды чалышты. 

Тойун бере салышты, 

Уккан жандын бардыгы, 

Калбай жалпы барышты. 

Бир күнү элди жаткырып, 

Тамашага балкытып, 

Тойдун салтын эрекче, 

Мурдагыдан арттырып, 

Күнү-түндүн ичинде,  

Беш маал этти тарттырып, 

Сай күлүгүн чубатып, 

Кубанышка чаптырып, 

Салтанаттап нускасын, 

Ырчыларга ырдатып, 

Жарылдатып Ырчы уулга, 

Ат байгесин айттырып, 

Үч жүз жылкы, үч жүз кой, 

Баш байгеси ал экен. 

Оонабаска сайганы, 

Жыйырма беш кара мал экен. 

Байжигиттин Малгара, 

Кой күлүктөн чыгыптыр, 

Көтөргөн туусун жыгыптыр, 

Байжигит айткан бир кеби: 

- Байге олжо меники, 

Алмамбетке өткөрдүм, 

Өзү билсин ал киши. 

Ырдап барып ырчылар, 

Алмамбетке билгизди, 

Алсыз менен жалчыга, 

Таратып Алмаң бергизди. 

Элдер тарап кайтыптыр, 

Өз адамдан калыптыр, 

Бай Жакыптын үйүнө, 

Барысы кирип алыптыр. 

Абаң Бакай, Жакып бар, 

Акбалта, Жамгыр – карты бар, 



Байжигит менен Бердике, 

Ошур, Шыгай дагы бар, 

Кыргыз баштап кырк баатыр. 

Саламат өңдүү далайлар, 

Чыйырдынын ордого, 

Бардыгы кирип болгондо, 

Дастаркону жайылып, 

Даамы келди ортого. 

Кирген адам жүз сексен, 

Баары тегиз билерман, 

Алар менен аралаш, 

Алмамбет да бир кирген. 

Эригип эрлер күүлдөп. 

Үзүгүн желпип дүүлдөп, 

Ошондо Бакай кеп баштап, 

Кеп баштаса эп баштап: 

- Ушул турган баарыңар, 

Алты хан деген атың бар. 

Бакайдын айткан кебине, 

Барыңар кулак салыңар. 

“Бөз жардамы үч күндүк, 

Сөз жардамы өмүрлүк” - 

Деген элде макал бар, 

Айкөлгө тоодой бир медет, 

Алмамбет келди уулуңар. 

Азамат элдин ырысы, 

Ап-айкын сыймык мунуңар, 

Каруулуу билек шер келди,  

Качырса кайсар эр келди, 

Жыгылсаң өйдө жөлөөчу, 

Жаныңа кубат бел келди. 

 

Короосу тулаң Таластай, 

Конушуңа жер келди, 

Кумдай болуп чачылган, 

Жыйылып кыргыз эл келди, 

Борборуң болуп Самаркан, 

Соктурган тагын алтындан, 

Телегейи тең келди. 

Ырысы менен Манастын, 

Көл болуп жатат айраның, 

Каймактуу нанды карабай, 

Эркеледи балдарың, 

Алмамбет баатыр да келди, 

Калбады эми арманың. 



Таласка көчүп барыңар, 

Жайыктан конуш алыңар, 

Камкалуу жерди талашып, 

Калба кылып калбаңар, 

Жайылмага Жамгырчы, 

Кеңтескейге Текечи, 

Жакакташка Жакып хан, 

Кеңартууга Шыгай хан. 

Карабуура, Чаткалды, 

Конуш кылсын Балта хан, 

Мен аралаш болойун, 

Майбулакка конойун, 

Жер соорусу турбайбы, 

Көрүп келдик Таласты, 

Үч миң үйчө эл экен, 

Жергенин Сарыталаасы, 

Жерлеген жери кошулуп, 

Алмамбетке эп экен, 

Анда туруп Акбалта, 

Жалгады сөзүн мындайча: 

- Көтөлөктү көргөмүн, 

Кандай киши бул жерге, 

Үй тигет деп жүргөнмүн, 

Эми колго тийиптир, 

Түшкө кирбес бул бир иш, 

Алмамбет кошо келиптир, 

Төлгөбүз түп болуппуз, 

Жетинип жерге тунуппуз, 

Аркасында гүлдөдүк, 

Айкөл Манас уулубуз... 

Олтургандын баарысы, 

Жашы менен карысы, 

Ойуна келген сөз айтып, 

Аңгеме кылып алышты. 

Алмамбет анда кеп айтат: 

- Жатыным башка дебеймин, 

Бир эмчекти тең эмдим, 

Айылым бөлөк дебеймин, 

Алаш элин мен билдим. 

Какшыган көлдөй эр элем,  

Кайрылды канат дээр элем, 

Көңүлүм эми толгону, 

Мелтилдеп коштук орноду. 

Аккула экен атыңыз, 

Аккуладан айрылсаң, 



Айылга өтпөйт датыңыз, 

Алаш уулу журт болсун, 

Аккула сизге кут болсун, 

Сандаган журтуң түрк болсун, 

Сарала бизге кут болсун. 

Самсаалап жүрүп ар кайда, 

Жаңыдан мында келгенмин, 

Ак сакалдуу атамдын, 

Ак сүтү үчүн апамдын, 

Жоо жарагы тонуңду, 

Тапшырайын өзүңө, 

Ушул болсун бергеним, 

Деп ошентип Алмамбет, 

Дагы айтты далай кеп. 

Эл баркына Алакең, 

Мына шунтип жеткени, 

Акылыңа бали! - деп, 

Ал үйдөгү бар киши, 

Бабыраша кеткени. 

Муну мындай таштайлы, 

Каныкейдин алынды, 

Болгонунан баштайлы. 

Каныкейдин алынды болушу,  
Алмамбеттин Аруукеге үйлөнүшү 
 
Эриккенде Алмамбет, 
Эрен Манас баатырга, 
Эрмектешип келем, деп, 
Атына минип алыптыр, 
Айлына Манас барыптыр. 
Аттуу туруп Алмамбет: 
- Арстан барбы мында – деп, 
Накылайдын үйүнөн, 
Эшикте туруп сурады, 
Үйдүн ичи ызы-чуу, 
Оңой киши угабы? 
Эшикке чыгып эсиркеп, 
Накылай анда мындай дейт: 
- Байбичеден баш булгап, 
Бастырмагы кыйын кеп, 
Баштагысы бир жөндүү, 
Маа  жолобойт быйыл, - дейт, 
Бастырып андан кеткени, 
Карабөрктүн үйүнө, 
Хан Алмамбет жеткени. 
Чукул келди Алмамбет,  
Бир неме уруп дүмпүлдөйт, 
Баа-чаасы өтө арбындуу, 
Угулбай ачык күңкүлдөйт, 
Көрүм көргөн бакшыдан, 



Беш алтоо бардай кептенди, 
Аттуу туруп Алмамбет: 
- Арстан барбы мында? – деп, 
Эшиктен туруп кеп берди. 
Ал Карабөрк катыны, 
Даңкайып чыгып акыры: 
- Канышынын кашында, 
Жаткандыр төрөң дегени, 
Какшыгын Алмаң билбеди: 
- Каныш деген ким? - деди. 
Көз жүгүртүп көркүнө, 
Көрө элек белең жеңеңди? 
Кашкаңдаган кара бет, 
Накылай сулуу дегенди! 
“Карабөрк менен Накылай, 
Катыным деп ойлоптур, 
Карасам бүгүн бул Манас, 
Кадимкидей бойдоктур. 
Чоң болгондо чор сүйлөп, 
Чогоол өскөн экен, - деп, 
Баатырлык менен балбандык, 
Мындай жерде бекер,  деп, 
Айкөл Манас айалдан, 
Адашып калган экен, - деп, 
Алты күндүк ааламдан, 
Армандуу жүрүп кетер” - деп. 
Алмамбет кетти бастырып, 
Арстан үчүн ачынып, 
Айылды барса аралап, 
Аккула минип албайып, 
Аккүбө тону далдайып, 
Айкын көзгө таанымал, 
Ак кулжадай каркайып, 
Арстан Манас баатыры, 
Алдынан чыга калганы: 
- Кайда бардың баатыр? - деп, 
Кабарың укпай калдым, - деп, 
Жайын сурай салганы. 
Анда Манас байаны: 
- Өзүңө издеп катынды, 
Имиштеп угуп аңызды, 
Кыз чалыгар бекен деп, 
Кыдырып жүрдүм айылды. 
Жар чакырып кыргызга, 
Кыз барбы деп кыпчакта, 
Кырк жигитим чаптырдым, 
Кыйыркы сансыз кыштакка, 
Анда Алмаң мындай дейт, 
Айалдарын сындайт дейт: 
- Кечээ келип мен бүгүн, 
Арбыбасын дүрбөңүм, 
Катын алам дебеймин.  
Катындан кайгы жебеймин, 
Мени койуп кабылан, 



Өзүңдүн камың кылып бак, 
Карабөрк менен Накылай, 
Катыным деп ойлопсуң, 
Карап көрсөм мен бүгүн, 
Кадимкидей бойдоксуң, 
Алмамбеттен кеп угуп, 
Айалың болбойт, деп угуп, 
Алакеңден эр Манас, 
Бастырып өтүп кете албай, 
Накылай менен Карабөрк, 
Же үйүнө барып түшө албай, 
Бай Жакыптын үйүнө, 
Барып түштү бул экөө. 
Эртеси Алмаң ойгонуп, 
Эрте туруп ээлигип, 
Кашатка чыкты желигип, 
Айланага көз салып, 
Карап турса зеригип, 
Акбалтанын Чубагы, 
Ойондун бири бу дагы, 
Буулумду кийип желбегей, 
Бул дагы келип калганы, 
Эригип турган Алмамбет, 
Чубактан мындай сурады: 
- Айкөл Манас баатырдын, 
Зайыбы канча, эр Чубак, 
Анда Чубак мындай дейт: 
- Накылай менен Карабөрк, 
Бул экөө Манас зайыбы. 
Кылды кыйыш бөлбөгөн, 
Ала жип аттап өтпөгөн, 
Бүгүнү менен эртеңин, 
Опол тоодой так көргөн, 
Жатты тарткан жакындай, 
Кадыры эрге алтындай, 
Куйулма ооздуу ширин сөз, 
Кокойгон мойун, жалжал көз, 
Бети кызыл чыландай, 
Карахан кызы Каныкей, 
Кастарлап алган зайыбы бар, 
Топ жубандын ичинде, 
Чолпондой болгон дайыны бар, 
Айтылып жүргөн өр кыздай, 
Анын кайдан айыбы бар? 
Үзүлгөндү улаган, 
Ыктын баары ошондо, 
Жыгылганды жөлөгөн, 
Шыктын баары ошондо. 
Көкөтөйдүн ашында, 
Кошо бирге барды эле, 
Кызматы жагып карыга, 
Кошойдон бата алды эле,  
Көкчөкөз атып Манасты, 
Жарадар болуп өлөрдө, 



Айыктырып алды эле, 
Алаштын элин байкасак, 
Айалда андай аз эле, 
Накылай менен Карабөрк, 
Кара баштуу айалдан, 
Кашкайа чыккан жамандан, 
Катындын тилин албайт, деп, 
Тазбайматты алдаган, 
Далыга уруп жандаган, 
Атын берип азгырып, 
Тон беришип жаптырып, 
Каттама берип, эт койуп, 
Казы-карта таттырып, 
Алдына койуп аракты, 
Айабастан мас кылып, 
Көп санаадан козгошуп, 
Көз жашы менен дат кылып, 
Тазбайматты барганча, 
Таттуу кеп менен шат кылып, 
Кобурашып кээ бирде, 
Коноктоп аны жаткырып, 
“Чубак менен Каныкей, 
Ушундай” - деп айттырып, 
Каныкей менен Манасты, 
Как ошентти жат кылып. 
Айкөлүм конгон туурга, 
Адашып барып кономбу? 
Жамандыкты самасам, 
Жакшылык көрүп оңомбу? 
Алалык күмөн бар болсо, 
Арстан Манас оңойбу? 
Азыркыдай керилтип, 
Алтын такта койорбу? 
Каардап Манас катынын, 
Самаркандын Карасуу, 
Алып барып таштады, 
Алты жыл болду Каныкей, 
Ак жерден күйүп какшады. 
Айталбастан мен жүрөм, 
Сабырдан билбей башканы. 
Жыртык кара үй берген, 
Жырык кара үй берген, 
Жайдын күнү болгондо, 
Күнгөй бетте кондурат, 
Кыштын күнү болгондо, 
Тескейлетип кондурат, 
Чубактан угуп абалды, 
Кастыкты Алмаң байкады, 
Агеркечке чапталып, 
Алмам да мурун аксады, 
Кайерде болсо кастыктын, 
Кабылат экен капканы! 
“Эр эшиги сом темир, 
Эритүүгө жан керек,  



Арстан эмес алсызга, 
Алатоодой ар керек, 
Арстан менен Канышка, 
Арга тапсам белем, - деп. 
Шек алдырбай Манаска, 
Барып аны көрөйүн, 
Сынга толсо Каныкей, 
Ак жеринен болгон иш, 
Алынды кылып келейин”. 
Ошол күнү кечинде, 
Туйдурбастан эч кимге, 
Күндү жайлап Алмамбет, 
Чөп саргайган мезгилде, 
Сонор кылып койду эле, 
Үйүнө кетпей кабылан, 
Ошол жерге конду эле. 
Таң эртең турса арстан, 
Ак кары сонун жаалган, 
Жаштын баары жабылып, 
Ат-атына камынып, 
Айкөл Манас шер баштап, 
Кырк чоронун баарысы, 
Калбай жөнөп калышы. 
Каргылуудан ит койбой, 
Алгырдан шумкар куш койбой, 
Асынып мылтык алышып, 
Арстандын баары жарышып, 
Алмамбетти ээрчитип, 
Жүрүп кетти эргишип. 
Келгин келип болуптур, 
Көлдөр кууга толуптур, 
Токойдо кыргоол кулпунуп, 
Топ-топ болуп тоодактар, 
Куйругу жок мултуйуп, 
Каз-өрдөк келген кез, 
Каркылдап жүнүн жеген кез. 
Досуң Манас баатырдын, 
Шумкарын Алмам көргүн, - деп, 
Абаң Бакай, айкөл шер, 
Алмамбет, Чубак эрендер, 
Кыргыл баштап кырк арстан, 
Кыраан Сыргак - кеменгер, 
Сууну бойлоп барышты, 
Тамашага канышты. 
Ит агыткан элдерди, 
Адыр бойлоп бар, деди, 
Кыргыл баштап кырк арстан, 
Бузулбастан кал, деди. 
Арстаныңдын Акшумкар, 
Түлөктөн чыгып жетилген, 
Сегиз айдан бер жакка, 
Учпай туруп эриккен, 
Эркине койсо күн бойу, 
Эринип калбайт тебиштен. 



Тумандап үстү буулаган, 
Толкуну күчтүү шабырдан.  
Тоо көчкөндөй күркүрөп, 
Келгиндер учту дүркүрөп, 
Агытылган Акшумкар, 
Көл бетинде зыпылдап, 
Бара түштү кыпылдап, 
Көп өрдөктү качырды, 
Туш-тушуна бир өтүп, 
Түздү көздөй жапырды. 
Тобун бузбай тоодак тээп, 
Каркыра, турна, казды тээп, 
Катары менен таан тээп, 
Учурбай көлдөн өрдөк тээп, 
Кайырма менен чүрөк тээп, 
Качкандарын бөлөк тээп, 
Сарала мойун соно тээп, 
Салыңкы канат кунас тээп, 
Агын сууну жээктеп, 
Канжыгадан ашканын, 
Куйушканга тээктеп, 
Кечке дейре куш салып, 
Кекилик менен чил алып, 
Калың көздөй бет алып, 
Токойдо жүргөн бугуну, 
Топ-топ жүргөн кайберен, 
Кутулган бирөө болбоду, 
Эртеден кечке сонордо, 
Куру калган бир жан жок, 
Бары болду олжолуу. 
Күн бешимге барганда, 
Кетерине калганда, 
Ырчуул менен Бозуулга, 
Алмамбет айтат мындайча: 
- Алгыр экен кушуңар, 
Каз-өрдөк болду тушуңар, 
Алынбай агып көп кетти, 
Агынды бойлоп багыңар, 
Тебилсе сыртка сыйлыгып, 
Убал болот алыңар, 
Сайранга дагы батыңар, 
Айактан өйдө кагыңар. 
Ылдыйлап кеткен удургуп, 
Марал болсо табылар, 
Эми алар нетиптир, 
Эки баатыр кетиптир, 
Аркасынан Алмамбет, 
Сарала менен желиптир, 
Саздаңдын тектир дегенге, 
Салып жетип келиптир. 
Ырчуул, Бозуул баатырлар, 
Чыга калса кашаттан, 
Алдында тиккен төрт үй бар, 
Төрт дөбөдөй көрүндү, 



Салакасы үйлөрдүн, 
Кыргызда жок кыйасы, 
Ырчы менен Бозуулдун, 
Аркайда кетти кыйалы: 
“Мурда жүргөн бул жерде, 
Мындай эме жок эле, 
Карып болуп Каныкей, 
Как ушул жерде жатчу эле, 
Бизге бүгүн көрүнгөн, 
Периштеби, пендеби? 
Же болбосо жер соңгуп, 
Периден көчүп келгенби?” 
Көрө салып машыркап, 
Аңкыйып карап калыптыр, 
Аңгычакты артынан, 
Алакең жете барыптыр, 
Бакай менен Эр Манас, 
Алмамбет, Чубак катарлаш, 
Хандын кызы Каныкей, 
Хан Бакайга барбады, 
Алмамбет атын албады, 
Айкөл Манас баатырдын, 
Чылбырынан кармады, 
Жалпысы түшүп калганы. 
Эшик ачып киргизип, 
Эптүүлүгүн билгизип, 
Эзген курут, кошкон май, 
Боорсок, токоч дапдайар, 
Дастарконго койду эле, 
Кыйарлык менен Алмамбет, 
Кыраанга назар бурду эле, 
Тап бүркүттөй кылыйып, 
Дастарконго кол салбай, 
Тартынгансып турду эле. 
Кудай берсе ынтымак, 
Кайда качат дөөлөт-бак? 
Кырааным, чай ичкин, - деп, 
Алмамбет айта салды дейт. 
Албасам көөнү калар, - деп, 
Айады арстан Алмаңды, 
Айкөлүң эми турбастан, 
Табакка аста кол салды. 
Дастаркон жыйып Каныкей, 
Конок камын көргөлү, 
Ашкана үйгө жөнөдү, 
Кетеринде баарына, 
Жекендос салып алдына, 
Мамыгын койуп башына, 
Кээ бирөөнө айттырбай, 
Жөлөнчүк койду артына. 
Келберсиген айкөл шер, 
Кенебеген кайран эр, 
Башы тийип мамыкка, 
Уктап кетти аз гана, 



Дайарланып тамагы, 
Каныкейдин аңгыча, 
Үйгө келсе арстаны, 
Сунуп ийип буттарын, 
Кириптир катуу уйкуга. 
Алмамбетти Каныкей,  
Көрбөсө да көргөндөй, 
Билбесе да билгендей, 
Бирге жүргөн эмедей, 
Дайарланды даам, - деп, 
Тастайып карап турду эле. 
Манасты Алмаң ойготту, 
Санаты кырк төрт киши эле, 
Тойгуча жеди тамагын, 
Алмамбеттин акылын, 
Байкап эми карагын: 
- Ырчы уул, Бозуул баатырлар, 
Аттанып жолго салыңар, 
Төө башына төрт аркан, 
Казыналык нарлардан, 
Үстүндө кому барлардан, 
Буйласы жез танаптан, 
Алтымыш нарды белендеп, 
Күн чыгар маал келгин, - деп, 
Андан башка баатырлар, 
Бир үйгө баткың баарыңар, 
Жалгыз жанды кыйнабай, 
Өзүңөр орун салыңар, 
Деп ушинтти эр Алмаң, 
Кыргыл баштап кырк чоро, 
Бир үйгө барып жатышты, 
Тизеден баткан былкылдап, 
Жууркандан алышты, 
Асыл буйум анда бар, 
Өз эркинче жазышты. 
Абаң Бакай, Алмамбет, 
Кыраан Сыргак, шер Чубак, 
Айкөл Манас, Каныкей, 
Ошол үйдө калганы, 
Кечирим сурап Алмамбет, 
Манаска кебин салганы. 
Алмамбет айтып байагы, 
Күмөн кылган Чубакты, 
Күбөчү кылды ал күнү, 
Арам көргөн Чубакты, 
Алмамбет, Чубак, эр Сыргак, 
Күбөчүгө жүрүптүр, 
Калыска абаң Бакай бар, 
Арстан Манас күлүптүр. 
Төртөө чыгып бир үйгө, 
Төрөлөр барып жатышты, 
Айкөл менен Каныкей, 
Ошол үйдө калышты, 
Адашып кастык айынан, 



Алты жылда табышты... 
 
Эртең менен Алмамбет, 
Эрте туруп заңкайып, 
Каныкейдин үйлөрүн, 
Тамаша кылып аңкарып, 
Жыйнап койгон мүлктөрүн,  
Көрүп жүрөт таңданып, 
Чоролорду чакырып, 
Катар турган үйлөрдүн, 
Тутууларын бүктөттү, 
Ар бир үйдө Алмамбет, 
Он бештен нарга жүктөттү. 
Түн түшүрбөй басат, деп, 
Томо менен Долондун, 
Катар белин ашат, деп, 
Алтымыш нарга арттырды, 
Тазбайматка тарттырды, 
Көчкө өзүң ээ бол деп, 
Эр Сыргакка тапшырды. 
Бел саздагы Жакыптын, 
Айылына кайра келгени, 
Келген менен Манасың, 
Карабөрк менен Накылай, 
Үйүнө басып кирбеди. 
Эл карысы эр Бакай, 
Жамгырчы менен Балта бай, 
Чыйырды менен Бакдөөлөт, 
Алар үйдө катар бар, 
Учураша келиптир, 
Олуйа Кошой жана бар. 
Бай Жакып анда кеп айтат, 
Кеп айтканда муну айтат: 
- Айдарканга Алмамбет, 
Он жыл бирге жүрүптүр, 
Айагын тушап койбостон, 
Акыры айдап ийиптир, 
Кандай иш өттү ортодон, 
Аны кимдер билиптир? 
Таш асылы көөхардай, 
Тал асылы чынардай, 
Талаадан учуп келиптир, 
Талыңа конгон булбулдай, 
Жамандык жагы билинбейт, 
Жай таппаган кургур, ай. 
Жаңыдан таап Таласты, 
Көчүшсүн дептир алашты, 
Биз дагы көчүп каларбыз, 
Таласына барарбыз, 
Баш-уч алып болгончо, 
Жыл оодарып саларбыз, 
Аксакалдар турасың, 
Алмаңды кандай кылабыз? 
Бойдок койуу жарабайт, 



Буга айалды кайдан табабыз? 
Эби келсе сиздерге, 
Алмамбет келди биздерге, 
Айагын тушай салалы, 
Болжолдуу таамай бир жерге, 
Жакып антип жатканда, 
Манас кирип келди эле, 
Жанында Каныш бирге эле, 
Карынын баары карсылдап: 
- Жакып бай сизге ырахмат, 
Айтканың чын, сөзүң ак, 
Майдай жагат сөзүң, - деп, 
Иликте мурда өзүң, - деп, 
Кимибизде бар болсо, 
Берет элек баатырга, 
Мынаке менин кызым деп. 
Кайнап жаткан Каканчын, 
Баашалуу журт Бакбурчун, 
Жалгыз ээлеп жатат ко, 
Дүнүйөнүн бир бурчун. 
Ошол жерден Алмамбет, 
Аттанып чыкты кек үчүн, 
Жалгыздык башта, миң кыйал, 
Жарасы оор аны үчүн, 
Баш катып келди кыргызга, 
Арстан Манас бар үчүн. 
Камыналы, жатпайлы, 
Суроо салып сурайлы, 
Кайда сулуу бар болсо, 
Сурамжалдап угалы, 
Жалпы сүйлөп токтолду, 
Балан жерде кыз бар деп, 
Айткан киши жок болду. 
Анда туруп Каныкей, 
Карыларга жүгүндү, 
Тизеси жерге бүгүлдү, 
Кайненеси Чыйырды, 
Жерге карап жымыйды, 
Билер-билбес кылыйды: 
- Айланайын энеке, 
Акылың бизге береке, 
Эки энем тең турасың, 
Көк ташты минген убагың, 
Мен баштайын бир байан, 
Кулак төшөп угарсын. 
Алмамбет келди Какандан, 
Айыккан душман айынан, 
Каркытын кылып атакем, 
Кайгысын тартып азыртан, 
Катын алып берем деп, 
Камынып калган кептенет, 
Кыз бар менде берем, деп, 
Күйөө издеп ким келет? 
Кара калпак, түркмөндү, 



Бараң, шаңкай, калчаны, 
Маңгыттар ээлеп жатканда, 
Чүржүт, жуда канчаны, 
Кыйноосуна чыдабай, 
Алты уруу кабар салганда, 
Айкөл уулуң барганда, 
Бадыкөлдү жеңгенде, 
Кутказып элди келгенде, 
Билинбей кетип Шаатемир, 
Бадыкөлдүн ордодон, 
Бир кыз алып келди эле,  
Кызы дешип кыргыздын, 
Сиңдиң сенин деди эле, 
Байкем мага берди эле, 
Чын болсо анын шол жашы, 
Жыйырма бирге тайады, 
Кыр-кырынан карасаң, 
Кыргыйектей сыйагы, 
Мактабайым сиңдимди, 
Менден өйдө кыйалы. 
Букардан келген дүрүйө, 
Пулу кыйбат бөлөкчө, 
Качан мурда бар эле? 
Ошонун баарын Арууке, 
Жасап чыкты деди эле. 
Мен кандагай жасасам, 
Келгенден уксам имишти, 
Ал бүтүрүптүр ырапысты. 
Билбегени калбаптыр, 
Бар жумушту тактаптыр. 
Алиге дейре кишиге, 
Шек чыгарып айтпаптыр, 
Ошол кызды атаке, 
Алып берсек канаке. 
Сегиз жыл болду келгели, 
Эки жылы алпеште, 
Алты жылдан бер жакка, 
Кезек күңдүн зарпынан, 
Ашкере салбар мен болдум, 
Айылда элден кем болдум. 
Апта болду алындым, 
Кайеримен жаңылдым? 
Сегиз жылдан бер жакка, 
Каттабайт деп бул жакка, 
Келмек түгүл Каныкей, 
Салбар болду деп укса, 
Айыңды элим айтпаспы, 
Айкөлүм Манас болсо да, 
Бай атам булар эмеспи, 
Өзү барып хан атам, 
Карахан менен сүйлөшүп, 
Сөз байлашып келбеспи, 
Алмамбетке Арууке, 
Ошону алып бербеспи? 



Кайран катын Каныкей, 
“Керегем сага кеп айтам, 
Келиним уксун деп айтам, 
Уугум сага кеп айтам, 
Уулум уксун деп айтат,” 
Как ушунун сыңары, 
Ой чыгарып туйгузду, 
Чыйырдыга айткансып, 
Калгандарга угузду, 
Кулакка жаккан жөндүү сөз, 
Үндөбөй тыңшап турушту.  
Энтелеңдеп бай Жакып, 
Эрте туруп ал шашып, 
Төлгөчү кара Төлөктү, 
Далы билчү Алакен, 
Котчу алып экөөнү, 
Короодон чыкты аттанып, 
Букарды карай оң тартып, 
Көрө жүргөн көпчүлүк, 
Бай Жакып келет экен , деп, 
Алдында алар чуулдап, 
Кайсы айылга түшөт деп, 
Эшиктен киши каратып, 
Шектүүнүн баары шектенип, 
Камсыз болуп калат, деп, 
Караңгыда кеч келип, 
Хан урматы сойом, деп, 
Тай тайлагын дайардап, 
Кээ бири семиз тай тандап, 
Жолдогу элдер мал камдап, 
Манас шердин атасы, 
Бай Жакып деп угушат, 
Букарлыктын тарабы, 
Камданып жалпы турушат, 
Алдына Жакып келиптир, 
Касиетти барынча, 
Караханга бериптир, 
Күн мезгили бүткөндө, 
Кара хандын айлына,  
Бай Жакып жетип келиптир, 
Көрө жүргөн мурдатан, 
Жигиттери Карахан, 
Баштап барып Жакыпты, 
Коноктоп үйгө жаткырды. 
 
Эки күн өрүн алган соң, 
Ардыгы анын чыккан соң, 
Кайкалай басып калтаңдап, 
Жаш баладай мултуңдап, 
Кара хандын үстүнө, 
Кирип барды чултуңдап. 
Эсендик сурап жобурап, 
Жакып турат кобурап, 
Карагысы келбестен, 



Карахан турат кулжуңдап, 
Кулжуңуна койобу, 
Бай Жакып жолун тороду: 
- Атайылап алыстан, 
Алдыңа келдим, Карахан, 
Айтканыма кулак сал, 
Алдыңа келген жумуш бар. 
Какандан келген Алмамбет, 
Менин азиз уулум бар, 
Майтарылгыс кайраты, 
Манастай болгон муунум бар. 
Жакын кудам Кара хан, 
Сенин Арууке деген кызың бар, 
Жөнүн айтсам келгендин,  
Сурап келген ишим бар. 
Билип турам көөнүңдү, 
Жуулбаган кириң бар, 
Кир болбогон жериң жок, 
Мындан башка кебим жок, 
Карап койуп Карахан: 
- Уйатың жок Жакып хан, 
Эрке кызым Каныкей, 
Манаска бердим уулуңа, 
Салбар кылып таштаптыр, 
Аз күндөн бери угууда! 
Аруукени беремби, 
Кытайдан келген кулуңа?! 
Деп ошентип Карахан, 
Чыгып кетти талаага. 
Бай Жакып чыгып эшикке, 
Тура калып делдейе: 
“Күнөө бизден өткөн, - деп, 
Кеп албай кетсем кантет?” – деп, 
Санап муну көөнүндө, 
Келди жаткан үйүнө: 
- Төлөк салчы төлгөңдү, 
Айтчы балам көргөндү, 
Алыке балам далыңды ал, 
Не көрүнөт далыңда, 
Өң карабай айта сал, 
Төлөгү төлгө салганча, 
Алакен далы алганча, 
Үйдүн арты жагынан, 
Кыз сүйлөдү аңгыча. 
Сүйлөгөн кыз Арууке, 
Бай Жакып мында келгенин, 
Угуп дайнын билди эле: 
“Кагуурун жеген ашыкча, 
Көрүнөйүн Жакыпка, 
Аракет кылсын тартынбай, 
Көөнүндө мени жактырса. 
Атын уккам Алмамбет, 
Тегинде хандын уулу экен, 
Телегейи тең экен, 



Кара баштуу пендеден, 
Кашкайа жалгыз эр деген, 
Жашы жыйырма сегизде, 
Аңтарылбас бел деген” 
Агеркеч келип бир жолу, 
Аруукеге кеп салып, 
Айтып жүргөн иш экен, 
Ошол үчүн Арууке, 
Алмамбет жайын билчү экен. 
Билмексен болуп жай басып, 
Эки кызды бирге алып, 
Ырсаңдап күлбөй сумсайып, 
Кирип келди суйсалып. 
Бай Жакып карап туруптур, 
Кыйырынан көз салып, 
Көрктүү экен Арууке,  
Кыргоолдой болуп суйкайып. 
Сыртына кайкы моймол көз, 
Күйүмдүү эрке көрүнөт, 
Бар мүчөсү бир ыңгай, 
Жумуру баштан кем эмес, 
Караган киши кемтик таап, 
Кемите турган кыз эмес. 
Алганы менен тең карып, 
Жыргачудай көрүнөт, 
Азап тартып кайгы жеп, 
Калбачудай көрүнөт. 
 
Бар тарабын тең көрдү, 
Бир тарабын кем көрдү, 
Соорусу такта, кууш айак, 
Туубачудай жан көрдү. 
Бир ишке жоока салгансып, 
Үйдөн нерсе алгансып, 
Арууке сулуу ошондо, 
Арт жагына бурулуп, 
Кирип кетти ордого. 
Жаратып кызды бай Жакып, 
Кылчайып артын каранып: 
- Алыңар, - деп төлгөнү, 
Тарткыла, - деди жаланып, 
Анда Төлөк күдүңдөп, 
Ак ташын жайган күлүңдөп, 
Алакен карап далысын, 
Сүйлөшкөнсүп күбүрөп: 
- Атаке Жакып сүйүнчү, 
Кара хан кызын берүүчү... 
Төлөк турду туурадан: 
- Бүгүн-эртең дегенге, 
Түз жооп кылбайт Карахан, 
Өзүңүзгө курбалдаш, 
Карыдан алып жаныңа, 
Тегеле куру келбейсиз, 
Алтының артпай нарларга, 



Каадасын кылып тартынбай, 
Той жагын толук берсеңиз, 
Төркүлөтүп жеңемди, 
Кошо алып келсеңиз, 
Арстан келсе аралаш, 
Алмамбеттин Кылжейрен, 
Кебез байлап башына, 
Киргизип отко Манасты, 
Төркүлөтсөң Канышты, 
Бөркүңүздөй көрүңүз, 
Аруукени алышты, 
Артынан улай Алакен: 
- Айланайын атаке, 
Көзүңө илбей бөлөктү, 
Кажылдаттың Төлөктү, 
Тегин билет төлгөнүн, 
Теңин билбейт төлгөнүн, 
Мен далыдан көргөнүм, 
Кулагың мага төшөгүн,  
Эртең менен наштада, 
Караханга жөнөгүн. 
Мүнөзүң бар тайманбас, 
Алдынан кебиң өткөргүн, 
Конок камың кылып тур, 
Аз күндө мен келем, де, 
Каныкей менен Манасың, 
Кастарлап отко кирет, де, 
Каныкейди алганда, 
Калың мал айдап келдим, де, 
Карайладың багалбай, 
Жоготтуң көбүн таба албай, 
Эми алтын, күмүш-зар берем,  
Байлап койсо туруучу, 
Буйласы менен нар берем. 
Карыганда Карахан, 
Алмамбет сага кубат, де, 
Алмамбет, Манас барында, 
Алдыңызда тамам жан, 
Кол куушуруп турат, де, 
Камык кылам тойуңду, 
Агартамын ойуңду, 
Ушинтип койуп кайтканың, 
Барысынан орундуу, 
Алдыратып Алакең, 
Барып бүгүн айтышты, 
Шаштырды кыйын Жакыпты. 
Алакеңден кеп угуп, 
Арууке берет деп угуп, 
Төлөктөн да кеп угуп, 
Төлгөм айтты деп угуп, 
Караханга жөнөдү, 
Токтоно албай удургуп. 
Алакең калды айылда, 
Төлөктү алды жанына, 



Алыстан келип каржалган, 
Аттарын тескеп багууга. 
Арууке менен эки кыз, 
Келберсип келди кайра да, 
Алакең турат болучу, 
Аттарынын жанында. 
Жакын кирип келгенде, 
Арууке карап жалт этип, 
Алтындан күбөк көөхар көз, 
Кулагында жарк этип, 
Күлө сүйлөп тамылжып, 
Жез комуздай шаңк этип: 
- Өзүң шаңдуу адамдан, 
Атың жалдуу айбандан, 
Чоочун жигит экенсиң, 
Келген жансың кайактан? 
Букарлыктан эмессиз, 
Буруп айтпас бекенсиз, 
Жоболоң тартып бул жерге, 
Жумуштап эмне келгенсиз? 
Биз дагы билип калалы,  
Жайыңды айтып берсеңиз. 
Атыңыз ким, элиң ким? 
Ааламга дайын жериң ким? 
Эл башкарган эриң ким? 
Эзелки түбү теңиң ким? 
Ашырбай да жашырбай, 
Айтып, жигит, билдиргин? 
Эр Манастын чоросу, 
Түбөлүккө жолдошу, 
Ага жооп таппаса, 
Манаска чоро болобу? 
- Самаркан бүгүн жерибиз, 
Залкарлуу ногой элибиз, 
Сан кийикте кулжадай, 
Санаттуу Манас эрибиз, 
Чойунду созчу камырдай, 
Чубак болот шерибиз, 
Бардык ишке жөндөмдүү, 
Бакай кары демибиз, 
Ажыбай менен Алмамбет, 
Алар биздин бегибиз, 
Алмамбетке кыз издеп, 
Аттанып мында келдик биз. 
Бай Жакып болот атабыз, 
Кара ханга сүйлөшүп, 
Сөйкө салып кайтабыз, 
Каныкей келет эжеңиз, 
Сиз дагы бизге жеңесиз, 
Атым менин Алакен, 
Айтканы жалган дебеңиз. 
Какандын ханы башында, 
Манаска курдаш азыр да, 
Анча-мынча киши үчүн, 



Болор болбос иш үчүн, 
Убара болуп келбейбиз, 
Сиз дагы арзан эмессиз, 
Акылга дыкан Арууке, 
Алакенден кеп угуп, 
Ала турган күйөөңүз, 
Алмамбет баатыр деп угуп, 
Көөнү тынып ал эми, 
Ичинде күлүп жымыйып, 
Жалдырап тиктеп туралбай, 
Жалынын сыртка чыгарбай, 
Тупадан туура болот деп, 
Токтомдуу сөздү айта албай, 
Аз гана сүйлөп жөнөдү, 
Салакасын бүт сактай: 
- Алмамбет Манас дегениң, 
Талгагыңбы, назыңбы? 
Ким билет айткан аныңды? 
Баштан айак бүт уктук, 
Бары болгон жайыңды, 
Толук айттың, жаш жигит, 
Түк калтырбай барыңды, 
Шакеги колдо жакыттан, 
Күн чагылтып жаркытып, 
Алмадай кызыл эки бет, 
Көп кубултуп албыртып, 
Жүрүп кетти Арууке, 
Алакендин жанынан, 
Кабар уккун калайык, 
Эми карыйа Жакып ханыңан. 
Карахандын ордого, 
Чоң чогулган борборго, 
Ээрчитип Төлөк баланы, 
Бай Жакып кийрип барыптыр, 
Ал үйдөгү бардык эл, 
Салам айтып салыптыр, 
Кара хан турат кулжуңдап, 
Карап койбой мулжуңдап, 
Ого бетер Жакып хан, 
Бара түшүп чукулдап, 
Сөз баштады мултуңдап: 
- Алдыңа келдим, Карахан, 
Айтар эки сөзүм бар, 
Тындырып санаа жолго сал, 
Сенин да кылаар ишиң бар. 
Өткөн күнү бир айттым, 
Өктөнүн барын мага арттың, 
Өжөрлөнүп алыстап, 
Өкүм кебиң агыттың, 
Өзүмдүн алып мойнума, 
Унчукпастан мен кайттым. 
“Жөндүү ишке жон тос” - дейт, 
Жүйөдөн торго чалынттың, 
“Кызы бардын назы бар” 



Канча болсо көтөрөм, 
Тилдемек тургай урсаң да, 
Дагы эле салам кадырым, 
Десең да мейли көк жашык, 
Тууган үчүн жана эле, 
Түгөнбөйт менин сабырым. 
Алмамбетти кул дедиң, 
Жарабайт сенин бул кебиң, 
Жанга жөлөк болучу, 
Эр кадырын билбедиң, 
Каныкей турат Манаста, 
Айрылышып кетпедим, 
Ушул жагы болбосо, 
Ушинтип сага келемби? 
Акыркы жообуң мен күтөм, 
Асмандап, кудам, кетпегин. 
Каныкей келсем Кара хан, 
Кагып-силкип болбодуң, 
Калың салып көп айтып, 
Качырам деп ойлодуң, 
Как ошол шартың укканда, 
Кабагым чытып койбодум, 
Калыңга айдап мал берсем, 
Каадаңды кылып мен келсем, 
Чаап алат ойлодуң, 
Калдайып жаткан талааңды,  
Кара малга толтурдум, 
Айтканыңдан ашырып, 
Төрүңө келип олтурдум. 
Уулдун жакшы чыгышы, 
Атанын болот канаты, 
Келиндин жакшы чыгышы, 
Кайнененин ырааты, 
Кыздын сулуу чыгышы, 
Бүткүл элдин сынааты, 
Теңтуш күйөө табылып, 
Эл чогулуп той жасаш, 
Элибиздин салты. 
Азизхандын Алмамбет, 
Мага бүгүн уул болду, 
Акылга дыкан жан чыгып, 
Арууке сага кыз болду, 
Ачыгын айтсам, хан кудам, 
Табылгыс күйөө туш болду. 
Он сегизде Алмамбет, 
Туңшасынан бөлүндү, 
Селдей аккан душманга, 
Баатырлыгы көрүндү, 
Кезенишкен жер болсо, 
Унутуп койот өлүмдү, 
Коңтөрө, Жолой, Нескара, 
Мурадил, Уушаң, Борончу, 
Койгулашып нечен жыл, 
Көбүрүп кандан төгүлдү. 



Уулум Манас түш көрдү, 
Түшүндө баарын төп көрдү, 
Алмамбетти урматтап, 
Атайын тойду өткөрдү. 
Билсең сен да атасы, 
Танасыңбы Манасты? 
Берсең дагы бербесең, 
Бүгүн элге жанамын, 
Кудалашып келдим деп, 
Айтып элге барамын, 
Күн токсонго толгондо, 
Айлыңа келип каламын. 
Кадырлуу келин Каныкей, 
Төркүлөп келет сиздерге, 
Айкөлүм Манас баш болуп, 
Төрөлөр келет бул жерге, 
Алтымыш нарга жүктөтөм, 
Алтын келет бул жерге, 
Жамгырчы менен Балта дөө, 
Олуйа Кошой, эр Төштүк, 
Алпым келет бул жерге, 
Айры сакал Сынчыбек, 
Сартым келет бул жерге; 
Жедигерден эр Багыш, 
Чоң Үргөнчтөн Акун хан, 
Кетментөбө Керкөкүл, 
Кенен журтка бир өкүл, 
Аргымагын темине,  
Алар келет бул жерге, 
Ысыккөлдөн эр Агыш, 
Бүткөн бойу тарамыш, 
Алматыдан Музбурчак, 
Алар келет бул жерге, 
Кытайдан келген Кылжейрен, 
(Жүргөн экен Алмамбет, 
Кылайтып жалгыз ат минбей, 
Кылым казак тиги элден) 
Айактай кебез байлатып, 
Артынан миңди айдатып, 
Ырымың келет бул жерге; 
Токсон төөгө чачылоо, 
Чагып койгон сары кант, 
Жанбаштыкка тогуз тай, 
Ал да келет бул жерге; 
Миң көөкөр арак буудайдан, 
Күйгүзүп ийбей тарттырган, 
От жактырып куурайдан, 
Кылым журтуң ичерге, 
Кыйгылым келет бул жерге. 
Камынып тургун Карахан, 
Ушул айткан убадам, 
Каныкей турат төрүмдө, 
Барасың кайда туйласаң? 
Айтып болуп опколжуп, 



Жакып калды козголуп, 
Чочуп турат Карахан, 
Ар жагын толук ойлонуп. 
Келүүчү элди айтканда, 
Жер дүңгүткөн жети хан, 
Барынын атын укканда, 
Аа кошолуп сырт жактан, 
Акун хан, Багыш чыкканда, 
“Таарынсам кечке болбос, - деп, 
Жумуштун арты оңбос, - деп. 
Бак тайгылса кокустан, 
Качкан куштай конбос, – деп, 
Иш оңунан өткөндө, 
Төгүлгөн айак толбос, - деп, 
Кайышып калса кокустан, 
Элпек төөчө бир демде, 
Эл-журтумду тонорбу? 
Тиги айткан хандарды, 
Келтирбе десем болорбу? 
Эркиме Манас койорбу? 
Бардыгы келсе хандардын, 
Жамандыкка бардырбас, 
Кошой, Бакай бар туруп, 
Шагымды менин сындырбас.” 
Акылы токтоп ушуга, 
Кара хан болду унчукпас. 
Бай Жакып турду ордунан, 
Унчукпастан Шаатемир, 
Ээрчип барат соңунан. 
Бай Жакып басып экчеңдеп: 
- Алаке, атты тарткын, - деп, 
Акмалап турган Алакен, 
Аттарды келди жетелеп, 
Жаткан үйдөн эр Төлөк, 
Көрпөчөнү көтөрөт, 
Жете келип Шаатемир, 
Аркасынан энтелеп: 
- Шашкалаң айттың, бай Жакып, 
Токсон күндө келем, деп, 
Анткени менен Карахан, 
Аруукени саа берет, 
Келер кишиң бай Жакып, 
Байкап көргүн сен ченеп, 
Өтүнөм муну бөтөнчө, 
Бизден кабар айтып кой, 
Айдаркандын Көкчөгө, 
Укпадым деп калбасын, 
Убайга бизди салбасын, 
Айтпадыңар силер, дейт, 
Агеркечти жибербейт, 
Ошондо Жакып шаңданып, 
Койнуна батпай коштугу, 
Жаш баладай барбайып, 
Шаатемирди кучактап, 



Кайралап айтып: - ырахмат 
Жакшылыкты билем, - деп,  
Көкчөгө кабар берем, - деп, 
Агеркечти залкайтып, 
Алдыда алып келем, - деп, 
Колун сыкты нечен ирет. 
- Чай ичиңиз үйдөн, - деп, 
Аш-тамагын жай берип, 
Канча түркүн чай берип, 
Атын тартып атказды, 
Кош аман, деп узатты, 
Иши келип оңунан, 
Жакып эми чуратты, 
Азыраак уктап, көп басып, 
Кези келсе түн катып, 
Үйүнө келди бир күнү, 
Мурдагынан көңүлдүү, 
Бээден төрттү сойдурду,  
Болжол кылып күүгүмдү. 
Айлындагы барларды, 
Акбалта, Жамгыр, Шыгайды, 
Акылга дыкан Бакайды, 
Текечи менен Ошурду, 
Теңселген зору Манасты, 
Байжигит менен Саламат, 
Бердике менен Канаат, 
Атагы чыккан жолборстор, 
Алмамбет менен эр Чубак, 
Кылкандай баары азамат, 
Кыргыл баштап кырк чунак, 
Кычыртып келип бай Жакып, 
Этин мыктап тарттырып, 
Бата-дуба кылганда, 
Дасторконун жыйганда, 
Төшүн кере көтөрүп, 
Тамагын жасап жөтөлүп, 
Бай Жакып турду муну айтып: 
- Бакай кары, калгандар, 
Менден тыңдап калыңар, 
Атайы бардым алыска, 
Айтаарга элге кебим бар, 
Баарыңар аман турганда, 
Менин эминеден кемим бар? 
Токсон күндө келем деп, 
Караханга оозуман, 
Убада кылган жерим бар. 
Уулум Манас, тилим ал, 
Жети ханга кабар сал, 
Багыш менен Акун хан, 
Булар дагы айтылган, 
Алыссынтып койбоңор, 
Ат айатып баруудан, 
Туш-туш жакка таратып, 
Жибергиле чабарман. 



Алмамбет менин уулум, 
Алпештеп багар кулунум, 
Арып келсе алыстан. 
Ээр-токумун жыйар жок, 
Оору болсо жалооруп, 
Маңдайынан сылар жок, 
Кара башка күн түшсө, 
Кан какшап ыйлап турар жок, 
Үч убак тескеп үйрүлүп, 
Күтүп турар айал жок. 
Алмамбетим камы үчүн, 
Токсон төөгө той артам, 
Алтымыш төөгө зар артам, 
Кылжейрендин башына, 
Айактай кебез байлатам, 
Окшош болот - өң-бойу, 
Жээрдесинен тандатам, 
Жалгыз койбой баш атын. 
Жана да миңди айдатам. 
Балыктай семиз жоону бар, 
Жамбаштыгы тогуз тай, 
Күйөө котчу Алмама, 
Чубак менен Сыргак бар, 
Каныкей мында келгели, 
Кабагым-кашым дебеди, 
Он жыл өттү чубуруп, 
Төркүлөп барып келбеди. 
Эл сагынбас эр кайда? 
Эне жыты башка да, 
Келиниме ырахмат, 
Күнөөлүк өткөн биз жакта. 
Төрөсү менен ээрчишип, 
Төркүлөп барсаң Каныкей, 
Отуна кирип уулум, бар, 
Ойлогону мынакей, - 
Бай Жакыптан кеп угуп, 
Кары-жашы тең угуп, 
Токсон күндө тойлук бар, 
Келин алам деп угуп, 
Токтоно албай кыргыздар. 
Баары калды удургуп. 
Кабарын угуп калган хан, 
Баш тартуу кайда баруудан? 
Алынча төөгө жүктөтүп, 
Асыл буйум зарларын. 
 
Букарды көздөй топурап, 
Жөнөдү калбай хандарың. 
 
Бай Жакып жөнөп кеткенде, 
Карахан баштап букарлык, 
Кол жеткен жерин жыйышып, 
Далай кеңеш кылышып. 
Бажылдаша талашып, 



Бир кеңешке тынышып, 
Тогуз чоңго астыртан, 
Кабарга жигит чаптырган, 
Чубата үйдү тиктирип, 
Түндүктөн күндү көрсөтүп, 
Түтүктөн сууну ичирип, 
Бермекчи болуп кеңешип, 
“Ушул акыл жөн, - дешип, 
Ким катылат Манаска, 
Сыйлашалы тим, - дешип, 
Кара кыргыз Манаска, 
Кайраты болот болсо да, 
Чыдай албайт эгешип, 
Азыркынын балбаны, 
Арстан экен Манасы, 
Ага жолдош болуптур, 
Алыскы эрен Алмасы, 
Чубак менен Сыргагы, 
Чоролор менен калганы, 
Кеңирсип жаткан деңиздей, 
Келишти мунун төрт жагы, 
Бакан төрө болгудай, 
Эми бизде ал барбы? 
Коңурбай менен Жолойдун, 
Талап алса топозун, 
Унчугушпай шүк болду, 
Созушуп гана кокосун. 
Көрүнө кызыр жар болуп, 
Шай колдоп муну койуптур, 
Тийишип койуп алты хан, 
Көз каранды болуптур, 
Кубаналы Букарлык, 
Күйөө болуп ушулар, 
Сыймык бизге конуптур”.- 
Деп ошентип букарлык, 
Карбаластап камынып. 
Абалкы тойду салт кылып, 
Аңгеме кылып айтышып: 
“Каныкейди алаарда, 
Калың мал батпай сай-сайда, 
Аңтара  басып Букарды, 
Астын-үстүн кылганы, 
Топурак учуп, боз түшүп, 
Жут болгону тас калды, 
Дагы айдап келеби, 
Ошончолук көп малды? 
Баардыкка тегиз той болуп, 
Калчалар көрдү пайданы, 
Желип чыгар тай жогу, 
Желелеп кулун байлады. 
Букардын эли он урук, 
Албаганы калбады. 
Али да алып келерби, 
Алтын-күмүш - зарларды, 



Каныкейден Карахан, 
Аруукени жакшыраак, 
Кем-керчи жок камдады”. 
Бирине бири айтышып, 
Чуулдашып калганы, 
Эл чогулуп жатканда, 
Бай Жакып жетип барганы. 
Жигиттер чуркап ат алды, 
Аттарды аса байлады, 
Кабар берген тогуз дөө, 
Келбей бирөө калбады. 
Мурунтугу алтындан, 
Буйласы жибек чалынган, 
Ар бир нарга аземдеп, 
Түрдүү килем жабылган, 
Коңгуроолуу нар келди, 
Колбуган куржун зар келди. 
Сүмбөдөй болуп зыңкыйган, 
Кылжейрен баштап миң келди, 
Айтканы түгөл тел болду, 
Аңкайып турган эл болду. 
Жанбаштыгы тогуз тай, 
Мындан өөн таба албай, 
Кокондон келген Сынчыбек. 
Отуз төөдө буйум бар, 
Ала келген кур калбай. 
Манаска келген сооганы, 
Он беш киши сактады, 
Кашымдагы дөбөдөй, 
Капшытына батпады. 
Караханга жардам деп, 
Аз болсо да алгын, деп, 
Аруу шайы сунган бар, 
Ак бууржунун жетелеп, 
Ириктерин шатектеп, 
Мүйүздөн кармап турган бар. 
Алтыны кумдай чачылып, 
Казына оозу ачылып, 
Карып, жалчы, мискиндер, 
Миң койлук оокат табышып, 
Койун-кончко каткан бар, 
Чөнтөгүнөн ашырып. 
Отуз күнү той болду, 
Таң-тамаша көп болду, 
Тайталаш болуп бакылдап, 
Таталашкан жок болду, 
Карахандын бергени, 
Эки жүз төөгө жүк болду, 
Күйөө жандап келгендер, 
Жайкы гүлдөй теңселер, 
Алмамбет, Чубак, эр Сыргак, 
Келишкен булар ченебей, 
Кээ бир катын бушман жейт, 
Келип калып элебей. 



Үч баатырдын түрпөтү, 
Үч чынардай көрүндү, 
Арууке таап багынан, 
Как ушуга тушуккан, 
Бир жаздыкка баш кошуп, 
Өлүп кетсе арман жок, 
Бүт ургаачы болгон жан, 
Суктанбаган калган жан, 
Көзү көрүп уккандан, 
Кылжейрен көрүп кададан, 
Карахандан дүрбөшүп, 
Кырк хандын эли сураган, 
Урумдун ханы Орускан, 
Орусканга Карахан, 
Кудалыкка узаткан. 
Темиркандын Ысмайыл, 
Бешке чыккан бала экен, 
Орускандын ошондо, 
Үрпөк деп кызы бар экен, 
Кылжейренде Карахан, 
Сөйкө салып ошого, 
Башына берген чагы экен, 
Бир күнү жарап жуп кызга, 
Кылжейрен баалуу мал экен. 
Арууке жасап эки тон, 
Ырапыс деп ат койгон, 
Баш кийитке салбастан, 
Кадырын кийсе билет, деп, 
Бирөөн берди Чубакка, 
Азамат эрге керек, деп. 
Олпоктон канча өйдө тон, 
Мындай кийим болбогон, 
Айдаркан айаш атасын, 
Алмамбет көрдү ал тойдон: 
- Алтымыштын айынан, 
Ажырап кеттим мен болсом, 
Көкчө кийип койсун - деп, 
Алмамбет ага жолдогон. 
Алмамбеттин акылы, 
Чубак менен Көкчөнү, 
Тең көтөрдү акырды, 
Эр Чубактын Ырапыс, 
Аты өчпөй бар дагы. 
Букарлык тойду узатты, 
Каныкей тойду башкарды, 
“Салбар болду деди эле, 
Угуппуз жалган” - деп калды, 
Болуп турган иштерге, 
Букардын эли таңданды. 
Отко кирсе эр Манас, 
Төркүлөп келип Каныкей, 
Энчисине мал алды, 
Кому-чому жонунда, 
Санаты жүз нар алды. 



Арууке жүгүн жүктөгөн, 
Анын нары эки жүз, 
Манастын нары эки жүз, 
Соогага келген ар кайдан, 
Сырттан келген хандардан, 
Чиркеп туруп беш жүздү, 
Самарканга жолобой, 
Таласты көздөй чубатты. 
Каныкей менен Арууке, 
Эже-сиңди бул экөө, 
Бир айылда болгону, 
Эки жылга толбоду, 
Келбетин журттан ашырып, 
Келтирип салды коргонду. 
Устадан ылгап кылдатты, 
Көк-жашыл кылып сырдатты, 
Ошол чактан ушул жак, 
Сыр коргон деген ат калды. 
Муну мындай таштайлы, 
Чынаача чактап иш кылбай, 
Кутургандан баштайлы. 
 

Манастын Ооганга жортуусу, Чынаачынын жеңилиши 
 
Орто Азийа жерибиз, 
Оркойуп турган Опол тоо, 
Кар кетпеген Кебез тоо, 
Ооганча айтат Памир тоо, 
Ошондо кыпчак элибиз, 
Батыш жагын ээлеген, 
Бадакшан тоону жердеген, 
Намысын колдон бербеген, 
Ооган деген эл экен, 
Оогандын элин башкарган, 
Чынаача деген эр экен. 
Ачууланып ар жанга, 
Айткан экен ар кайда: 
- Аңдалбай кыргыз анык, - деп, 
Ар кайда жүргөн калк - деп, 
Манастын даңын чыгарып, 
Кылым укса уйат кеп. 
Жоготойун барып, - деп, 
Чынаача минтип турганда, 
Өзүнчө жатып күүлөнүп, 
Муну кудай урганда, 
Коңурбай аны түрткүлөп, 
Оолуктуруп койуптур, 
Чаначтан бетер жел берип, 
Бучкагынан чойуптур: 
- Каңгайдын тоосу айланып, 
Амалайга туташат, 
Бир башында мен турсам, 
Бир башында сен турсаң, 
Орто Азийа элине, 



Манас салса чуулган, 
Кылым укса бул кепти, 
Кыжалат болуп уйалам. 
Коркунчуң барбы Манаста, 
Кандай дейсиң, Чынаача? 
Бир четиңде жедигер, 
Кыргыздын эли дейсиңер, 
Баш көтөрттүң Багышты, 
Сен Чынаача элебей, 
Жүдөтө жүргөн кыргызды, 
Талпагыңча тебелей, 
Жата берсең анэтип, 
Сени да чагат кенедей, 
Жүүнүңдү бошотуп, 
Жүрөккө кирет жебедей. 
Сары колдун сыртынан, 
Сан топозун бир алды, 
Токсон уруу түрк уулу, 
Топтолушуп аз калды, 
Чогулушса аларды, 
Тосо турган ал барбы? 
Жедигер менен Кыйбаны, 
Жеринен чаап сен алгын, 
Капалда жаткан казактын. 
Кайрууга шагын мен бармын, 
Түндүк менен түштүктө, 
Акимсинген түрктүн, 
Кетирелик амалын. 
Сен элебейсиң бурутту, 
Түндүктүн элин курутту, 
Орто Азийа ээлеген, 
Орун алган калмакты, 
Каңгайды карай чубуртту, 
Түптүү хандын бири элең, 
Туйбадыңбы ушуну? - 
Коңурбай күүлөп кеп берип, 
Акылы тайыз Чынаача, 
Арам итке эп келип, 
Кыйбанын элин улутуп, 
Талап алды дап берип. 
Ажалдан калган эмеси, 
Ар кайда кетти сенделип, 
Күүлөнүп калды Чынаача, 
Көпкөлөң мурду тенейип. 
Манаска ыйлап буркурап, 
Кыйбадан качкан эл келип, 
Тындырып көөнүн койуптур, 
Короодон бөлүп мал берип. 
Малды сүрүп  чаткалдан, 
Уурулук кылды ар качан, 
Ийри колун тартпастан, 
Же ушак айтты тынбастан, 
Оймоктой оозун жумбастан” - 
Муну ойлоп Манастын, 



Чынаачанын Кыйбаны, 
Чапканы ойго сыйбады, 
Ошол үчүн бул ишти, 
Элебеди кабылан, 
Анча-мынча бир иш деп, 
Кенебеди кабылан. 
Муну менен турбастан, 
Дагы келди шум кабар, 
Жедигерден абыдан, 
Ооганга Манас барышы, 
Мына мындай табылган, 
Жедигердин шум кабар, 
Абдан байкап угуп ал: 
Оогандан кыргыз бөлүн, деп, 
Амалайдын сырт жактан, 
Опол тоонун батыштан, 
Ооганга чектеш катышкан, 
Ызардагы кыргыздар, 
Аралаш жайлап жатышкан, 
Үргөнчтөгү Акундан, 
Алым алды ай-айлап, 
Берип турду ай сайын, 
Котолотуп мал айдап, 
Кол салыша албады, 
Акун хан чыгып бел байлап. 
Коросондун четинен, 
Жедигердин элинен, 
Миң үйлүүнү бир чапты, 
Күмүшбулак керүүдөн. 
Жаткан үйүн кулатты, 
Жаш балдарын чуулатты, 
Чынаача өзү баш болуп, 
Ламдын белин ашырып, 
Айдап кетип калганы. 
Манаска барып айткын, деп, 
Жедигердин эр Багыш, 
Карт вазирин жумшады. 
Вазир келип атайын, 
Өз оозу менен айтканы, 
Жашырбастан бирин да, 
Уккан-көргөн, билгенин, 
Түгөл төгүп таштады. 
Ажалдан кыйын эмеспи, 
Арстан тирүү бар туруп, 
Ачуу сөздү укканы?! 
Угуп Манас жатпады, 
Ушул болот Манастын, 
Ооганды барып чапканы. 
Огу менен дарысын, 
Олбун алып баарысын. 
Миң нарга азык арттырып, 
Кыймылдагыс тарттырып, 
Кара калпак, калчаны, 
Тажик, жуда - барчаны, 



Аралай жүрүп айкөл шер, 
Чукулдап жете барганы, 
Куйтунут деген жерине, 
Манас түшүп калганы. 
Кабар салды Ооганга, 
Жолукпады бир жанга, 
Көргөн-билген таңданат, 
Кайнаган ооган журтуна, 
Төрт жүз сексен барганга. 
Кароолчу чаап барыптыр, 
Чынаача кабар алыптыр, 
- Манасыңа барам, - деп, 
Бооруна канжар малам, - деп, 
Толтодон кармап жүрөгүн, 
Кылдай сууруп алам, - деп, 
Сызгырылтып майларын, 
Жилигин отко жагам, - деп, 
Алтын тагын коморуп, 
Байсалды анан табам, - деп, 
Камынып калган кези экен, 
Ал Манаска барганга, 
Жаңдаган аскер өтө көп, 
Тиккен чатыр баары көк, 
Байкап көрсө адамын. 
Жүз элүү миңден саны көп. 
- Ажал айдап кыргызды, 
Келген экен өзү - деп, 
Бактым артык жаралгам, 
Бар кишиден өзүм тек, 
Убара болуп жол тартпай, 
Упурак болуп бел ашпай, 
Токойлоп жүрүп чөлдөбөй, 
Корумдуу коону өрдөбөй, 
Кечип жүрбөй саздарды, 
Кечеңдетпей аттарды, 
Колго келди талабым, 
Үч жүз он беш кишиге, 
Бирден эрен, карагын, 
Мен-менсиген Манасты, 
Эми тор салып кармап аламын! 
Манасты жумшап өлүмгө, 
Таласка барам көрүнөө, 
Он төрт ханы бар экен, 
Азап салам көбүнө! - 
Деп оолугуп Чынаача, 
Жалыны күчтүү от болуп, 
Чачыла түшүп токтолуп: 
- Кайнаган ооган калкыма, 
Төрт жүз сексен келгенин, 
Алы канча дегенин?! 
Тоодой бойуң бир барча, 
Алпым барсың бир канча, 
Айарым барсың сыйкырчы, 
Жакшылап жатта сыйкырды, 



Менден кабар болгондо, 
Айткандай кылгын кыргызды. 
Көрбөгөнү көр болсун, 
Көңүлү даттап кир болсун, 
Бастырып карга таштагын, 
Тура албай качып жоголсун, 
Жол таба албай кай бирөө, 
Талаада өлүп торойсун! - 
Чынаача буйрук бергени, 
Апы-напы дегени, 
Белсенип булар келгени: 
- Күндү мыктап жаадырам, 
Жай жатыңыз сиз, - деди, 
Кууратабыз биз, - деди. 
Жай таштарын алышып, 
Айакка сууга салышып, 
Дүрдүктүрүп булутту, 
Шамалга салып айдатып, 
Алып келип тургузду, 
Кудай урсун бул экөөн, 
Борошону кыргызга, 
Оң-тескери ургузду. 
Алдында жамгыр нөшөр жаап, 
Андан кийин мөндүр жаап, 
Ал аңгыча өзгөрүп, 
Ак кар түштү сапаңдап. 
Айкөл баатыр эр айтат, 
Акылы артык шер айтат: 
- Кандай шумдук билиңер, 
Бирөөң бачым барыңар, 
Чыйпы, Мыйтык - экөөнү, 
Кычырып келе калыңар. 
Силер - Чыйпы, Мыйтыгым, 
Эминеге кычырдым? 
Кырамын деп бурутту, 
Көрдүңбү кылган шумдукту, 
Оогандык алып келгенби, 
Айдап бизге булутту? 
Келеби алың бул ишке, 
Оодарып айдап ийишке? - 
Чыйпы, Мыйтык бакырып, 
Жообун айтып шар кылып, 
Арстан Манас баатырга, 
Андан калган жалпыга, 
Буга арга табышты, 
Убада кылып кайтышты; 
Ачып көздү жумганча, 
Топону алып колуна, 
Булутту салды жолуна. 
Көк көрүнүп бир демде, 
Күн ачылып кеткенде, 
Апы менен Напысы, 
Бүт Оогандын баарысы, 
Жандаган Чынаачаны, 



Жашы менен карысы, 
Алда кандай болду? деп, 
Аңкыйып  карап калышты, 
Чыйпы, Мыйтык турган жок, 
Каркештешип калганда, 
Сыйкырчыдай урган жок. 
Куйун ойноп талаада, 
Куу булут толду асманга, 
Мылтык атып жаткандай, 
Шамалдын үнү күрүлдөп, 
Өнүп чыккан чынарлар, 
Жалбырагы дүрүлдөп, 
Сүрдүгүп булут чартылдап, 
Чагылган доошу тарсылдап, 
Өнүп чыккан жыгачтын, 
Шактары жерге чабылат, 
Ортосунан чарт кетип, 
Ачасынан жарылат. 
Жыгачтын баары кодоңдоп, 
Башаламан сороңдоп, 
Элдин баары эндиреп, 
Эсин таппай сендиреп, 
Элейип калды нечени, 
Эси оогандай темтиреп, 
Оогандын эли сандалды, 
Табыша албай далданы. 
Апысы менен Напысы, 
Болуп жаткан шамалды, 
Токтото булар калышты, 
Эки элде тең сыйкырдын, 
Бар экенин байкашты, 
Утур алды беттешпей, 
Ушинтип күчүн чакташты, 
Шамал чыгып, күн жаабай, 
Тынч алып калды жайланып, 
Желбирете туу сайып, 
Буйрук берди Чынаача: 
- Майданды көздөй чубур! - 
Жол тартты черүү дүркүрөп, 
Баатырлары күркүрөп, 
Топ-топ болуп чуркурап, 
 Доолбас үнү чуулдап, 
 
Жазык менен бир келет, 
Жер сойулуп былкылдап, 
Асаба көктө калкылдап, 
Адамдын башы кылкылдап. 
Жүз элүү миңче киши бар, 
Жетегинде үч пил бар, 
Балбандан бешти алыптыр, 
Ашырып айбат калыптыр, 
От чачып ооздон булкунат, 
Темирге байлап салыптыр, 
Кабааган иттен миң экен, 



Мойнунда жезден чагарак, 
Куйма чынжыр бар экен. 
Бирөөн бирден жетелеп, 
Айбаттанып кол келет, 
Жеп ийчүдөй атылып, 
Жер түгүндөй мол келет. 
Билеги жумур, кур экен, 
Чынаача жайы бул экен: 
Аттарын башка коштотуп, 
Сооту менен жарагын , 
Алып келип топтошуп, 
Үйдөй болгон чокморлор, 
Эшик эндүү балталар, 
Найзалары чынардай, 
Өздүрү бар мунардай, 
Колдору бар түркүктөй, 
Каштары кара тиктенип, 
Айланган кажыр кептенип, 
Маңдайга келип чогулду, 
Баш айланган чуу болду, 
Кулак тунган дуу болду. 
Манас да карап турбады, 
Баардыгы тегиз аттанды, 
Айчыгы алтын кызыл туу, 
Асмандата аштады, 
Сайып жерге койбостон, 
Колуна Бакай кармады. 
 
 
Аңгычакты бир Ооган, 
Атагы чыккан мурдатан, 
Жекме-жекте талп этип, 
Жер тайанып калбаган, 
Аңкатай аны дээр экен, 
Алптарынын бири экен. 
Айгай салып акырып, 
Кел бери, деп чакырып, 
Капталдан шамал соккондой, 
Кайраты көптү жапырып, 
Кезениши бир башка, 
Келип калды майданга. 
Үңкүрдөй оозу ачылат, 
Азуулары качырап, 
Көзүнөн жалын чачырап, 
Орто тоодой түгөнгүр, 
Майданга чыгып ашыгат. 
Басайын мунун демин деп, 
Баатыр Чубак турбады, 
Балпайа минип Көктеке, 
Бакайдан барып суранды, 
Булгап найза колго алды, 
Ортону карай жол алды, 
Аты-жөнүн сурашып, 
Аңгеме куруп турабы? 



Кыргыздын кыраан Чубагы, 
Жоо бөрүсү чунагы, 
Азыркысы кыргыздан, 
Ашкере чыккан чыйрагы. 
Көктеке атын элиртип, 
Көк ырапыс тон кийип. 
Мөкү балдуу найза алып, 
Узун бойлуу кең далы, 
Бул замандын балбаны, 
Сен-менсиген далайдын, 
Чыгып жүргөн далдалы. 
Ажыдаардай сүр менен, 
Алгыр бүркүт түр менен, 
Алтымыш жолборс доошундай, 
Ач кыйкырык үн менен, 
Качырып жетип барганы, 
Кетенчиктеп турган жок, 
Оогандыктын балбаны, 
Так ушундай  найзасын, 
Чыңдап колго кармады, 
Кыраан Чубак эр менен, 
Качырышып калганы. 
Күүлөп найза сундуруп, 
Күүсү кулак тундуруп, 
Чагылгандуу жамгырдай, 
Күркүрөп үнү угулуп, 
Көмөлөтүп кетем, деп, 
Найза менен бир уруп, 
Канча жылдан бер жакка, 
Байлоодо жаткан буулугуп, 
Бук болгон Ооган балбаны, 
Качырып найза салганы. 
Кабылан Чубак кайран эр, 
Сайдырбастан найзасын, 
Сырты менен балтанын, 
Кайра кагып таштады. 
Ал Ооган балта алганча, 
Кыран Чубак кеменгер, 
Урушта артык айлакер, 
Манастап ураан чакырып, 
Найза менен Ооганга, 
Катуу тийди жапырып, 
Чубак тийген оңобу, 
Томолонуп бул Ооган, 
Оодарылып кулады, 
Тартып алып найзасын, 
Как өпкөгө урганы, 
Карамтыл көбүк аралаш, 
Канына найза булады, 
Көрүп туруп Чынаача, 
Дагы бирөөн улады. 
Келген Ооган кекенип, 
Эрдин кесе тиштенип, 
Кыжырына чыдабай, 



Минген атын теминип, 
Жоо сайыштан калбаган, 
Өмүр бойу эринип, 
Ойрон Чубак баатырга, 
Катуу тийди демигип, 
Токтобой турат эр Чубак, 
Өпкөсү батпай желигип. 
Келген ооган Камыткан, 
Баатыр делип мурдатан, 
Калбай жүргөн бир дагы, 
Кандуу майдан уруштан, 
Алдында өлгөн эр көрүп, 
Чоң найзасын өңөрүп, 
Өлүм жактан шеги жок, 
Өчөшүп кирди көгөрүп. 
Ойон Чубак бет келип, 
Оогандык Камыт бакырып, 
Эр Чубакты качырып, 
Сунуп калды найзасын. 
Эр Чубакты бир сайды, 
Ээрден көчүк кылтайды, 
Үзөнгүдөн бут тайды. 
Чубакты көрүп турбады, 
Каракалпак кыргагы, 
Хан Жакыптын Сыргагы, 
Телкызыл атын чаргытып, 
Артынан чаңын баргытып, 
Мөкүбалдуу найза алып, 
Ак койон көргөн шумкардай, 
Алчыланып алганы, 
Алдындагы Кызылды, 
Камчыланып калганы, 
Бура тарткан Көктеке, 
Бууданды жетип кармады, 
Чубакка атын карматып, 
Бурулуп жолго салганы, 
Оңолуп Чубак ат минип, 
Жүрөгүндө чок күйүп, 
Бөрү тил найза көк түпөк, 
Булгап колго имерди, 
Мелтиреген ооганга, 
Белдүү шер найза жиберди. 
Эми Камыт нетиптир, 
Чубактан найза жетиптир, 
Чалкалаган Камыт хан, 
Чалкасынан кетиптир, 
Куткарам деп Камытты, 
Учкандай Боркош келиптир. 
Көктекени Чубакка, 
Карматып Сыргак кайтканда, 
Көмөктү көрүп чыдабай, 
Көзөнүнөн сурабай, 
Боркош ооган Сыргакка, 
Жетип найза салды анда. 



Уруштун эчен ыгы бар, 
Сыргактын түрдүү сыры бар, 
Боркоштон найза жетерде, 
Көөдөнүнүн анын тешерде, 
Кара жерге кайран эр, 
Ыргып түшө берди эле, 
Боркоштун аты өтө тың, 
 
Жулунуп өтө бергенде, 
Телкызылга эр Сыргак, 
Куйма темир накыны, 
Теппей ыргып минде эле. 
Оолуккан Боркош ангыча, 
Буруп атын болгуча, 
Буудан Сыргак жеткени, 
Кыйрынан келип капташып, 
Күүлөп найза калганы, 
Кый сүбөөгө сайганы, 
Күркүрөгөн чоң Боркош, 
Жамбаштап өйдө болгуча, 
Балта менен керилип, 
Кара кушка чапканы, 
Кара жерди кучактап, 
Калдайып Боркош жатканы. 
Чубактан да сайган Камытты, 
Башын өйдө кылдырбай, 
Чыкыйга чаап таштады, 
Келген Чубак, Сыргагың, 
Экини катар жаздады. 
 
Токтоно албай Чынаача: 
- Жүз элүү миң эл барсың, 
Бириң калбай каптагын, 
Алың келсе байлап ал, 
Тоодой болгон Манасын, 
Белгилеп болдум бул элдин, 
Колунан жумуш келерин, 
Айлаңар жетип, ал келсе, 
Тез болуп калса силерге, 
Чубак, Сыргак дегенин, 
Жана Сарала атчан бирөө бар, 
Элдин турат четинде, 
Байкашымча караанын, 
Арзан киши дебеймин. 
Белдүүсү төртөө көрүнөт, 
Белсенип жоого кирери, 
Кырктан ашык көрүнбөйт. 
Шол төртөөнү баш кылып, 
Кыркын түгөл байлап кел, 
Алдыңа салып байлап кел! - 
Деп бакырып Чынаача, 
Жарлык кылды калкына, 
Бүткүл ооган жалпыга, 
Асабанын баарысы, 



Кыргызды карай кылкылдап, 
Жылып келе жаткандай, 
Жердин бети былкылдап, 
Балбандын баарын торунан, 
Баардыгын бирдей агыткан. 
Астынкы ээрди шакылдап, 
Кулактары шалкылдап, 
Эркегинде айалча, 
Көнөктөй эмчек балкылдап, 
Мас болгон буура сыйагы, 
Тамандары тапылдап, 
Кудай бетин салбасын, 
Айтып бүткүс айбатын, 
Чакчалекей будуң-чаң, 
Аркада чаңы жөө туман, 
Оогандын эли каптады, 
Ошону көрүп Алмамбет, 
Мына бу болду айтканы: 
- Кыргыл баштап онуң кал, 
Абакемди сактап ал, 
Калган отуз ойулгур, 
Уккун кебим, оңбогур, 
Азык-түлүк чатырды, 
Асырап кал аныңды, 
Ок-дары менен тон арткан, 
Оорактагы баарыңды, 
Ажырашса азыктан, 
Кетирип койот шайымды. 
Байкадым баарын мен - деди, 
Чекелеп уруш кыл, - деди, 
Бейлеп турат оогандык, 
Чалынаарың тор, - деди, 
Энөөлүк кылсаң кокустан, 
Жатаар жериң ор, - деди. 
Чыйпы, Мыйтык, Чөндөкө, 
Кылжыр менен Күрөңкө, 
Биз билебиз сыйкыр, деп, 
Кыйкырасың тим күндө. 
Бешөөң бөлүн, чекке чык, 
Урушту байка көз салып, 
Чүмкөлсө кара тунарык, 
Келерин байка кандай ык. 
Оогандын Апы, Напысы, 
Андан башка сыйкыры, 
Чоң кастыкты кылбасын, 
Азык-түлүк чатырдан, 
Абаң Бакай баштаган, 
Ажырап калып жүрбөйлү, 
Кыргыл баштап кыркынан, 
Дайарданып сен бешөөң, 
Асманда учкан чымчыктан, 
Жерде жүргөн Коңурдан, 
Бирөөнү чала кармабай, 
Көзүңдү ачып байкасаң, 



Деп ошентип Алмамбет, 
Болду толук айтып кеп, 
Байкастоого кууларды, 
Белгиледи буларды. 
Кайнаган ооган эл келип, 
Байлоодо жатып бук болгон! - 
Баатырдан нечен эр келип, 
Агытып ийди үч пилди, 
Булаңдатып тумшугун, 
Дүмүрөңдөп жүгүрүп, 
Такыр баары бүт келип, 
Чуулдашат аламан, 
Бирине бири дем берип. 
- Алакандай кыргызга, 
Акыр-такыр салам, - деп, 
Ай-ааламдын бар кегин, 
Манастан бүгүн алам, - деп, 
Койколоңдоп талаада, 
Желип жүрөт Чынаача. 
Кырк миң торчу анда бар, 
Колунда кыйма чынжыр бар, 
Аларга мыктап жарлыгын, 
Берип жүрөт Чынаача: 
- Он миңден төрткө бөлүнүп, 
Төрт баатырга барыңар, 
Бирден тилди алыңар, 
Келтирип туруп кыйамын, 
Керилтип торду салыңар. 
Пил жетпеген бир топко, 
Пилден күчүм кем эмес, 
Мен Чынаача өзүм бар. 
Апы, Напы баштаган, 
Алтымыш барсың сыйкырчы, 
Бөлүнүп четте калыңар, 
Манас менен келгенге, 
Мени билбес жинди элге, 
Сыйкырды чындап салыңар. 
Олтурарга жай таппай, 
Жээрине нан таппай, 
Ачкалыктан кырылсын, 
Азык-түлүк, мал-мүлкүн, 
Ажыратып алыңар, 
Акыр-такыр заманды, 
Башына бачым салыңар! - 
Күпүлдөгөн Чынаача, 
Минген аты бир башка, 
Сопол куйрук, жыртак көз, 
Кызыл ээк, тайкы жал, 
Алдында минген бууданы, 
Ак чаар экен ыраңы, 
Ал качырдан жалгашкан. 
Жылкы окшобос бир жагы, 
Быкта бакай, тик туйак, 
Кууш көөдөн, шал кулак, 



Чуркаса куйрук шодоңдоп, 
Көзгө суук кодоңдоп, 
Чынаача турду булуйуп, 
Туу түбүнө бурулуп. 
Чубак, Сыргак бой уруп, 
Аралап кирди көп элге, 
Адам аккан бул селге, 
Торун топтоп кармашып, 
Тобу менен жармашып, 
Эр Сыргакка он миңи, 
Тегеректеп тор салып, 
Канча тордун ичинде, 
Сыргак калды капталып. 
Жойкумасын эр Сыргак, 
Кармай алып сабынан, 
Сууруп алып кабынан, 
Бир булгалап ийгенде, 
Чириген танап эмече, 
Быдырап баары сөгүлдү, 
Торлору бир жүз сексенче. 
Байлоодогу балбандар, 
Басташкан элди жаргандан, 
Экөө келип капташты. 
Жойкуманы кындады, 
Найзаны кармап ыргады, 
Өкүрүп атын сабашып, 
Ойрон Сыргак баатырга, 
Жетти булар жанашып, 
Качырып барып эр Сыргак, 
Кылт эте берди буйткарып, 
Калды булар адашып. 
Айланып артка болгончо, 
Аттарын сабап чойгунча, 
Капташа түшкөн бирөөнү, 
Как далыга муштады, 
Сыргак сайган оңобу, 
Эңкейсе өйдө болобу? 
Бул ааламдан жоголду. 
Куму сакадай быжырап, 
Дагы келип торгоду, 
Ыргытып жатат алыстан, 
Эчен темир торлорду, 
Акылы жок, айла аз, 
Байкаса Сыргак болжолду, 
Сырын билип сыздырып, 
Сырттан Сыргак жойлоду. 
Экинин бири энтеңдеп, 
Эми келди дектеңдеп, 
Ачып көрдөн алгандай, 
Жерден чыга калгандай, 
Желмогуздай жаланып, 
Жан-жагына каранып, 
Кичине барча дөбөдөй, 
Миң батман күрзү колго алып, 



Күркүрөгөн куушта, 
Жолборстой болуп үн салып, 
Беттеше турган кез болду, 
Келбеттүү Сыргак найза алып, 
Качырган ооган кара тоо, 
Качпай Сыргак бет алып, 
Кайнаган курттай чогуудан, 
Кабылды келип кол салып. 
Күүлөп урган күрзүсүн, 
Күчү менен чабаарда, 
Эр Сыргактын денесин, 
Жерге нандай жабаарда, 
Томолонуп атынан, 
Тар кезеңге тыгаарда, 
(Табылат айла эчен түр, 
Чегинен ашкан кыйарга), 
Жанагы кийин келгени, 
Кош колдоп күрзү шилтеди, 
Телкызылдын тизгинин, 
Тең кармап Сыргак силккени, 
Көнүкү болгон тулпары, 
Бута атым артка кеткени, 
Күрзүсү жерге киргени, 
Ыкшап тартып алганча, 
Баатыр көк жал жеткени, 
Жата тургун эми деп, 
Как өпкөнүн тушу деп, 
Эти жок такыр колтукка, 
Мылгытып найза жиберди, 
Ылдамдап копшуп имерди. 
Сөөктөрдү аралап, 
Өпкө-жүрөк жаралап, 
Аркы такыр колтуктан, 
Учу чыкты мулт этип, 
Алдында минген атынан, 
Оодарылды шылк этип. 
Оогандыктын эр Сыргак, 
Тор салар шайын калтырбай, 
Сайып кирди жүдөтүп, 
Жолборс көргөн маралдай, 
Качып берди дүрбөшүп, 
Кылчайып артын карабай, 
Караганга жарабай, 
Айбаты тайып жүдөшүп, 
Үйрөткөн пилин жиберди, 
Көрсөтүп эрен Сыргакты, 
Тебелеп аны кел, дешип, 
Тумшугунун учунда, 
Коргошун, коло аралаш, 
Орнотуп койгон чойун баш, 
Томураңдап пил келет, 
Дүк-дүк желип далбаңдап, 
Тумшугу анын булаңдап, 
Пилди көрүп эр Сыргак: 



“Адам эмес айбандан, 
Качып берсем уйат” - деп, 
Эшик эндүү ай балта, 
Кыйамына келтирип, 
Чабайын, деп, чокуга, 
Телкызыл ылдам, пил кашаң, 
Айласын мунун кылсам, деп, 
Карап турат кабылан. 
Буйдалбай пил жеткени, 
Булгалап мурдун шилтеди, 
Жазгыра берип чаптырбай, 
Жандай түшүп эр Сыргак, 
Чокуга койуп өттү эми, 
Пил толгонуп болгунча, 
Оролто тумшук сунгуча, 
Онду койуп жиберди. 
Пилдин башы кызыл кан, 
Пил түңүлүп жанынан, 
Кайра тартып калыптыр, 
Качып жолго салыптыр, 
Аркасынан эр Сыргак. 
Өчөшүп кууп алыптыр, 
Көрүп турган оогандык, 
Келе жаткан жолуна, 
Жер торду көптөп жайыптыр. 
Сыйкыр менен жасаган, 
Пилин торго албаган, 
Тогуз кабат темирге, 
Оролуп Сыргак эр калган! 
Качкан пилди кармады, 
Тордун учун байлады, 
Сүйрөтүп алып кетсек, деп, 
Аты менен Сыргакты, 
Билектей камчы кезешип, 
Пилди булар айдады, 
Сүйрөтүп жөнөй бергиче, 
Алмамбет келип калганы. 
Жүйрүндө берген ак шамшар, 
Ага сыйкыр өтөбү, 
Сыйкырдын күчү жетеби? 
Пилди ичке мойундан, 
Таарый чаап өттү эми. 
Сыйкырдын баары төгүлдү, 
Тордон Сыргак бөлүндү, 
Байкап көрсөм Сыргакты, 
Бир ажыдаар көрүндү, 
Белсенип турган оогандык, 
Бекерге каны төгүлдү. 
Күүсү менен найзанын, 
Көмөлөтүп баратат, 
Бет алган жагы чуркурап, 
Туш-тушуна тарашат. 
Акбалта уулу Чубакты, 
Жоо бөрүсү чунакты, 



Он миңче торчу топ болуп, 
Тегеректеп тап койуп, 
Эки балбан ороңдоп, 
Бир пили желип тороңдоп, 
Ортосуна алыптыр, 
Ыкыс берип калыптыр. 
Ойротто жок эр Чубак, 
Опол тоодой кайкалап, 
Жой болот кылыч-зулпукар, 
Сууруп кындан алыптыр, 
Суудай канын агызып, 
Шумдуктуу уруш салыптыр. 
Канча катар тор салды, 
Катары менен кыйратып, 
Калың жерге  жол салды, 
Эрегишкен эки эрдин, 
Ээ дээрге алын келтирбей, 
Элине тирүү кетирбей, 
Эбин таап жалмады. 
Сойлотуп Чубак эрлерин, 
Пил менен калды булкушуп, 
Тарткандай улак жулкушуп, 
Тумшуктан Чубак алыптыр, 
Тумшугун сууруп ала албай, 
Туруп пили калыптыр. 
Сууруп алып канжарды, 
Мууздап пилди салганы, 
Пил менен жүрүп кармашып, 
Билбей өзү калганбы? 
Атаны кайран эр Чубак, 
Беш кабат торго байланды! 
Байлаган менен Чубакты, 
Алып кете албады, 
Болгун, тарткын, болгун, деп, 
Бабырашып жатканда, 
Баатырыңдын ач албарс, 
Ага сыйкыр даарыбас, 
Тирүүлүктө пендеге, 
Мындай сонун табылбас, 
Кынынан тартып алыптыр, 
Кызыл кыргын салыптыр, 
Бошотуп тордон ошондо, 
Кутулуп Чубак калыптыр. 
 
Айкөл Манас, Алмамбет, 
Арстан Чубак, эр Сыргак, 
Баш кошуп төртөө кез болду, 
Чогулуша келгенде, 
Алмамбет айткан кеп болду: 
- Бир күнү кылбай туруштук, 
Оогандын колу жоголду, 
Дайынсыз өлүп эрлери, 
Талкаланды пилдери, 
Талаада калды торлору, 



Жүргүлө барып көрөлү, 
Абам Бакай не болду? - 
Анчалык көргөн азапты, 
Буларга ооган жолойбу? 
Тумандан чыкса бөлүнүп , 
Баатырдын туусу көрүнүп, 
Кызыл кыргын бул жерде, 
Кымылдаган көп элде, 
Кыйын болгон сыйагы, 
Адамдын каны төгүлүп, 
Чыйпы, Мыйтык, Чөндөкө, 
Кылжыр менен Күрөөкө, 
Кыйын жумуш аткарып, 
Турган экен бул төртөө, 
Оогандыктан отуз миң, 
Азык-түлүк, ок-дары, 
Талаганы төөлөрүн, 
Барган эле көз көрүнөө. 
Алды келип оогандын, 
Кол салгандын Күрөөкө, 
Алдыртан утур шамалды, 
Койо берди ал жерде, 
Топурак учуп жер чаңдап, 
Топодон көздү ача албай, 
Малакайы делдектеп, 
Этектери телпектеп, 
Чыдай албай Апысы, 
Күн жаадырып жиберди, 
Топурак учпай арылды, 
Жана ооган жабылды. 
Кабыландын Чөндөкө, 
Өнөрү журттан бөлөкчө, 
Камылгасы тактады, 
Таш кылып баарын таштады. 
Залкарлуу сыйкыр Напысы, 
 
Аа кошулуп жалпысы, 
Кызыл жалын от салды, 
Жердин  бетин от алды, 
Азык-түлүк, мал, чатыр, 
Күйүп кете таз калды, 
Кыргыздын Кылжыр сыйкыры, 
Кыйын шамал качырды, 
Шамал келип серпкени, 
От артына кеткени, 
Элебей туруп оогандык, 
Күйүп кетти нечени. 
Тайталаң деген сыйкыры, 
Корголдой мөндүр куйдурду, 
Тарсылдатып асманды, 
Кулак мээни  тундурду. 
Аркасынан таш түштү, 
Асмандан жерге чубуруп, 
Сыйкырчы Мыйтык турабы, 



Апсун окуп топону, 
Тайталаңга урганы, 
Өнгөн тал болуп талаада, 
Тайталаңдын турганы. 
- Кыйын талды сал, деди, 
Түбүнөн кесип ал! - деди, 
Эки бала келгени, 
Тайталаңды кесет, деп, 
Оогандардын өткүрү, 
Келаткан эки баланы, 
Өрдөк кыла салганы, 
Өзү өткүр камынып, 
Шумкар боло калганы, 
Бүркүт болуп калдаңдап, 
Чыйпы жетип барганы. 
Оогандын бары сыйкыры, 
Жерге салды сыйкырды, 
Жер титиреп калтылдап, 
Кээ бир жерден суу чыгып, 
Агып кетти шаркырап, 
Тоолорунан таш кулап, 
Башаламан дүңкүлдөп, 
Адамдын баары коркушту, 
Эстери чыгып бүлкүлдөп. 
Күрөөкө менен Чөндөкө, 
Мыйтык менен ал үчөө, 
Жерди оодара беришти, 
Кулаган таштын баарысы, 
Ооганды карай келишти. 
Жер токтоно калыптыр, 
Оогандыктын баарысы, 
Илбирс болуп алыптыр, 
Абаңды карай бет алып, 
Атырылып калыптыр, 
Кыргыздардан төрт жүздү, 
Кыйын сыйкыр Кылжыры, 
Жолборс кыла салыптыр. 
Илбирс болуп тура албай, 
Мойундан чайнап жара албай, 
Көк кептер болуп шыпылдап, 
Көккө чыкты зыпылдап. 
Кыргыздан келген сыйкырлар, 
Куу ылаачын болуптур, 
Мойундарын созуптур, 
Сыйкыры мунун озуптур, 
Амал кылып сыйкырлар, 
Аш-азыгын тосуптур, 
Антип-минтип жүргөнчө, 
Күн кечкирип болуптур, 
Кайра түшүп эки кол, 
Жатагына конуптур. 
Кайгулчу  менен ченчиден, 
Жазбай билчү изчиден, 
Тоорулуп элди турчудан, 



Тогузду катар урчудан, 
Торгоду көзгө атчудан, 
Жебени мыкты тартчудан, 
Кароолчуну койуптур, 
Мөөнөтү менен которуп, 
Кыргыл башчы болуптур. 
 
 
Күн менен түндүн өлчөмү, 
Караңгы, жарык өлчөдү, 
Тараза жылдыз батыптыр, 
Таң сүрүлүп атыптыр, 
Жеңилгенсип Чынаача, 
Уктабастан жатыптыр, 
Түпсүз ойго батыптыр. 
Күндүн мурду чачыла, 
Керней-сурнай тартыптыр, 
Азап айдап Чынаача, 
 
Алдырап өтө шашыптыр. 
Оогандын элин карасаң, 
Камынганы чай ичип, 
Камсыздары наштасыз, 
Козголуп чыкты аттанып, 
Курган эл жалпы баш кашып. 
Ошондо чочко Чынаача, 
Сүрдөнүп ал арстанча, 
Кызыл ээк, чолок чаар, 
Атын басты камчыга, 
Жүзүнөн чыгып кыш айаз, 
Жүрүп берди алдыда, 
Кабактары салынып, 
Ар кимдин ойу ар башка, 
Коркоктору ойлонсо, 
Жаткансыйт тарпы кабакта. 
Кыргыздын шайдоот эрлери, 
Жабыла атка минди эми, 
Айкөлүңдүн алтын туу, 
Айланасы чачылуу, 
Асмандата желпинтип, 
Азаматтары элирип, 
Күүлөнүп турган аттарын, 
Ого бетер теминип, 
Тогошо турган майданга, 
Топ болушту жардана, 
Тууну кармап турган кез, 
Абаң Бакай карыйа. 
Аккула менен айкөл шер, 
Күүгүм туман көздөнүп, 
Майлаган буудай жүздөнүп, 
Жылдыздата карасаң, 
Канча түрдүү сын келип, 
Толкуну көлдөй мелтилдеп, 
Сүйкүмү күндөй мемиреп, 



Салкыны ызгаар зырылдап, 
Залкары тоодой зымылдап, 
Ак мейкин түздөй мелтиреп, 
Колдоочусу кошо анын, 
Жоо бөрүсү баатырдын. 
Жоругу журттан артылып, 
Жүзүн көргөн жат душман, 
Жүрөгү түшүп калтаарып, 
Салкыны сырттын желиндей, 
Сыдырым шамал дегиндей, 
 
Ысыгы жайдын күнүндөй, 
Түрпөтү селдин  түрүндөй, 
Каарына алганда, 
Казабы кара күүгүмдөй, 
Аккүбө тонун кийинип, 
Айбалта, кылыч, найзасы, 
Жай-жайына илинип, 
Башында таажы баашалык, 
Жакуттан көз билинип, 
Арстан Манас барганы. 
Тээ маңдайда турган Чынаача, 
Көз жиберип байкаса, 
Бул өңдүү киши табылбас, 
Сарала атчан бирөө бар, 
Анын оң кол жагында, 
Алтын чырай нур беттүү, 
Ийриси жок түз кептүү, 
Пешенеси жапжайык, 
Пендеден ашкан келбеттүү, 
Каралжын ыраң тону бар, 
Калдагай келген топчулар, 
Сыныктын эбин тапчудай, 
Сыйкыры журтту басчудай, 
Өлгөндүн көзүн ашчудай, 
Өнөрдүн баарын казчыдай, 
Балбан экен баарыдан, 
Айлакер экен абыдан, 
Кызыталак Манаска, 
Бул жигит кайдан келип кабылган? 
Сол жагында бирөө бар, 
Ойрондоп турар түрү бар, 
Жутунуп карап туш-тушка, 
Жойлогон жолборс сүрү бар. 
Минген аты көкала, 
Өкүм күлүк көрүнөт, 
Атынан минип ал турса, 
Көргөндүн көөнү бөлүнөт, 
Узун бойлуу, кең далы, 
Жарашкан экен кабагы, 
Туруп душман беттебес, 
Бул замандын балбаны, 
Тик качырып бет келсе, 
Чыгаргандай далдалды, 



Кара жер араң көтөрөт, 
Карап көрсө салмагы, 
Ала көөдөн жел өпкө, 
Ашыкма турат бир жагы. 
Мингени кызыл-темир көк, 
Алагар көздүү өкүм сөз, 
Он миңди сайып алгандай, 
Олуттуу жерде болсо кез, 
Сундуруп найза тартпастай, 
Сумсайып жоодон качпастай, 
Кара калпак, көк түпөк, 
Акылы терең кайрат тез, 
Жети күндүк сайышта, 
Чаалыгып калар пенде эмес. 
Туу түбүндө карысы, 
Кол куушурат баарысы, 
Акылы тунук, сөзү так, 
Кылым кыргыз болгон журт, 
Күтөт экен урматтап. 
Тетиги катар турган топ жигит, 
Кылымдан чыккан шок жигит, 
Кармашса колду күйдүргөн, 
Табы күчтүү чок жигит, 
Баарын Манас жыйнаптыр, 
Көп элде мындай жок жигит, 
Төлгөчү менен далычы, 
Из куугандын баарысы, 
Жортуулчу менен кайгуучу, 
Жол бойунда туруучу, 
Сыйкыр билген, жай билген, 
Сыймыктуу Манас турбайбы, 
Ушулар баары бир жүргөн. 
Сынап болуп Чынаача: 
“Капкалуу журт Каканга, 
Кара кытай, калмакка, 
Уй түгүндөй манжуга, 
Ошолордун баарысын, 
Төбөсүнөн бийлеген, 
Коңтөрө аттуу баатырга, 
Элчи жумшап сүйлөшүп, 
Сүз беришкен жерим бар, 
Айтылып койгон кебим бар, 
Жеңдирип койсом кокустан, 
Коңурбай алар кегим бар” - 
Коңурбайга ишенип, 
Чынаача турду күүлөнүп, 
Тизилип болду черүүсү, 

 
Топ-топ болуп дүрбөшүп. 
Жүз элүү миң киши эле, 
Кечээки болгон урушта, 
Он тогуз миң өлүптүр, 
Кыйрагыс орго чөгүптүр, 
Бош тамырдай жулунуп, 



Таз чачындай суйулуп, 
Калгандары мына ушул, 
Тирүүсү келди чогулуп, 
Шапырак деген бар эле, 
Шаңдуунун бири ал эле, 
Ары баатыр, ары хан, 
Өкүм эле баарыдан. 
Кечээ күнкү жеңилиш, 
Кегин алып келем, деп, 
Айдап ажал желденип, 
Каны кызып демденип, 
Качыр минди, ат минбей, 
Күрзү алып, найза илбей, 
Күркүрөп Шапыр жөнөдү, 
Көрсүн деп эми өнөрдү. 
Оозунан түтүн буркурап, 
Шамал чыгып дуулдап, 
Ач белестен учуруп, 
Ургандан бороон шуулдап, 
Ортого келди шапырап, 
Атын билбейт айтаарга, 
Сапатына чакырат: 
- Атың менен Шапырак, 
Ажалга байлап керт башын, 
Мага беттеп ким чыгат? 
Кечээ көрдүм баарыңды, 
Ченегемин алыңды, 
Мени менен булкушуп, 
Келер киши дайындуу! 
Кара кыргак бөрк кийген, 
Темир кызыл ат минген, 
Тегеле кыйын телпейет, 
Тетектин бири кептенет, 
Теңдешер болсоң сен келгин! 
Көк тон кийип сыртынан, 
Көк ала атын булкунткан, 
Токтоно албайт ыргыштап, 
Жүрөгүнүн курчунан, 
Теңдешер болсоң сен келгин! 

 
Уй куймулчак Сарала, 
Макмал жүндүү мал экен, 
Үстүндөгү мингени, 
Падыша чени бар экен, 
Өңкөй мүчө келишкен, 
Эки далы кең экен, 
Өнөрдүн өз кени экен, 
Көрүнүп турат келбети, 
Көй кашканын бири экен, 
Баштан айак чыр экен, 
Башкача элден тың экен, 
Башташаар болсоң сен келгин! 
Келесиң, кайра кетпейсиң, 
Кетирбестен эптеймин, 



Келген эри ким болсун, 
Денеде башы миң болсун, 
Абалтан шер атанып, 
Атагы элге дүң болсун, 
Өлгөндөргө өч алам, 
Боорун жарып өт алам, 
Башын кесип кан ичем, 
Ат жетелеп тон кийем! - 
Деп акырды Шапырак, 
Качырын сабап чапкылап, 
Көргөндө муну турган жок, 
Жагалданган эр Сыргак, 
Зор Бакайдан жол сурап, 
Телкызыл менен койгулап, 
Буркурап учуп топурак, 
Буудан Сыргак баратат, 
Качыры менен шөлпөңдөп, 
Шапырак ооган келатат, 
Шапырак ооган, эр Сыргак, 
Каршылашты ушул жак. 
Найзаларын кагышып. 
Кайта айланып барышып, 
Кезеги жок, кеңеш жок, 
Башаламан салышып, 
Көшөрүп булар көгөрүп, 
Күчөнүп найза өңөрүп, 
Бирин бири алган жок, 
Аңтара сайып көмөрүп. 
Баса кийип туулганы, 
Ого бетер чөмөрүп, 
Эрегишип кайышып. 
Чапканынан чыдабай, 
Балтанын сыртын жарышып, 
Көөдөнгө найза такылдап, 
Туулгага балта чакылдап, 
Толкундаган үн чыгып, 
Анда-санда бакырат. 
Тополоң учуп, тоз түштү, 
Аттан учкан топурак, 
Токтоно албай кара жер, 
Чаң киргенсийт солкулдап, 
Талыкпай бир күн салышты, 
Шапырак, Сыргак эр чыдап. 
Алыша албай ал экөө, 
Кечкирип элге кайтышты, 
Шапыракты билдирип, 
Кабылан Сыргак айтышы: 
- Бендеден белдүү эме экен, 
Берендиги чын экен, 
Беттешкен элем эченге, 
Баардыгынын тыңы экен. 
Чарчаганым билбестен, 
Чабышта шайдоот жүргөмүн, 
Оорукка келип байкадым, 



Калыптыр араң сүлдөрүм, 
Эртең келсе Шапырак, 
Мен кире албайт экенмин, - 
Түн кетип дагы таң келди, 
Түртүшө турган чак келди, 
Мурдагыдан Шапырак, 
Күн чыгарбай бат келди. 
Көктекесин кындыйтып, 
Көк найзасын шыңкыйтып, 
Зым-зым этип  зымырап, 
Көк мейкин зоодой зымылдап, 
Көзөл Чубак эр келди, 
Чубакты көрүп Шапырак, 
Күлүп анда жиберди: 
- Эрте келбей кеч келдиң, 
Эрдемсип мага не келдиң, 
Кекенич менен киргемин, 
Кечээки кишиң канаке? 
Кимиң келсең аның кел, 
Как бооруңан тилемин, 
Кечээки келбей калганга, 
Шылдың кылып күлөмүн! - 

 
Деп Шапырак тенейип, 
Ачуусу келген күн экен, 
Айабай чындап кекенип. 
Арстан Чубак тээ берен, 
Көп кийими темирден, 
Кабаттап олпок кийинген, 
Чарайнасын тартынып. 
Сом темирин артынып: 
- Шапырак сөзүн айтты, - деп, 
Жаныма жаман батты, - деп, 
Каны мунун тартты, - деп, 
Сабырым бойдон качты, - деп, 
Ачуусу келип калчылдап, 
Бүткөн бойу солкулдап, 
Каары жүзгө төгүлүп, 
Башбактап түктөр көрүнүп, 
Токтоно албай ашыгып, 
Топтон чыкты бастырып. 
Алдында минген Көктеке, 
Туйагы тийген жерлери, 
Жер очоктой каздырып. 
Артына чыккан тозоңун, 
Жөө тумандай жаздырып, 
Айал-үйөл кылбастан, 
Атынын башын бурбастан, 
Аты-жөнүн сурашып. 
Аңгеме куруп турбастан, 
Ач илбирстей атылып, 
Шапырак тийди качырып, 
Кеби өрттөп жүлүндү, 
Эр чубак андан ачынып. 



Кырданган бүркүт сыйактуу, 
Манастап ураан чакырып, 
Күүлөп найза сундуруп, 
Күүсү кулак тундуруп, 
Шапырак, Чубак беттешип, 
Күч ортосу жектешип, 
Бирин бири тиктешип, 
Кезегимди бер дешип, 
Кезекке Чубак туруптур, 
Шапырак найза уруптур, 
Мекийип турган Чубакка, 
Жоболоңдуу чунакка, 
Шапырак урган куу найза, 
Сексен барча бөлүнүп, 

 
Быркырады бул найза. 
Таштан бүткөн дөбөдөй, 
Бир ордунан былк этпей, 
Ошончо урган найзаны, 
Жекенчелик элебей, 
Карап турду эр Чубак, 
Катырган мүрзө эмедей. 
Шапырак көрүп ушуну, 
Шалдырады мууну, 
Эт жүрөгү болк этип, 
Туйлап алды солк этип, 
Кантерин эми биле албай, 
Калдаңдап качып кете албай, 
Кезегиңди алгын, деп, 
Же убадага тура албай, 
Кылычын кындан сууруду, 
Шапырак чочко уйалбай, 
Кыргыздын ойон Чубагы, 
Анда мындай кеп айтты, 
Жик-жигине келтирип, 
Кеп айтканда эп айтты: 
- Шапырак болбой жерге кир, 
Үстү ачык көргө кир, 
Жоготтуңбу ушуну, 
Оогандын салты ушубу? 
Оолугуп кылыч суурасың, 
Кезекти кандай кыласың? 
Карпылдаган байагы, 
Кайда кетти уйатың?! - 
Чубактан угуп бул кепти, 
Оозун ачып эстенди, 
Кекейте тартып качырын, 
Кезекке туруп берди эми. 
Келберсиген эр Чубак, 
Тарамышка күч жыйнап, 
Кезгерип найза сундурду, 
Кезенип туруп бир урду, 
Как белине найзасы, 
Бүктөлүп сынды карс этип, 



Ыңгыратып Шапырак, 
Көз тунарып шай кетип, 
Шалдырай түшүп оңолду, 
Ээрдин кезе тиштенип. 
Качырдын оозун бурганы, 
Балтасын алды колунан, 
Ал Чубакты урганы, 
Чубак карап турбады, 
Муздай аппак жалтырак, 
Балтасын бул да алганы, 
Башаламан урушту, 
Булар баштап калганы. 
Шапырак чапкан сом балта, 
Сырты менен балтанын, 
Баатыр Чубак какканда, 
Шапырактын балтасы, 
Чымчыктай учту асманга. 
Балтаны Чубак имерди, 
Тизеге тартып жиберди, 
Шыйрак жагы ажырап, 
Тарамыш менен салбактап, 
Сөөгү чыгып агарып, 
Диркиреп чийдей кан агып, 
Эси ооп эндиреп, 
Шапырак жатты булайып. 
 
 
Оогандыкта сыйкыр күч, 
Сыйкыр эмес көнгөн ит, 
Чынжырдан чечип иттерди, 
Миң дөбөттү жиберди. 
Иттин үнү ажылдап, 
Үрө чуркап бачымдап, 
Эр Чубакка жабылды, 
Көктекени такымдап, 
Булчуңдан бөлүп баратат, 
Туш келген жерден тарткылап. 
Кыргыздардын сыйкырчы, 
Көрбөгөн мындай шумдукту, 
Ар канча арга кылса да, 
Итке сыйкыр өтпөдү. 
Көктекенин такым эт, 
Талаа-талаа бөлүнттү, 
Жерге канын төгүлттү. 
Он бешче итти Көктеке, 
Шилиден тепсеп ныктады, 
Далайын тээп таштады, 
Көптүн иши көп экен, 
Каңшылап артка качпады, 
Үстү-үстүнө үйүлүп, 
Улам өөрчүп жатканы. 

 
Шапыракты жылдырып, 
Амалын тилеп калчанын, 



Алып бара жатканын, 
Көрүп калып эр Чубак, 
Токтоо кылбай жан чыдап, 
Кууп кирди артынан, 
Көк бууданды камчылап, 
Бастырбай турат дөбөттөр, 
Алды-артынан борбуйлап. 
Алмамбет карап тура албай: 
- Кырк баатырдан онуң бар, 
Арстан Чубак баатырды, 
Ажыратып алыңар, 
Ажыратуу Чубакты, 
Эми калды саа, - деди, 
Качкан ооган Шапырак, 
Мен барамын аа – деди. 
Он баатыр катар ат койду, 
Карышкырдай дап койду. 
Сарала менен бургутуп, 
Алакең салып жөнөдү, 
Ажылдаган көп иттер, 
Эчен топко бөлүндү, 
Тилин сала жарышып, 
Алакеге үйүлдү. 
Ачууланды Алмамбет, 
Андайлыгын ким билет? 
Колумсаны колго алды, 
Бир ок менен жыйырмадан, 
Келген итти жайлады. 
Ойон Чубак баатырың, 
Орунсуз качкан оогандын, 
Артынан жете барганы, 
Ажыдаар сүрдүү Чубакка, 
Кутулуп кете алабы? 
Кылчайып карап болгончо, 
Эшик эндүү айбалта, 
Койуп өттү чыкыйга. 
Балтага мээси жабылды, 
Этек-жеңи жайылды. 
Кабылан Чубак жайлады, 
Кара жерди жайлады, 
Кийин келген отуз эр, 
Кутулуп кете албады, 
Шууту баштап чоролор, 

 
Кетирбей баарын кармады, 
Көрүп туруп ошондо, 
Чынаача жаман арданды. 
Өлгүсү келип Чынаача, 
Каны калбай ыраңда, 
Уу ичкендей кубарып, 
Жай булуттай сурданып, 
Ачууланып акырып, 
Шерлерин боктоп жапырып: 
- Калганыңды такыр кой, 



Өзүң келгин, Манас! - деп, 
Атынан атап чакырып, 
Аттанып чыкты арстаның, 
Аккүбө тонун жамынып, 
Ак жолборстой чамынып. 
Мурда келди Чынаача, 
Жалындайт ичи бир барча, 
Чымырканып чыңданып, 
Бириндеп чачы сурданып, 
Өткүр болот кара курч, 
Кокуйтуп найза карманып, 
Кекерине чыдабай, 
Кемире ээрдин жаланып, 
Кара кулак шер сайак, 
Күркүрөгөн үн салып, 
Өтө жоон эме экен, 
Майданда турат дардайып, 
Арстан кетип баратат, 
Аккула менен шаңданып, 
Адамдын көзү кангыдай, 
Ала тоодой албайып, 
Бир караса колотто, 
Ак кулжадай дардайып. 
Айкөл эрди көргөндө, 
Айкырып чочко өзүнчө, 
Оозунун оту буркурап, 
Көзүнөн жалын чыркырап, 
Азуулары качырап, 
Оозул болгон эмедей, 
Оозунан шалы чачырап, 
Кызыл чокту салгандай, 
Жүрөгү күйүп жалындап, 
Жеткиче айкөл чыдабай, 
Желигип турат алдырап, 
Мээси  ачыган эмедей, 
Сүйлөп кетип балдырап, 
Табына келген күлүктөй, 
Өзүнөн өзү дууланып, 
Катуу кирди бууланып: 
- Келдиңби, Манас, сен? - деди, 
Чынаача деген мен, - деди, 
Көзөлдөнүп дардайган, 
Көп көргөмүн сендейди, 
Көп жерге дүмөк салыпсың, 
Көрдүң беле  мендейди?! 
Мен Чынаача болгону, 
Келген баатыр көп болгон, 
Кеткен киши жок болгон, 
Кетер жолу тордолгон. 
Эт бышымча турасың, 
Анан сени жоготуп, 
Тынч алдырып Коңурду, 
Көөнүн басып койбосом, 
Кантип чыдап токтоном?! - 



Деп ушинтип сүйлөнүп, 
Одураңдап күүлөнүп, 
Оройу бузук Чынаача, 
Оңдоп найза карманып, 
Чакчайып тиктеп турганда, 
Арстан Манас кеп айтат, 
Кеп айтканда бек айтат: 
- Эсиңди жыйып көзүң ач, 
Эрдемсибе, Чынаача, 
Далайды алган Манасмын, 
Мен турганда сен канча?! 
Эркексип кепти салыпсың, 
Эми элде эстен танасың, 
Эбиң кетип бир демде, 
Арага элчи саласың! - 
Сабыры калбай чыдашка, 
Ачууланды Чынаача, 
Эрени болгон Алаштын, 
Кебин угуп Манастын. 
Ороолонуп корчоңдоп, 
Оолугуп найза ыргады, 
Минген атын Чынаача, 
Кыл куйругун шарт түйүп, 
Найзасынын учунан, 
Жалындаган от күйүп, 
Чыдай албай намыска, 

 
Катуу тийди Манаска. 
Үнү күндөй күркүрөп, 
Жаңырды тоолор дүркүрөп, 
Жүрөгү жок коркоктор, 
Сийдиги агып бүркүрөп, 
Тик качырып айкөлдү, 
Аңтара сайам, деп келди, 
Найзасын арстан сайдырбай, 
Каңгыта кагып жиберди. 
Айкөл Манас акырып, 
Аккула арыш алыптыр. 
Арстаның найза сайыптыр, 
Машыгып кеткен Чынаача, 
Сайдырбастан кагыптыр. 
Качырышып сайышып, 
Сайдырбастан кагышып, 
Апыр-шапыр алышып, 
Айанбастан барышып, 
Каңкылдата калышып, 
Каршы-терши кайчылап, 
Канжарды тиреп майышып, 
Ээрдин бекем тиштенип, 
Өжөрлөнүп тайышып, 
Кезекке тура калышып, 
Кезгерип кайра  сайышып, 
Бирин бири жеңген жок, 
Кызыл канга малышып. 



Күндү түнгө улады, 
Бир аскер түшпөй кошуна, 
Күтүп турду буларды, 
Бир мезгилдер болгондо, 
Чынаача минтип суранды: 
- Ай караңгы, жарык жок, 
Курсак ачты, дарман жок, 
Түндө урушту койолу, 
Эртең менен майданда, 
Ушул жерде бололу, - 
Айкөл макул көрүптүр, 
Чынаача айтса көнүптүр. 
 
 
Элине барып Чынаача, 
Сыйкырчысын жыйнады, 
Апы менен Напысын, 
Жанына жакын алганы: 

 
- Таң агарып атканда, 
Барбай койсом болобу? 
Эми жана кезиксем, 
Манас тирүү койобу? 
Багып келдим далай жыл, 
Кийериңе тон болдум, 
Ичериңе аш болдум, 
Канча иштетсең түгөнгүс, 
Сандыгыңа пул болдум, 
Алдында нечен киши бар, 
Чогулушуп баарыңар, 
Бүгүнкү түндөн калтырбай, 
Бир амалды табыңар. 
Бир окто отуз ит өлдү, 
Мындай жумуш ким көрдү? 
Кыргыздын эли шум экен, 
Бизден өткөн өнөрлүү, 
Баатырлары кыл экен, 
Ойлонбогон өлөөрдү, 
Кечээ келген Манастай, 
Майышпас эрди ким көрдү? 
Ташка тийген бычактай, 
Жапырылды миздерим, 
Кара көзүм кашайып, 
Карышкансыйт тиштерим, 
Кайда кеткен билбедим, 
Кадимки менин иштерим! 
Алтымышча эр сайдым, 
Качан бирөөн үч сайдым? 
Эртең бараар чамам жок, 
Чын кайраттан мен тайдым, 
Алдырып койор мезгилде, 
Айла таап сурандым. 
Кысталбай жооп бериши, 
Кызы талак Манаста, 



Кыйындыктын белгиси! - 
Баш кишисин чогултуп, 
Жыйын куруп олтуруп, 
Сыйкырларын бекитип, 
Жетекчисин кекетип, 
Өкүм кылып элине, 
Кылар ишин болжолдоп, 
Чынаача турду коржоңдоп, 
Чынаачанын белдери, 
Иш бүтүрчү бийлери, 
Айтканын кылсак болот, деп, 
Айтканын кылбай койгондо, 
Кыргыздан мурда сойот, деп, 
Дүбүрөшүп уктабай, 
Көчүгүн жерге ныктабай, 
Акылдашып сыйкырчы, 
Кырмак болду кыргызды, 
Кыйан селди агызып, 
Казып жерди ор кылды, 
Чулп этсе кайра чыга алгыс, 
Челкилдеген суу кылды. 
Аны менен токтобой, 
Баштамак үчүн жорукту, 
Апы, Напы баш болуп, 
Он сыйкыр келип олтурду, 
Булут байлап күн жайлап, 
Кар учуруп бурганак, 
Таң агарып атканча, 
Кекиртектеп кар келди, 
Басып кете жаздады, 
Кылымдаган бар элди. 
Алмамбеттен башкасы, 
Жай экенин билбеди, 
Алмаң сүйлөп элине: 
- Айтканыма кир, - деди, 
Чыйпы, Мыйтык, Күрөөкө, 
Айтаарым бар үчөөңө, 
Канча болсо сыйкырчы, 
Калтырбай таап келгиле. 
(Баш-айагы жыйылып, 
Он бир киши келди эле), 
- Он бир киши сыйкырчым, 
Иштеткиле сыйкырын, 
Ачып таштап койгула, 
Оогандыктын бүт сырын, 
Тегин жааган күн эмес, 
Оңой жумуш бул эмес, 
Эртең менен күн тийип, 
Өзөн ылдый суу келет, 
Каптаган үйдү түтүндөй, 
Асман тиреп буу келет, 
Агып кетип жүрбөйлү, 
Аралашып телпектеп. 
Алың келсе муз жаса, 



Айаз жүргөн кыш жаса, 

 
Оогандык колдун ойунан, 
Унутулгус иш жаса! 
Төшөгүнөн кобо албай, 
Төрөлөрү кыш болсун, 
Агып суу катып жаактап, 
Кыңшылаган кыш болсун! 
Койнунан колун чыгарбай, 
Кооп барып сийе албай, 
Көңүлдөрү кир болсун, 
Түрөгөй чалыш жүнсүз мал, 
Оогандыктын аттары, 
Тоңуп өлүп жоголсун, 
Кар жамынган корумдай, 
Ар кай жерде торойсун! 
Мыкты болсоң сыйкырчым, 
Жиксиз ишиң эп болсун, 
Оогандыктын жайчысы, 
Ишиңди билбес кеп болсун! - 
Алмамбеттен кеп угуп, 
Баары калды удургуп: 
- Карлуу төрө Алмамбет, 
Бул айтканың кыйын кеп, 
Жайлап жаткан жайчыга, 
Туйдурбастан кылгын деп, 
Кышты салсак саларбыз, 
Койдурбай кантип каларбыз? 
Ошондой суук күн болсо, 
Өзүбүз кандай кылабыз? 
Ооганга келбейт, тең келет, 
Окшош кыргыз сенделет, - 
Сыйкырлардан кеп угуп, 
Оор жумуш, деп угуп, 
Ачуусу келип Алмаңдын, 
Бекем түйүп кабагын: 
- Киндик кесип кир жуусаң, 
Киндик муз да кесесиң, 
Киндикти карда жубасың, 
Суук болуп кетет деп, 
Божурап келип турасың! 
Алдыңда минген атыңдын, 
Бир кулагы муз болсун, 
Бир кулакка күн тийип, 
Мемиреп турган жай болсун, 
Анан ошондо сыйкыр болмоксуң, 
Божураган, Бачагар, 
Мунтип жүрсөң оңбойсуң! - 
Айтып муну Алмамбет, 
Аткарды жумуш бат эле, 
Эки колдун арасы, 
Жарым күндүк бар эле, 
Селебелүү Алмамабет, 
Сеңселтип жээрде сакалды, 



Жетимиш эки жадыкөй, 
Жайын билет Алмамбет, 
Жер жүзүндө сыйкырдын, 
Барын билет Алмамбет, 
Бүдөмүктөп калбастан, 
Анык билет Алмамбет, 
Ачып көздү жумганча, 
Ана-мына кылганча, 
Асманды алты өзгөртүп, 
Борошо суук шамалды, 
Ооган жакка өткөрүп, 
Ортого туман уйутуп, 
Шамал салып кыргызга, 
Чай кайнамча улутуп, 
Бир заматта жел тынып, 
Жылдыз чыкты жымыңдап, 
Кыргыздан Ооган жак көздөй, 
Айаз сокту зырылдап, 
Кар катып аппак муз болуп, 
Ойдуң жерге кар толуп, 
Анча-мынча аң-чөнөк, 
Түптүз болуп жоголуп, 
Жыгачтын бары сапайып, 
Ак чачбактуу болуптур, 
Ойрон Алмаң маминтип, 
Укмуш кылып койуптур. 
Ат менен басса карс этип, 
Колоңсодон такалып, 
Жөөлөп басса көтөрүп, 
Күн чыкканча агарып, 
Күн тийгенде көгөрүп, 
Күндүн болжоп чыгарын, 
Түйүнүн чечип дубанын, 
Тура калды Алмамбет. 
Күчтүү жел чыгып шарк этип, 
Күн көрүндү жарк этип. 
Жаткан эле Оогандык, 
Окшотуп салдык биз дешип, 
Өздөрүнчө эрдемсип. 
Алдырабай, ашыкпай, 
Жайчылар туруп теңселип, 
Ачып көзүн караса, 
Кыргыздын эли карада, 
Кар жаабаган аларга, 
Түн бойу кылган сыйкырдык, 
Билбеди кеткен кайакка? 
Акылы айраң таң болуп, 
Бул шумдукка ар болуп, 
Черүүнүн бары чатырдан, 
Ажырады акылдан, 
Кабар алар айла жок, 
Урушка минер атынан. 
Адамзатта арып көп, 
Аттарын Ооган караптыр, 



Чыначаа минген ат калган, 
Андан башка калбаптыр, 
Жерге жакын жөө кылып. 
Аттарын түгөл жайлаптыр, 
Отко жакын жылаңач, 
Маминтип шору кайнаптыр! 
Асман эле тунарык, 
Акырын кетип таралып, 
Жаркырап тийип күн нуру, 
Зыркырап сокпой жел турду, 
Кардын алды көлкүлдөп, 
Ала  шалбырт суу толду, 
Сел алмак эми болду, деп, 
Оогандык ичи чуу болду, 
Же агып кетпей бир жакка, 
Колтуктан келген суу болду.  
Толкунга толгон айкалып, 
Мелтиреп турат чайкалып, 
Чыгып кетер айла жок, 
Ооган турат чайкалып, 
Атын минип Чынаача, 
Бастырып чыкты чалкайып. 
Бастырган менен көк көлгө, 
Чөгүүчүдөй түбүнө, 
Кирген жерде чулп этип, 
Атынын мурду быр этип, 
Баралган жок эч жерге, 
Аш бышымча суу кечип, 
Этеги сууда жайылып, 

 
Аты эчен тайылып, 
Ойдуңга калса тушугуп, 
Жыгылчудай сайылып, 
Тоголотуп кетчүдөй, 
Толкун уруп жабылып, 
Арык уйдай солкулдап, 
Үшүп барат кайыгып, 
Ак жалданган көл болду, 
Адам тепсеп турган жер, 
Жалтыраган муз болду, 
Үч кубулуп жер бети, 
Мына мындай иш болду, 
Найзасын уруп кагышпай, 
Кылычын күүлөп салышпай, 
Чымырканып тиштенип, 
Же чыкыйга балта чабышпай, 
Жеңишсе да, жеңсе да, 
Майданга чыгып канышпай, 
Мүнкүр болуп Чынаача, 
Аркы өйүзгө өтө албай, 
Эңсеген ойго жете албай, 
Ызаалык кеги, кыжыры, 
Ичинде турат бир далай, 
Болгон жумуш аламат, 



Бир күн өтүп баратат, 
Так бир айча кептенип. 
Элебеген эр Манас, 
Эчтеке менен иши жок, 
Ченебеген шер Манас, 
Ичи анын кең Талас, 
Канкоруң анда кеп айтат: 
- Аттандыбы оогандык, 
Карагыла, - деп айтат, 
Кечээ кеткен Чынаача, 
Келмек эле ал мага, 
Мурда жетип келбесин, 
Менден коркту дебесин, - 
Анда Кыргыл  кеп айтат: 
- Арбагы бийик арстаным, 
Айбаты журтту басканым, 
Кечээки келген бойунча, 
Кебелип үйдөн чыкпадың, 
Көп иштер өттү шумдуктуу, 
Көрбөппүз түрүн асмандын, 
Элебей калган экенсиз, 

 
Эмне болуп жатканын, 
Эшикке чыгып айкөлүм, 
Айлананы карагын, - 
Сен элечи Кыргылым, 
Мен элебес экемин, 
Канаке, чыгып карайын, 
Айланаң эмне экенин, 
- Эшикке чыгып эр Манас, 
Төрт тарапты карасы, 
Карада кыргыз эл турат, 
- Кубулуш кандай болгон? - деп, 
Көл жал турат кеп сурап. 
- Башы сыйкыр жумуш, - деп, 
Кыргыл айтты божурап, 
Так ошондо эр Манас, 
Муну айтып сүрдөнөт: 
- Сыйкырчылар ал кайда? 
Чакырып келгин маңдайга! - 
Алдырып келди Кыргыл чал, 
Ачып көздү жумганча. 
Ошондо Манас түрдөнүп, 
Кабак чытып сүрдөнүп, 
Сыйкырчыга акыйып, 
Ирмебей тиктеп чакыйып, 
Кеп баштады жапырып: 
- Оңолбогон шойкондор, 
Теңдиги жок иш кылып, 
Өткөндөгү сыйкырды, 
Ал да кылды сен кылдың, 
Эки тарап тең кылдың, 
Теңдиги жок ушундай, 
Мындай ишти не кылдың?! 



Ушулардын ичинде, 
Айыпкерсиң баарыңар, 
Айтчы теги ким кылдың? 
Дүйнө эли мунун укса, 
Маа кылбайбы чоң шылдың, 
Өчүң бар деп ханында, 
Өңгөнү өрткө таштаба, 
Кары-жашы, ажыз бар, 
Карегиңдей асыра! 
Адамга келген чыр болсо, 
Азаматы тың болсо, 
Капталдан кызыл кан кечип, 
Андан кырбайбы! - 
Толкундап Манас кеп айтты, 
Кеп айтканда бек айтты, 
Абаң Бакай кеменгер, 
Жагалмайдай айланып, 
Аксакалын жайкалтып, 
Айтып турган убагы: 
- Айланайын жан досум, 
Айтканга кулак сал досум, 
Теңин кылган иш эмес, 
Тетиктүү жери бар, досум, 
Сен кечинде келгенде, 
Беймаал жерден күн жаады, 
Кара нөшөр кар жаады, 
Кыйан алып кеткели, 
Кылкылтап барып тас калды. 
Сыйкырдын баарын чогултуп, 
Алакеңдин айтканы: 
“Сен да сыйкыр экенсиң, 
Көз менен көрүп мен билдим, 
Оогандын сыйкыр экенин. 
Кыргызды калып кар басып, 
Же болбосо сел алып, 
Айрылбайлы баарыдан, 
Айла менен кек алып. 
Кар жаадырдың аларга, 
Кыргыз калсын карада” 
Айтты эле Алмамбет, 
Он бир сыйкыр балага. 
Сыйкырдын баары ыкыйып, 
Билгенибиз ушу, деп, 
Турду баары шылкыйып, 
Билбей калдым канткенин, 
Эр Алмамбет сактады, 
Бул кыргызды иш кылып, 
Жолборстон чыкпайт жан жебес, 
Бөрүдөн чыкпайт мал жебес, 
Душман деген душман да, 
Чынаача сыйкыр кылаарда, 
Качан салган саа кеңеш? - 
Манас ачпай кабагын, 
Өзгөртпөстөн сыйагын, 



Алмамбетти ошондо, 
Эшиктен туруп чакырды, 
Ачуу чыккан үнүнөн, 
Алмамбет билди баардыкты, 

 
Жай басып барды жанына, 
Угайын деп жардыкты. 
Айкөл көрүп Алмаңды: 
- Арстандын бири сен дагы, 
Чара издеп дикилдеп, 
Чабалдар табат айланы, 
Оогандын элин куткаргың, 
Өлбөсүн бекер кырылып, 
Майданга беттеп баралы, 
Теке маңдай турушуп, 
Уруш менен алалы, - 
Сөздү угуп Алмамбет, 
Анык арстан экен, деп, 
Айтып турду мындай кеп: 
- Зыйансыз болбойт ар жумуш, 
Зыйаны болот угуңуз, 
Кыргызга салып кыйынды, 
Баштады ооган сыйкырды, 
Эркине койсо ооганды, 
Кар менен чүмкөп талааны, 
Салбайбы бизге балааны? 
Сыйкырларды чакырттым, 
Жогун издеп таптырдым, 
Оогандыкка өнөрүң, 
Туйдурба деп тапшырдым. 
“Алың келсе душманга, 
Амал кылгын” деген бар, 
Айланы жумшап ар түрдүү, 
Токтотуп койдум ар кандай, 
Адамы сак оогандын, 
Ат жагында зыйан бар. 
Айтаарыңды билгемин, 
Ошондуктан ооганды, 
 Түймөлөп жолун түйгөмүн, 
Топчудагы бүчүдөй, 
Түйүнүн чечип  ийеин, - 
Деп ошентип эр Алмаң, 
Жайын айта койуптур, 
- Болуптур, досум болуптур. 
Мындан кийин түбөлүк, 
Мындай кылыш болбостур, - 
Алмамбет айтат: - айкөлүм, 
Айал кылып угуп тур, 
Күн чыгыштын баары шум, 
Эр белгиси бул эмес, 

 
Керексиз элге ушунун, 
Кесирген кек болбосо, 
Кереги эмне уруштун? - 



Айтып болуп Алмамбет, 
Этегин желпип жиберет, 
Жердин бети карарып, 
Сел кеткен жок шар агып, 
Көөнү тынып оогандын, 
Күлүп калды жай алып, 
Чынаача калды чыдабай, 
Ат өлгөнгө арданып, 
Алайа күндү карады, 
Козу түш болуп калганы, 
Айтылуу сөзү эсинде, 
Анда кайдан жай алды? 
Кеңеш билчү бийлерин, 
Кептин жайын билгенин, 
Келтирип баарын Чынаача: 
- Кекейтип күлүк минейин, 
Кечикпей эми кирейин, 
Кабылан жерде кыргыздын, 
Кара боорун тилейин, 
Тизмегин бузбай келгенин, 
Тирсегинен илейин! - 
Деп ошентип баркылдап, 
Чынаача өкүм сөз айтат. 
Ишенбейм дегенсип, 
Мөтө чечен баш чайкап: 
- Атыраңдайт ар адам, 
Аттардан аттар басаган, 
Азаматты тим кордоп, 
Апыртма сөзгө уйалам. 
Күүлөнө берет ар адам, 
Күлүктөн күлүк басагаан, 
Кохардын барбай баркына, 
Күрпүлдөөгө уйалам. 
Чыңыртып дарга ассаң да, 
Чындыкты кантип жашырам? 
Сен турасың, Чынаача, 
Кыйратам деп алактап, 
Араң келдиң кечинде, 
Колу-бутуң шалактап, 
Көзүң кайнап тереңде, 
Кирпигиң топо, чылпактап, 
Сыйкырчыңа бакырдың, 
Атын атап чакырдың, 
Казаттын бузуп каадасын, 
Өзүң мурда чакырдың, 
Кымбаты болбой кыргызга, 
Калың журттун улуусун, 
Карга көөмп батырдың. 
Минерине бир жылкы, 
Калганы жок угуп кал, 
Кара аскердин баарысы, 
Жөө калышты салпаңдап, 
Жөө басып барсак калың кол, 
Бакма каздай талтаңдап, 



Аттуу алар турбайбы, 
Арстандай бир жалмап! 
Бекеринен темтеңдеп, 
Келгени жок сени издеп, 
Жедигер менен Кыйбаны , 
Талап алдың эки жыл, 
Анан келди намыс деп, 
Жөө болсоң да уруш деп, 
Бу айтканың кандай кеп? 
Оолугуп калсаң барарсың, 
Күчүң жетсе аларсың, 
Кабарын угуп жүрөбүз, 
Маңдайдагы Манастын. 
Азуулуу тиши батпаган, 
Айтылуу шери адамдын, 
Андан кокус жеңилсең, 
Анда кандай кылаарсың? 
Өзүң жатып ооганда, 
Коңурбай менен таанышып, 
Убада сөзүң байлаштың, 
Тынч жаткан кыргыз элине, 
Тийишип барып кол салып, 
Баатырдын көбүн жайлаттың. 
Өлүмдөн жокпу күмөнүң, 
Оолугуп барып катышып, 
Өлүп берип жүрбөгүн! 
Карчашып көрдүң кармашта, 
Жетпеди алың Манаска, 
Кандай айла табабыз, 
Алмамбет, Чубак, Сыргакка? 
Күрпүлдөйсүң алактап, 
Көңүл бурбай бул жакка, 
Эркиңе койбой эңкейтет, 

 
Эрдиктин жолу ал башка, - 
Мөтө мындай айтканда, 
Шыбырак түшүп жалпыга: 
“Мөтөнүн сөзү чын - дешти, 
Улугубуз Чынаача, 
Ойлонбоңуз сиз, - дешти, 
Намыс кылбай кыргызга, 
Тартуу тармак беришип, 
Таарынышпай дос болуп, 
Жарашып калсак биз” - дешти. 
Угуп туруп Чынаача, 
Ачууланып аларга: 
- Барбагын мени дегендин, 
Байанын ойлоп мен билдим, 
Айаган кеп ал эмес, 
Ап-айкын чыкты бир элес, 
Пейлиңди билдим силердин, 
Кем чактапсың эрдигим, 
Кара тоодой карааным, 
Кайерде турат кемтигим? 



Тирүү туруп мал берип, 
Чынаача коркту дедирип, 
Кантип басып жүрөмүн? 
Ажалым жетсе өлөмүн, 
Арстан Манас дегенге, 
Көрсөтөмүн өнөрүм! 
Токугула атымды, 
Токтобостон жөнөймүн, 
Бар турса жаным көөдөндө, 
Багынууга өгөймүн, 
Башын кесип алмадай, 
Канын суудай төгөйүн! - 
Ачууланып Чынаача, 
Черүүсүнө акырды, 
Топ-топ болуп чубуруп, 
Майданга барды акыры, 
Аты жок черүү жөө чубай, 
Жүрөгү чыгып сандалап, 
Жаман түндүн битиндей, 
Келе жатат  самсаалап. 
 
 
Барча тоодой далыйып, 
Жоо жарагын салынып, 
Башына туулга көмөрүп, 

 
Алдына чокмор өңөрүп, 
Өлүмдү койуп унутуп, 
Чынаача чыкты көгөрүп, 
Калканын тартып далыга, 
Чарайна чатып алдына, 
Аттанып чыкты камына, 
Аккула менен болкойуп, 
Арстан Манас зоңкойуп, 
Сырнайза колдо койкойуп, 
Көкжеке бутта чойкойуп, 
Эркештенип шаңданып, 
Туурага кылыч байланып, 
Эрениң найза карманып, 
Кырк баактыр турат жарданып, 
Чынаача менен бет келди, 
Салгылашаар кез келди, 
Чынаачанын кыйалы, 
Бүгүн алам деп келди. 
Апкаарытып шаштырып, 
Арбагын баштан качырып, 
Ала койсом экен деп, 
Чынаача тийди жапырып. 
Ийинде мылтык, колдо жаа, 
Ойрон болгон Чынаача, 
Чымырканып баатырга, 
Чындап найза урду анда. 
Элебей да, кенебей, 
Күркүрөгөн ооганды, 



Бучкагына теңебей, 
Зым-зым этип зымырап, 
Ай мейкин зоодой зымылдап, 
Какпай дагы жөн койуп, 
Карап турду зыңгырап. 
Отуз кулач чоң найза, 
Күч жыйнап урду Чынаача, 
Тараша кетип талаалап, 
Сынып кетти кырк барча. 
Кебелбей да, телтейбей, 
Чочугансып чекчейбей, 
Мелтиреп карап турганга, 
Чынаача батып убайга, 
Кыйын жумуш, мүшкүл күн, 
Болуп калды ооганга, 
Ачуусуна жеңдирип, 
Кылычын алды Чынаача. 
Айкөл Манас ошондо, 
Куланын башын урганы, 
Сырнайзасын ыргады, 
Ыдыгына Чынаача, 
Чыдап тура албады. 
Калкын карай калдаңдап, 
Качып берди далбаңдап, 
Аккула менен аргытып, 
Артынан чаңын баргытып, 
Элине кире бергенде, 
Как далыга бир койду, 
Минген аттын үстүнөн, 
Учуп кетти далп этип, 
Кайдасындай кара баш , 
Жерге тийди шалк этип, 
Тегеректеп каптады, 
Оогандын элин чур этип. 
Томолонгон Чынаача, 
Ыргып туруп ордунан, 
Өзүнүн кылып каадасын, 
Курун салып мойнуна, 
Олтура калды чөк түшүп, 
Эр Манастын жолуна. 
Көп өткөн мурда баатырлар, 
Алардын өзгө салты бар, 
“Суурулган кылыч кабынан, 
Сунган мойун кеспейт” деп, 
Ушундай жерде айтылган. 
Колунда найза арстаның, 
Бура тарта бергенде, 
Тоңкочуктап Чынаача, 
Таазим кыла кетти эле, 
Бастырып кетти айкөл шер: 
- Болду, баатыр, болду, - деп, 
Акылга дыйкан кеменгер. 
Ал аңгыча Чынаача: 
- Кеп билги, Мөтө, бешти ал, 



Кечикпестен жолго сал, 
Кабылан Манас төрөнү, 
Хан ордого баштап бар, - 
Киши койуп Чынаача, 
Мөтөнү элчи салганы, 
Чынаача кебин бүт айтып, 
Мөтө чечен барганы, 
Киши койуп Акун хан, 
Карап жүргөн жакынтан, 
Чынаачаны маа бер деп, 
Сурамак болуп Манастан. 
Акун хан менен Мөтөнү, 
Чынаачаны чакыртып, 
Акун ханга өткөрдү, 
Ал жерден алчу мүчөнү. 
Чынаачадан кеп угуп, 
Коңурбай менен Жолойдун, 
Жибек жүктөп, чай жүктөп, 
Миң төөсү келет, деп угуп, 
“Кербендин башы Көкчөкөз, 
Эки сапар ал мага, 
Келип кеткен көзмө-көз”, 
Бул кепти Манас дагы угуп, 
Көкчөкөздүн кабарын, 
Анык угуп бар жайын, 
Кубулжуп жүзү Манастын: 
- Курбалдашым, Акун хан, 
Алдынан тосо барайын, 
Көкчөкөздөн кек алып, 
Коңурбай менен Жолойдун, 
Чай, жибегин бүт алып, 
Анан келип Акун хан, 
Айлыңа барып жанайын, 
Чынаачаны, - эр Манас, - 
Акун ханга бердим, - деп, 
Мыкты болсоң, Чынаача, 
Дагы бир күн келгин, - деп, 
Ошол күнү дагы бар, 
Ошол Манас менмин, - деп, 
Көкчөкөздү көрсөм, - деп, 
Көксөп Көкжал желпинет. 
Муну мындай таштайлы, 
Көгөрүп калган Манастын, 
Көкчөкөздү  өкүртүп, 
Жарганынан баштайлы. 
 

Алмамбеттин Көкчөкөздү өлтүрүшү,  
Айчүрөккө бел куда болушу 

 

Ооганды таштап түз басып, 

Аттанып Манас жөнөдү, 

Сараттын артуу Сарыбел, 

Ортосу бөксө кенен жер, 



Асты ойдуң, үстү тоо, 

Арсайган жондур чалка зоо, 

Керүүлөй баатыр жол жүрүп, 

Аз гана эмес мол жүрүп, 

Киркит дөбөт ашыптыр, 

Кашкарды карай басыптыр, 

Катуулай келе жатыптыр. 

Кула ойноп ыргыштап, 

Көкүлүн көккө ыргытат, 

Көөдөнүнөн мончок тер, 

Агып турат чылпылдап, 

Бир караса Манасты, 

Кылайып айың туугандай, 

Кабагыңда кайгы жок, 

Көгөрүп асман тунгандай, 

Кай бирде  Манас бөлөкчө, 

Турганда деңиз түнөрө, 

Карарып түндөй айлана, 

Күн күйгөндөй тал түштү. 

Аркада Ажы, Чубагы, 

Айкөлдү толук байкады, 

Бузулбасын ойу деп, 

Бучкактап чукул барбады, 

Калчакташып өздөрү, 

Катар келет тулпары, 

Желе-жорто чаптыра, 

Кырк чоро катар чубады. 

Аркасында калгандар, 

Жарым күндүк алдыда, 

Кытайдан келген Алмаң бар, 

Жеркендин сайы Сайрам бар, 

Алыскы жерден келе аткан, 

Караандуу эки адам бар. 

Дүрбү салып караса, 

Экөөнүн бир Көкчөкөз, 

Көкчөкөздү көргөндө: 

“Жолум болгон экен, - деп, 

Чынаача айткан байагы, 

Коңурбай менен Жолойдун, 

Төөлөрү эми келер деп, 

Бир амалды кылбасам, 

Качырбай кармап албасам, 

Манастын көөнү калар, - деп, 

Көкчөкөз алып барбасам” 

Ойлонуп муну Алмамбет, 



Караңгы туман топурак, 

Шамалды салып жиберет, 

Элебей калды Көкчөкөз, 

Бура тартып бир үйгө, 

Түшүп калды мааниктеп, 

Аттанып үйдөн чыкканча, 

Жете барды Алмамбет. 

Күлдүрдүн уулу Алыбай, 

Ырчы уул, Бозуул, Шууту бар, 

Караногой эр Мажик, 

Кашында бирге Сыргак бар, 

Басташканын койобу, 

Баары өңкөй шылуундар, 

Көкчөкөздү кармады, 

Колу-бутун байлады, 

Түйдөктөй кылып жаткырып, 

Минтип ишин жайлады. 

Көкчөкөздүн кашында, 

Ээ болгон Жолой малына, 

Канпалаң аттуу балбаны, 

Артында алты киши бар, 

Алар келип калганы. 

Тыбыратпай кармады, 

Кыңк эттирбей байлады, 

- Кербенчилер кайда? - деп, 

Ошондо Алмаң сурады, 

Байланып калган алтоонун, 

Көздөрү анын жалдырап, 

Берүүгө жооп алдырап, 

Канпалаң менен Көкчөкөз: 

- Төө аралда калган, - деп, 

Ички жолду тууралап, 

Биз жүргөнбүз черчендеп, 

Чылан деген кароол бар, 

Бизден кабар болгончо, 

Төө турмак анда чубабай - 

Баштан-айак калтырбай, 

Барып укту жайма-жай. 

Алмамбет айтат ал мындай: 

- Кырааным Сыргак жолго сал, 

Мажикти таштап бул жерге, 

Төрт баатырды жолдош ал, 

Күн-түн дебей ылдамда, 

Күн чыгыш алгын маңдайга, 

Кутбаны алгын сол колго, 



Кечикпей кайра жетип кел, 

Он алты күндүк болжолдо. 

Баарын айтып болдубу, 

Көкчөкөз менен Канпалаң, 

Жашырып жана койдубу, 

Алдында эрден эсеп ал, 

Төөнү санап катка сал. 

Кашкарга барып дүрбөтпөй, 

Жеркендике билдирбей, 

Ооган ашуу деген бар, 

(Көрбөгөнмүн укканмын), 

Ошонун көздөй жолго сал. 

Даңдунбаштын тоосунда, 

Тандалуу теке анда бар, 

Арстан Манас баштаган, 

Кишинин баары ал жерден, 

Келгениңде кабылар, 

Туу белден тосуп алам - деп, 

Сыргакты жолго салыптыр, 

Бөлүнүп Алмаң калыптыр. 

Көкчөкөз менен Канпалаң, 

Эр Мажикке айдатып, 

Экөөнүн алты кишисин, 

Аркага колун байлатып, 

Алып кирип Жеркенге, 

Малабекке каматып, 

Зынданга салып бактырып, 

Малабекке тапшырып, 

Жолдош алып Мажикти, 

Алмамбет кетти бастырып. 

Арстан менен көрүшүп, 

Жеркенге сегиз өргүшүп, 

Көкчөкөздү алдырып, 

Көрсөтүп туруп Манаска, 

Киндиктен ичин жардыртып, 

Өпкө, боор, жүрөгүн, 

Өлтүрбөй туруп алдырып, 

Сүйрөтүп итке салдырып, 

Кампалаңды карматып, 

Кишендеп колун байлатып, 

Кошо алып айдатып, 

Камап койгон алтоону, 

Малабекке карматып, 

Тогуз айга күн болжоп, 

Койо бер деп ошондо, 



Даңдунбаш карай жөнөдү, 

Ополдун бойу Даңдунбаш, 

Эчки-теке аралаш, 

Далай жердин тоосунда, 

Теке андай чоң чыкпас, 

Теке тери өтө баа, 

Саймалуу жаргак шымдарга, 

Кемип калса табылбай, 

Бир тери алат бир тайга. 

Аралап тоону басышып, 

Текесин таштан атышып, 

Карсагын атып тоосунан, 

Бүркүтүн кармап зоосунан, 

Бүлдүрүп кайып эренди, 

Эркин ойлоп жатышты. 

Чөө бөрүсүн, түлкүсүн, 

Уларын койбой  атышты, 

Тоону бойлоп сапташып, 

Үргөнчтү  көздөй жылышып, 

Акун хан карай бет алды. 

Абаң Бакай баш болуп, 

Акун ханга барышты, 

Арбайып түшүп калышты. 

Жигиттери Акундун, 

Жетелеп атты байлады, 

Жергелей тартып жай алды, 

Муну койо туралы, 

Сыргактан кабар алалы. 

 

Чыланды карай бет алып, 

Төрт баатырды котчу алып, 

Узун кара адырдын, 

Урчугунда баратып, 

Энесиз жетим бир тайлак, 

Учурап калды эр Сыргак, 

Өзү ургаачы тайынча. 

Өтө көркөм алынча, 

Боздоп ээрчип алыптыр, 

Болбой жөнөп калыптыр, 

Чалганым чалгын талаада, 

Ээрчитип жүрүп Тайлакты, 

Калбайын, деп балаага, 

Кетели десе сойуп жеп, 

Кол барбады жаш малга, 

Адамга акыл айткандай, 



Сыргак айтат Тайлакка: 

- Ушу жерде куу Тайлак, 

Күндүгү кара аргымак, 

Керт этээрге  чөбү жок, 

Каргышка кеткен жер экен, 

Түзөңү аппак шор экен, 

Тоорогу кыйла мол экен, 

Жылгындын кени мында экен, 

Кеми анык жок экен, 

Сага жери жай экен. 

Акылымды уга тур, 

Ушул жерде тура тур, 

Кайтканда ала мен кетем, 

Күн баашасы Кумара, 

Арстанга соога кылды, деп, 

Кумара берген Куу инген, 

Көрсөңөр малы ушу, деп, 

Келе жаткан чагымда, 

Кел, тайлак деп чакырам, 

Келе калгын анда, - деп, 

Маңдайынан бир сылап, 

Бура тарта бергенде, 

Кош эмесе дедиби, 

Же унутуп калдыбы, 

Башын силкип мыкчыңдап, 

Туруп калды Куу тайлак. 

Буудандарын тердетип, 

Түгөнбөс кандай чөл дешип, 

Эки күнү бир түндө, 

Чыланга келди түз жетип, 

Бешимде келсин чыланга, 

Төөсүн жыйнап жүрүптүр, 

Соодагерлер дүрбөшүп, 

Караанын көрүп булардын, 

Калды баары жүдөшүп. 

Доолбасын кагышып, 

Төөчүлөрүн табышып, 

Эки-үчөөнөн сурашып, 

Кишинин санын алышып, 

Баш билгиңер ким? - дешип, 

Дайнын айтып бер, дешип, 

Кысмакка алып сурады, 

Апкаарыган байкуштар, 

Айтпай карап турабы? 

- Коңурбай менен Жолойдун, 



Төөлөрү беш жүз он бештен, 

Төөнүн саны миң отуз, 

Миң төөдө жибек, чайы бар, 

Отуз төөнү бош койуп, 

Чатыр жүктөп, аш жүктөп, 

Алып жүргөн жайы бар. 

Үч төөгө бирден жумушкер, 

Мунун жайы ушундай, 

Жүккө колун тийгизбей, 

Жүргөн сегиз киши бар, 

Алардын кылар иши бар, 

Баарысы бизге башчылар. 

Көкчөкөз менен Канпалаң, 

Башчыбыз ошол экөө тең, 

Манас деген хан экен, 

Коңурбай-Жолой - дөөлөрдүн, 

Ошондо кеги бар экен, 

Ошол келе жаткан жер, 

Такыр кыргыз шаары экен, 

Көкчөкөз менен Канпалаң, 

Алты киши котчу алып, 

Чалгынга кеткен чагы экен. 

Ошол экөө тең кеткен, 

Бизден кабар болгончо, 

Тургула мында деп кеткен. 

Ичибизде биздердин, 

Бир Ламабыз бар эле, 

Өзү билгич жан эле, 

Китеп ачып жана эле, 

Төөнү жыйнап эми эле, 

Болбой калды! - деди эле, 

Төөнү жыйнап келе атып, 

Учурап калдым силерге, 

Кишинин баары короңдоп, 

Төө жыйганы ошол эле. 

Мен бастыра берейин, 

Болгун, деп бизди шаштырып, 

Бастырып кетти эми эле. 

Алпарсаңар мени бир, 

Көрсөтүп берем, - деди эле. 

Анда Бозуул кеп айтат: 

- Ичеги-кардың эзилтип, 

Ич сырыңды көп айттың, 

Кыргыз болбо, - деп айтат, 

Жашырбай айтчы чыныңды, 



Уккум келет сырыңды, 

Мен Манастын чоросу, 

Бирге жүргөн жоросу, - 

Угуп болуп айтканды, 

Өкүрүп ыйлап ал байкуш, 

Арызын айтып даттанды: 

- Элим кыргыз Шанкайдан, 

Жерим Бетпак тоосунан, 

Алып барган Алооке, 

Айдатып малды ушундан, 

Манастын элин бир көрбөй, 

Ичимде жүрөт көп бушман! 

Ылдамыраак чачкыла, 

Амалкөй Лама бир шайтан, 

Кутулуп кетип калбасын, 

Ушул Лама зор душман - 

Ал төөчүнү кошо алып, 

Күлдүрдүн уулу Алдырбай, 

Артынан түштү жол алып, 

Аңгыча Лама шек алып, 

Ылгап төөдөн миниптир, 

Тайраңдатып чапкылап, 

Качып жолго кириптир, 

Артынан кууп жете албай, 

Же уйалбай кайта кете албай, 

Кууп келет Алыбай, 

Барган сайын күч алып, 

Төөсү барат талыбай. 

Алыбайдын өнөрү, 

Жаа тартышка маш эле, 

Бөдөнөнү бүрүлдө, 

Чечекейге атчу эле. 

Койчагыр мылтык ийинде, 

Атайын десе Ламаны, 

Ок жетер жерде теги эмес, 

Жааны күчөп чиренип, 

Тартып калды Алыбай, 

Койчаптар менен  кубалап, 

Куураган төөгө жете албай. 

Жебенин огу зыр деди, 

Лама минген желмайан, 

Колу-бутун ок кечти, 

Лама ыргып талп этти, 

Жыгылганда кошо эле, 

Ламадан чыгып жан кетти. 



Куржунга салып артынган, 

Кыймылдагыс тартылган, 

Кызыл алтын, сары алтын, 

Аппак күмүш баары, алтын, 

Куржун башы пул экен, 

Койнунда буту бар экен, 

Катып жүрсө атайы, 

Колдобоптур кудайы. 

Пулун алып Алыбай, 

Кайра келди жайма-жай, 

Миң жыйырма тогуз төө, 

Катарлап төөнү чиркетип, 

Чай, жибегин жүктөтүп, 

Үч төөгө бирден кишиси, 

Бастырып күнү-түндөтүп, 

Куу тайлак калган какырга, 

Чөбү жок аппак такырга, 

Келген кезде эр Сыргак: 

- Кум баашасы Кумара, 

Белек берген куу тайлак, 

Барсыңбы калган жериңде? 

Айбан да болсоң жаныбар, 

Кирдиң эле кебиме, 

Байагы айткан кеп менен, 

Келдим мында мен эми, 

Кел тайлагым, кел, деди, 

Сыргактын үнүн укканда, 

Боздоп ийин букулдап, 

Эки өркөчүн койкойтуп, 

Желип келди чукулдап, 

Атам Жакып эни, деп, 

Кулагына эн салды, 

Түшө калып эр Сыргак, 

Жанында бар Сыргактын, 

Кенептен нокто ага чак, 

Ноктосун салып башына, 

Ээрчитип төөнүн артында, 

Эр Манастын Куу инген, 

Аты өчпөй жарышып, 

Айтылып келет азырга. 

Кел Тайлактын какыр деп, 

Бир күн өргүп аттанды, 

Ошол чактан ушул чак, 

“Келтайлак” жерге ат калды. 

 



 

Кашкарга барбай чубатып, 

Ооган карай бел ашып, 

Манас өргүп калган күн, 

Сыргак барды төө тартып. 

Эртең менен Алмамбет, 

Эшикте турса теңселип, 

Бир келин өтүп баратат, 

Ымыркай бала көтөрүп, 

Сыйкырлуу киши Алмамбет, 

Серп салып карап калыптыр, 

Ороп алган баладан, 

Нур жангансып алыптыр, 

Абдан Алмаң байкаса, 

Ородо бала  башкача, 

Өткөзө үнү сүйкүмдүү, 

Чыркырап бала ыйласа. 

Жаңылбасам кынгырап, 

Кыз-баланын үнү деп, 

Чакырды Алмаң бер кел, деп, 

Бура салып арымдап, 

Келин келди жакындап, 

Ашкере нуру көрүндү, 

Алакеңе жаркылдап. 

- Эркекпи бала кызбы? - деп, 

Энчилүү аты барбы? - деп, 

Ардактоочу айгине, 

Атасы муну кайсы? - деп. 

Анда келин муну айтты: 

 

- Айкын сизге айлыбыз, 

Атактуу Акун ханыбыз, 

Алты күндүн алдында, 

Аңчылап көңүл ачууга, 

Айылдан чыгып Акун хан, 

Аттанып кеткен талаага, 

Кайтып келди шат-шайыр, 

Түш кыйа элек маалда. 

Адам барбас адырдан, 

Тапкан бала Акун хан, 

Ороосу менен кыз экен, 

Бир сыйкыры бар экен, 

Көргөн адам таң калаар, 

Жонунда эки канат бар, 

Бул өңдөнгөн баланы, 



Кандай пенде таба алаар? 

Келгени жети күн болду, 

Бетине чымын конбоду, 

Али атын койбоду. 

Кабарданып ар жайга, 

Бешик той берем деп турса, 

Силер келип калдыңар, 

Тойду улуу ханыбыз, 

Токтотуп турган чагы бар, - 

Көрөйүн десе Алмамбет, 

Көзүм тийер бекен, деп, 

Көрбөйүн десе бир туруп, 

Ойунда турат далай кеп. 

Актыгынан ниети, 

Кармай  түшүп эрдиги, 

Оңтойлуу жумуш бүтүрүү, 

Оңой келбейт кезеги, 

“Арстан Манас баатырга, 

Мен кылсамбы бийликти, 

Кечээ Көкөтөйдүн ашында, 

Көп жыйындын кашында, 

Биз турганда чакташып, 

Бир жумушка капташып, 

Бакты сүйрөп келгендей, 

Бата алган Каныкей, 

Төрөбөй жүрөт эмгиче, 

Төрөп калаар бир эркек, 

Кудай берсе эми, - деп, 

Капыр менен мусулман, 

Батасы тийсе теги - деп, 

Кайда калбайт бир топ мал, 

Атасынын көрү” - деп, 

Каалагандай кылганы, 

Сабыр кылып турбады, 

Атактуу күлүк Сарала, 

Аны кайдан айады, 

Маңдайында көкүлгө, 

Айактай кебез байлады, 

Дайар кылып белендеп, 

Басып кирсе Алмамбет, 

Абаң Бакай, Акун хан, 

Айкөл Манас, эр Чубак, 

Олтурушкан ошол чак. 

Чубакка барып жанаша, 

Чукул Алмаң олтуруп, 



Чүңкүлдөшө кетишти, 

Ойундагы кептерин, 

Ойон Алма көк жалың, 

Чубакка айтып бериши. 

Анда Чубак эмне дейт: 

- Ой, Алмамбет арстаным, 

Акылың терең, сөзүң ак, 

Эп келет бу айтканың, 

Сараланын артынан, 

Жүгү менен миң төөнү , 

Бузбай айтып таштагын, - 

Акылдашып эки шер, 

Алмамбет анда мындай дээр: 

- Абам, акыл ээсисиң, 

Азыркы билги маа бергин, 

Абам Кошой карынын, 

Батасы жалган дебеймин. 

Эркек бала деди эле, 

Уулуңдун аты Семетей, 

Төп келип калса ак тилек, 

Төрөп калар Каныкей. 

Акун хан кызы бар экен, 

Ааламга толгон нур экен, 

Акун ханга Семетей, 

Күйөө болсо канетет? 

Айкөл шерге тиги кыз, 

Келин болсо канетет? 

Акун хан менен айкөлүм, 

Сен экөөңө кеп кетпес. 

Сараланын башына, 

Айактай кебез байладым, 

Куйругуна чиркедим, 

Коңурбай, Жолой нарларын, 

Ак сүтүн берди энекем, 

Сен экөөбүз эмчектеш, 

Баарыңды жайдым бермекке, 

Бирмыскал  берген белекке, 

Жыңзы ташым мынаке, - 

Билдирип урмат хандарга, 

Алмамбет мындай деди эле. 

Акун хандын Зулайка, 

Чакырып алды ал үйгө, 

Айран-азыр таң калды, 

Акун хан менен Зулайка, 

Угуп туруп ал кепке; 



Кыңк этпей Манас олтурду, 

Кулакка жаккан бул кепке. 

Абаң Бакай барк этип, 

Жез доолдой заңк этип; 

- Айланайын Алмамбет, 

Сенден чыгат кеп-кеңеш, 

Чубак экөөң кеңешип , 

Ар кандай кылсаң эп келет, - 

- Жүрү эмесе аба, - деп, 

Айсарала жетелеп, 

Акун хандын чоң үйгө, 

Сараланы заңкайтып, 

Кең соорусун даңкайтып, 

Аса байлап салышты. 

Сап алтындан уйуткан, 

Он эки түрдүү кубулткан, 

Сагагы турат салбаңдап, 

Кулагына саларын, 

Мойнуна илди баланын. 

Атын атап койсом, деп, 

Алмамбет айтты Айчүрөк, 

Айчүрөк аты болсун, деп. 

Кайтарына калганда, 

Каада билген Акун хан, 

Кабар кылып калкына, 

Мыктынын баарын жыйнатып, 

Мукамчысын ылгатып, 

Сап жакшыны, Манасты, 

Салтанаттап ырдатып, 

Арагын куйуп токтотуп, 

Албан түрдүү дуулатып, 

Уй мүйүз тартып олтуруп, 

Эркинче элди чуулантып, 

Сөз баштады мындай нук: 

- Ханың төртсүң,, чороң кырк, 

Кыраан Бакай, сөзүм  ук, 

Манас, Бакай, Чубакка, 

Бирден суптар, бирден суп, 

Кырк баатырга кырк торко, 

Таарынбаңар чак болсо, 

Куру кетпей ала кет, 

Канжыгага чала кет, 

Баш кийитке Сарала, 

Кийгизген тонуң Алмаңа, 

Өлүүнү, Бакай, маа бердиң, 



Толтура жүктөп миң нарга. 

Азырынча хандарым, 

Абалым болду ушунча, 

Ылайыктуу мүлкүм жок, 

Айабайт элем дагы да, 

Алышып кол жүрөлү, 

Алдыда өмүр бир кыйла, - 

Анда Аламабет кеп айтат: 

- Жыйырма тогуз төө менен, 

Өз оозуңан угайын. 

Келиним атын сурадым. 

Анда Акун хан мындай дейт: 

- Өзүң койдуң Чүрөк деп, 

Уксаң аты Айчүрөк, 

Мен дагы сенден сурадым, 

Күйөөнүн атын айтып кой, 

Кызыл уул атын угайын. 

Күйөөнүн атын укканга, 

Баатыр менен аталаш, 

Жатын башка, сийдик бир, 

Суп тондон бирөө калыптыр, 

Жамынып кетсин эр Сыргак, - 

Жамынып суп тон султандар, 

Көтөрүп торко калгандар, 

Кубанды баары балбандар. 

Көбү жүргөн кайгы жеп: 

“Алмамбет атын берди, - деп, 

Жасакер кулду карачы, 

Жөөлөп өзү калды” - деп, 

Чороңор калып күдүңдөп. 

Баш кийити Сарала, 

Алакең чыкты жетелеп, 

Айыңдаган жигиттер, 

Жүгүрүп жүрөт энтелеп, 

Жолго чыкты ойондор, 

Эртең менен эртелеп, 

Таласка келип жай алып, 

Жамбашына май алып, 

Бекер жатып зеригип, 

Күндө ордо атышып, 

Көк бөрүсүн тартышып, 

Шерине жешип, тай сойуп, 

Сүт бото, тайлак - төө сойуп, 

Түйшүгү жок тынч болуп, 

Баары жатып калыптыр. 



Муну мындай таштайлык, 

Кыраандын көбү кыйраган, 

Казаттан кабар баштайлык. 

 
Манастын жети ханды чакыртышы 
 
Казак-кыргыз чамалаш, 
Калган элдер аралаш, 
Калмак менен айылдаш, 
Капалда жатчу көп алаш. 
Жиберип колун Коңурбай, 
Алаштан башка уруунун, 
Бир кылына тийгизбей, 
Түк кишиге  билгизбей, 
Түп көтөрө чаап алды. 
Өлтүрүлдү калбастан, 
Өлөсөлүү чалдары, 
Журтта калды тирүүлөй, 
Кызыл муштум балдары, 
Конушка куйун ойнотуп, 
Чөө бөрүдөй жалмады, 
Жакшыраак көзгө токтомдуу, 
Туткучтай эме калбады. 
Төөсүнө жүгүн арттырып, 
Толгоо салып тарттырып, 
Өзүнө койун айдатып, 
Болгунуң деп шаштырып, 
Айбаты бар жигиттен, 
Айдалган элге баш кылып, 
Эр-катындын ыктуусун, 
Иш кылуучу мыктысын, 
Келин-кыздын баарысын, 
Боз уландын жамысын, 
Жөөлөтүп айдап олтуруп, 
Кангайга сүйрөп айдатып, 
Эрлерин кул кылганы, 
Күң кылып кызын алганы, 
Өз жерине кетирбей, 
Тентитип айдап салганы. 
Он жылда араң жыйылып, 
Өлбөй тирүү калганы, 
Качып жүрүп самсаалап, 
Кыргызга жете барганы, 
жайдары Манас арстаның, 
Мындан кабар алганы. 
Алоокеден бер жакка, 
Калмактардын кылганын, 
Бирден бирден эске алды, 
Пейилинде кылды убада, 
Бейжинге чейин барарда, 
Менменсиген калчага, 
Бейпайлуу күндү салаарды. 
Бейкут жаткан жан сактап, 



Элге бүлүк не салды? 
Эртеси кечке ойлонду, 
Эми кандай кылаарды. 
Күн бешимге барганда, 
Эшикке чыгып баратып, 
Кылчайып туруп кабылан, 
Каныкейге муну айтты: 
- Ой, байбиче Каныкей, 
Сарамжал алып иш бүтүр, 
Эртең менен болгондо, 
Мен олтурган ордого, 
Такта олтурган хан келет, 
Таажысы бар жан келет, 
Эбегейсиз эр келет, 
Төрт тарабы тең келет, 
Качыргандан кан чыккан, 
Кармагандан жан чыккан, 
Кара кулак шер келет, - 
Каныкей айкын биле албай, 
Кайрадан жооп ала албай, 
Кылчайып артын караса, 
Кызыл-тазыл боо таккан, 
Кыдырата үй тиккен, 
Кырк чоронун айлы экен. 
Кыргый мүчө, кымча бел, 
Кырмызы көйнөк тасма бел, 
Барынча кийип буралып, 
Белдемчи белде чубалып, 
Хан баласы Каныкей, 
Кирип келсе айлына, 
Ырчы уулдун үйүндө, 
Чуркураган үн чыгат: 
Кечте, дешип кыйкырып, 
Кел бери деп чакырып, 
Кумалагын чачышып, 
Тиз бербейм деп качышып, 
Байымды жедим ат алып, 
Бол камын, деп шаштырып, 
Чатыраш менен чакмакташ, 
Жип катмай, чычкан жүгүрүк, 
Дымбырдым боло калышып, 
Ойноп жатат кутуруп, 
Каныкей кире маңкайып, 
Ойуна кедин кыстарып, 
Мындай деди тапшырып: 
- Эки жигит аттанып, 
Суусамырдын сыртында, 
Тескейде биздин субай бар. 
Алты айгырдын үйрүнөн, 
Ондон  тандап бээ бөлүп, 
Кечки дигер мезгилде, 
Ордо баккан элдерге, 
Бүт тапшырып бериңер. 
Алтымыш болсун санаты, 



Кем болбосун карачы. 
Кайдасын казып кол бакыр, 
Жан казан ашын сагынып, 
Калган бейм ал баатыр. 
Алысыраак бир жерге, 
Сапар кылмак болгон бейм, 
Алакандай кыргызга, 
Азап кылмак болгон бейм, 
Кайра басып Каныкей, 
Көп дүйнөсүн карады, 
Ошондо арстан Манастын. 
Дүйнөсү ташып толгон кез: 
Алтыны аттын башындай, 
Ак жамбы сайдын ташындай, 
Кохары төөнүн башындай, 
Күмүшү какыр ташындай. 
От жакпаган он үй бар, 
Мейманкана беш үй бар, 
Ашманкана алты үй бар, 
Эт бышырган эки үй бар, 
Чоролор кирчү бир үй бар, 
Каныкейге караштуу, 
Баш-айагы жыйырма беш, 
Катар турган үй мындай. 
Айыл-апа жандардан, 
Келин-кызы барлардан, 
Чакыртып келип андайдан, 
Айуу талпак алдырып, 
Ала кийиз салдырып, 
Тикмелерин ачтырып, 
Түрлөмөсүн жаздырып, 
Бурчу келген жерлерге, 
Көмөрүп койгон чыныдай, 
Көрчөгөсүн бастырып, 
Карылар ордун, хан ордун, 
Калган жерден арттырып, 
Кара көрпө көлдөлөң, 
Тыштаган манат жайдырып, 
Зиркирете салдырып, 
Жаштар келчү жерине, 
Кара макмал, сур макмал, 
Байандоосун жаздырып. 
Түндүгүн түрпү тептирген, 
Керегесин керттирген, 
Айабастан жасатып, 
Абдан мыктап келтирген, 
Чамгарагы жылткалай, 
Заңгыраган чоң сарай, 
Санжыргасы бир далай. 
Жел боосу жез чынжырдан, 
Ыгы менен кылдырган, 
Баш босого сом алтын, 
Жан босого ак күмүш, 
Керегесин көктөбөй, 



Сары жез менен тээктеп, 
Төтөгөнүн этегин, 
Төрт эли кундуз жээктеп. 
Бастыргычы дейилда, 
Баардык боосун терген жип, 
Тегиричи кажары, 
Чийи жибек чырмалуу, 
Кырчоосунда чачысы, 
Мончоктору тагылуу, 
Сыпатын толук толтурган, 
Эшиктин тышын ойдурган, 
Бүркүт менен жолборстун, 
Сүрөтүн чегип койдурган. 
Анардай кызыл түндүгү, 
Кардай аппак үзүгү, 
Көргөн жанды таңдантып. 
Тигип койгон ак үйдү. 
Бекер күндөр болгондо, 
Төрөсү менен Каныкей, 
Төр жагында жатуучу, 
Аким-бийи бир жакта, 
Ойун ойлоп жатуучу, 
Ортосунда кырк чоро, 
Ордо салып атуучу. 
Эпчи жакта Тазбаймат, 
Казан асып жатуучу, 
Ошончонун баарысы, 
Жай-жай менен батуучу, 
Жыйын кылган мезгилде, 
Жети жүз адам батуучу, 
Ырасын айтсам учурбай, 
Үй чоңдугу ушундай. 
 
 
Ханынан жардык жеткен соң, 
Канышы айтып кеткен соң, 
Чоролор мойнун бурчубу, 
Чормойуп карап турчубу? 
Ырчыуул, Бозуул аттанып, 
Экөө кетти жарышып, 
Эки үзөнгү кагышып, 
Тескейдеги субайга, 
Салып чыгып барышып, 
Алты айгырдын үйүнөн, 
Ондон тандап бээ бөлүп, 
Бээ бөлгөндө туу бөлүп, 
Улуу жолду чаңдатып, 
Көргөн элди таңдантып, 
Күүгүм кире, күн бата, 
Отуз нөөкөр, кырк шайы, 
Ордо баккан элдерге, 
Малдарды берди тапшырып, 
Кашында бар Каныкей, 
Карап турат эринбей, 



Жекеден жеке болушту, 
Жетелеп бээни сойушту. 
Келгендердин ыктуусун, 
Кыздардын эпчил мыктуусун, 
Ичеги, карын жуудуруп, 
Жин татып кокус калат, деп, 
Келгендер уйат кылат, деп, 
Жылыман сууга малдырды, 
Таза сууга салдырды. 
Казысын карыш кылгыртып, 
Этин барып бышырып, 
Эки бара бир табак, 
Этти жасап мыкамдап, 
Таңга тайап калганда, 
Төрөсүнүн кашына, 
Туйгузбай барып жатты эле, 
Аш кайнамча убакта, 
Агарып таң атты эле, 
Арстаның туруп ордунан, 
Эшикти карай басканы, 
Суйсала тепсеп Каныкей, 
Каалганы ачканы. 
Алтындан кемер курчанган, 
Айдай бети нурданган, 
Акылы менен журт алган, 
Алышкан жоосу муңканган. 
Күмүштөн кемер курчанган, 
Күндөй бети нур тамган, 
Жорук салбай бөтөнчө, 
Жүйөөсү менен журт алган, 
Тирешкен жоосу муңканган, 
Айкөл Манас келберсип, 
Коргондун барды оозуна, 
Он эки желдеп дапдайар, 
Турган экен ушунда. 
- Борончу, чукул кел, - деди, 
Керней менен сурнайды, 
Башкаруучу сен, - деди, 
Экөөнү бирдей тарттырып, 
Элге кабар бер! - деди. 
Жергемдеги жети хан, 
Анык уксун кабарды, 
Ала келсин билгичтен, 
Ар бири жүздөн адамды, - 
Айтып арстан бул сөзүн, 
Артын көздөй жанады, 
Мейманкана беш үйгө, 
Бетин салып карады, 
Ашманкана алты үйгө, 
Атайын барып карады, 
Башын салып караса, 
Сарамжалдап баарысы, 
Дайарланып турады. 
Агадан ар качан, 



Арка болот Каныкей, 
Иниден бетер белсенип, 
Иш бүтүрөт Каныкей, 
Буларды көрүп кабылан, 
Ыраазы болду мынакей. 
Аңгиликти чуулатып, 
Керней менен сурнайды, 
Аралаша койду эле, 
Кернейдин үнү бапылдап, 
Сурнайдын үнү шанкылдап: 
“Жүздөн  киши ээрчитип, 
Жети хан жетип келгин” - деп, 
Айтылып чыкты тапатак. 
Жардыгы деп Манастын, 
Угузуп жатат кайралап, 
Ээн жай турган эрендер, 
Эми калды алдырап. 
Жакшылык кабар болгондо, 
Жай кагылып ордодо, 
Кернейдин үнү чыгуучу, 
Жамандык болсо байаны, 
Ызылдап калчу сурнайы, 
Экөө бирге чалынган, 
Көргөн эмес мындайды. 
Кай жакка барар кези? - деп, 
Кабылан белги берди, деп, 
Күмөнсүрөп күйнөлбөй, 
Көрүшөлү деги, деп, 
Жаакташкан Жакып хан, 
Ал аттанды жүз киши; 
Майбулактан Бакай хан, 
Бул аттанды жүз киши; 
Жайылмадан Жамгырчы, 
Ал аттанды жүз киши; 
Тескейдеги Текечи, 
Бул аттанды жүз киши; 
Кенкүнгөйдөн Шыгай хан, 
Ал аттанды жүз киши; 
Кара буура Чаткалдан, 
Буластаган эр Чубак, 
Бул аттанды жүз киши; 
Жергенин сары талаадан, 
Соорандыктын Алмамбет, 
Ал аттанды жүз киши. 
Жети хан келип күлдүрөп, 
Жети жүз билгич дүнгүрөп, 
Ордо баккан көп жигит, 
Ойротто жок кырк жигит, 
Баары катар турушуп, 
Хандардын атын алышып, 
Аркы-терки бурушуп, 
Сарт байлоо кылып салышты, 
Бошонуп кокус кетер, деп, 
Чийе байлап бекемдеп, 



Бошонуп кетсе кокустан, 
Уйат кылаар бекен , деп. 
Баймат эшик ачыптыр, 
Хандар кирип олтурду, 
Жергелей тартып жети жүз, 
Баары кирип олтурду, 
Кырын бузбай кырк баатыр, 
Булар да кирип олтурду. 
Ага чейин жигиттер, 
Дасторконун жазыптыр, 
Бир дасторкон бул элден, 
Алда канча ашыптыр. 
Жети кулак самоору, 
Жетимиш жерде кайнаган, 
Дасторкондун бетинде, 
Жер жемиши жайнаган. 
Сары кантын чактырып, 
Боорсокко кошуп чачтырып, 
Каймакка бышкан нан койуп, 
Капакка салып бал койуп, 
Куурдак менен май койуп, 
Кашташка койуп чай куйуп, 
Бар тамагын жай койуп, 
Чай-тамагын ичкенде, 
Дасторконун жыйдырып, 
Мыкты отуз жигитке, 
Туш-туштан суусун куйдуруп, 
Торкодон салып дасторкон, 
Эки бара бир табак, 
Эт тарттырды бул элге. 
Этке мыктап тойгондо, 
Бата-дуба кылганда, 
Дасторконун жыйганда, 
Колуна сууну куйганда, 
Тамылжыган зор Манас: 
- Тарт эшикке! - деди эле, 
Эшикке чыкты келген эл. 
Ошол кезде Манастын, 
Коргонунун алдында, 
Эки чынар бар деген, 
Абалап көккө жетүүчү, 
Сайасына миң киши, 
Ат-тону менен батуучу, 
Жылууда жыйын болгондо, 
Ошол жерге ачуучу. 
Өйүз-бүйүз  койдурган, 
Бардыгын кызыл сырдаган, 
Көчүк койгуч жыгач бар, 
Төрүнө туура кынаган, 
Жети катар белденпай, 
Хан олтурчу тагы бар. 
Оң жагында үч такта, 
Сол жагында төрт такта - 
Жети хандын орду бар, 



Керебет алтын тактага, 
Жабылуу жибек макмалга, 
Кабылан Манас олтурду; 
Оң жагында үч такта, 
Абаң Бакай кеменгер, 
Алмамбет, Чубак - эки шер, 
Үчөө барып олтурду; 
Сол жагында төрт такта, 
Бай Жакып, Шыгай, Текечи, 
Алп Жамгырчы олтурду, 
Маңдай тескей жыйырмадан, 
Кырк чоро барып олтурду, 
Жергелей тартып жети жүз, 
Келгендер катар олтурду, 
Анда Манас кеп айтат, 
Агартып тишин кылайтат: 
- Бай Жакып менин атамсың, 
Алп Жамгырчы антташым, 
Текечи менин теңтушум, 
Хан Шыгай менин курдашым, 
Хан Бакай менин жан досум, 
Биттейинен бир өскөн, 
Кабылан Чубак жолборсум, 
Азиз хандын Алмамбет, 
Акыреттик жолдошум, 
Бери карап сөзүм ук. 
Бейжинге барам чын үчүн, 
Белдүү калча чыр үчүн, 
Казатка барам ким үчүн? 
Хан Коңурбай эр үчүн, 
Калкым алаш эл үчүн, 
Хан Коңурбай калчанын, 
Кеги калбайт эмне үчүн?! 
Бейжинге бирге баруучу, 
Белиме таңуу болуучу, 
Белдүү элим барсыңбы? 
Каканга бирге баруучу, 
Кашыма караан болуучу, 
Кайраттуу калкым барсыңбы? 
Байыркыңды куп билем, 
Башың боолуу өңдөнгөн, 
Маанайың бас журт элең, 
Анжийан менен Ташкендин, 
Арасында чана айдап, 
Араба тартып жүрчү элең.. 
Мен Манас атка конголу, 
Эч жамандык көрбөдүң, 
Жардың жок тегиз бай болдуң, 
Жарма ордуна ичкениң 
Жаркенден келген кызыл чай, 
Козу ордуна жегениң, 
Кысыр эмди азоо тай, 
Жаштарыңдын кийгени, 
Кокондуктун кызыл шай. 



Кар жазданып, мал таптым, 
Калың эл көрдүң пайдасын, 
Каканга барам, калчага, 
Тапкыла мунун айласын. 
Муз жазданып мал таптым, 
Ушул журт көрдүң пайдасын, 
Урушка барам Каңгайга, 
Тапкыла мунун айласын. 
Мында олтурган карылар, 
Ошол күндө барсыңар, 
Өз мүлкүңө ээ болбой, 
Өзгөчө кордук тарттыңар; 
Калмактардын колунда  
Кыдырып кылым жер бетин, 
Сандалып суудай актыңар, 
Берендер чөгүп санаага, 
белчеңерден баттыңар. 
Эркинче уруп калмактар, 
Бетиңдин төгүп берметин, 
Бооз катынын жарыптыр, 
Боздотуп кордук салыптыр, 
Эркиңе койбой таратып, 
Ар кимдин көзүн каратып, 
Акимдик кылган калмактар, 
Айбандан бетер кыйнашып, 
Уйулгуп турган булуттай, 
Тымтыракай тарапсың, 
Энесайда тура албай; 
Колчоктоп турат али да, 
Кутуруп калча Коңурбай. 
Алтай менен Анжийан, 
Туташып турат Тийаншан, 
Ээ болдуң ата конушка, 
Эл четинен бүлүнтүп, 
Айдап турат жылында, 
Жеке алаш биз эмес, 
Даты өттү Кытайга. 
 
Бир беттешип көрбөсөм, 
Мен–менсинген кыйынга, 
Казатка барам Каңгайга, 
Алооке уулу калдайга, 
Кандайсың журтум, барганга? – 
Муну айтып Манас токтолду, 
Жооп кылган пенде жок болду, 
Аксакалы келгендин, 
Боз балдарын карады, 
Боз балдары кеп кылбай, 
Алды-алдынан тарады. 
Бир убакта эр Манас, 
Баш көтөрүп караса, 
Аттанып эл кетиптир, 
Алды үйүнө жетиптир. 
Алмамбет, Чубак – эки шер, 



Абаң Бакай кеменгер, 
Арстаның – төртөө калыптыр. 
Кыргыл баштап кырк арстан, 
Мындан башка калбаган. 
Ачуусу келип арбайып, 
Ант ичкендей саргайып, 
Сакал – мурут бириндеп, 
Кара бойдон жел чыгып, 
Этек – жеңи дирилдеп, 
Көзүнөн жалын төгүлүп, 
Ач арстандай күркүрөп, 
Көргөндүн бойу дүркүрөп: 
- Кызыталак ногойду, 
Кытайдан кырбасам, 
Кырып салып тынбасам, 
Андан кийин жылбасам, 
Жып-жылма, түп-түз кылбасам! 
Айап жүрүп нетемин, 
Не мураска жетемин?! 
Коп, Ажыбай, ат току, 
Айалдабай бат току! –  
Арстаның мындай дегенде, 
Турду Бакай ордунан, 
Кармай алып колунан, 
Тунук сөз чыгат оозунан, 
Алтынга башын бөгөгөн, 
Айагын датка жөлөгөн, 
Караңгыда жол тапкан, 
Кайчылыкта эп тапкан, 
Туйуктарда жол тапкан, 
Түртүшкөндө кеп тапкан, 
Аксакалың жайкаган, 
Аселдеп оозун чайкаган: 
- Ай, ай, досум, тура тур, 
 Менин сөзүм уга тур. 
Эрдигиңе ишенип, 
Эмдеке өскөн элиң бу, 
Ташкенди бузуп талкалап, 
Тартынбай кирдик чалкалап, 
Кашкардагы калдайдын, 
Кармап башын кескенде, 
Кандабай тонун чечкенде, 
Аттанып чыкты кырк чоро, 
Анда булар бар беле? 
Сары ала айкын кең түздөн, 
Сары колдун үстүнөн, 
Коңурбайдай калчанын, 
Сан топозун бир алдык, 
Ат изин ага биз салдык, 
Азыркы ногой кайда эле? 
Анда бийлер бар беле? 
Баары журттан озгондо, 
Чыландын жолун тоскондо, 
Коңурбай менен Жолойдун, 



Миң төөдө чайын алганда, 
Ополдун тоосун айланып, 
Кең Үргөнчкө басканда, 
Мында ногой бар беле? 
Акундун кызы Чүрөккө, 
Бел куда болуп өткөндө, 
Айжаңжүндү алганда, 
Манастын шаарын салганда, 
Мында ногой бар беле? 
Оганга беттеп кол салдык, 
Оморуп белин эр алдык, 
Анда ногой бар беле? 
Бейжинге ногой бара албайт, 
Белиңе таңу боло албайт, 
Казатка ногой бара албайт, 
Кашыңа караан боло албайт. 
Жүрөгү түшкөн калмактын, 
Жүдөп калган ал жактан, 
Кадыры жанга гүл азык, 
Калың журтта не жазык? 
 
Барар болсоң Бейжинге, 
Айкөлүм, сага демилге, 
Табамын, - деп хан Бакай, 
Эрлерди сынап калды эле, - 
Айтбашынын бетинде, 
Чечдөбөнүн четинде, 
Коргон салган Кошой бар, 
Кошойго кабар салабыз, 
Кошойдун колун алабыз, 
Кол бүтүп Бейжин барабыз, 
Эркечтамдын ойунда, 
Кебез тоонун бетинде, 
Кең Кашкардын четинде, 
Тогуз уулдун кенжеси, 
Бир кудайдын пендеси, 
Эламан байдын эр Төштүк, 
Төштүккө кабар салабыз, 
Кыпчактын колун алабыз, 
Кырдан урган салмордой, 
Кыйкырып Бейжин барабыз. 
Андан ары барганда, 
Анжийанда жүз башы, 
Маргалаңда миң башы, 
Наманган менен Ташкенди, 
Катарынан сураган, 
Чоң Коконду элеген, 
Айры сакал Сынчыбек, 
Кийген тоону чылк жибек, 
Коконго кабар салабыз, 
Колун түгөл алабыз, 
Коржоктогон калчага, 
Кул салып анан барабыз. 
Андан ары өткөндө, 



Кетментөбө жер деген, 
Келишимдүү эр деген, 
Кендирбайдын кер көкүл, 
Жетимдиктен жетилген, 
Эркин өсүп керилген, 
Ак болоттой келишкен, 
Эрдиги артык теминген, 
Жамынган аппак тону бар, 
Жарадай сары аты бар, 
Жыйырма беште жашы бар, 
Он сегиз кез бойу бар, 
Бул ааламдын баарысын, 
Бийлесем деген ойу бар, 
Жылдыздай кызыл көзү бар, 
Балдан ширин сөзү бар, 
Керкөкүл кабар салабыз, 
Керкөкүл колун алабыз, 
Келишип Бейжин барабыз. 
Андан өөдө жүргөндө, 
Жети өгүздү жердеген, 
Кулетенден кутура тууган алп Агыш, 
Бүткөн бойу тарамыш, 
Тепсете басса термелбес, 
Темир өзөк,  таш жүрөк, 
Бул дагы мыкты эр деген, 
Ага кабар салабыз, 
Агыштын колун алабыз, 
Агыны катуу дайрадай, 
Анан Бейжин барабыз. 
Андан өдө жүргөндө, 
Улуу Кемин жайлаган, 
Улуу кара ат байлаган, 
Кичи Кемин жайлаган, 
Кичи кара ат байлаган, 
Кара эчкинин терисин, 
Халат кылып жамынган, 
Басма мурун кызалак, 
Туулган андан бала Үрбү, 
Көкөтөйдүн ордуна, 
Казактарга хан Үрбү, 
Үрбүгө кабар салабыз, 
Үрбүнүн колун алабыз, 
Үйөр аккан суу болуп, 
Анан Бейжин барабыз. 
Асманда жылдыз боз эле, 
Буудай хандын Музбурчак, 
Сакалы келген бир кучак, 
Мени менен акыр еттик дос эле, 
Ар качан камын жечү эле. 
“Жазатайып Бейжинге, 
Барып калсаң, Бакай хан, 
Кабар кылгын” – дечү эле, 
Казакка кабар салабыз, 
Калың болуп алабыз, 



Кангайга анан барабыз,  
Анда Манас муну айтат: 

- Ардактуу Бакай жан досум, 
Арымың сенин кыскарып, 
Арып калган белемсиң? 
Акылыңдан адашып, 
Карып калган белемсиң? 
Төгөрөктүн төрт бурчун, 
Төрт айланып ким чабат? 
Ага барчуу кишиң ким, 
Анын барын ким табат?.. 
Ачкан оозун жумгунча, 
Айткан кебин тыйгынча, 
Жалпак тилдүү жатыгай, 
Балтырын жанында турган Ажыбай, 
Колунан бирөө тарткандай, 
Ыргып туруп ордунан: 
- Буйрук кылып кат берсең, 
Булуттан күлүк ат берсең, 
Төгөрөктүн төрт бурчун, 
Төрт айлана мен чабам, 
Ошонун жолун мен табам, 
Хандарга кабар мен салам. 
Ашыктырсаң, падышам, 
Айылга түнөп жатбастан, 
Түндү улап күндөргө, 
Кирпиктүү көздү жумбастан, 
Он алты күндө келейин, 
Өзүңө жообун берейин. 
Ашыкпасаң, падышам, 
Жыйырма күнгө толгондо, 
Айкөлүм, болом ордоңдо. 
- Болду, Ажым, болду, - деп, 
Алмамбет, Чубак - эки шер, 
Абаң Бакай кеменгер, 
Сээрлүү таажы башында, 
Сексен катчы кашында, 
Серпөөлөнгөн эр Сыргак, 
Кат жазуучу үстөлгө, 
Катар барып олтурду. 
Кат жазуучу үстөлүң, 
Жан-жанынан ойдурган, 
Жакут таштан койдурган, 
Сары алтын бөрктөлүү, 
Дүбөтү менен калемин, 
Үстүнө катар койдурган. 
Койкоңдотуп калемин, 
Колу илинбей эр Сыргак, 
Катты жазып бышыктап, 
Караңгыда барат, деп, 
Карбаластап карайт, деп, 
Түн ичинде барат, деп, 
Дүпдүрөңдөп карайт, деп, 
Бүлбүлдөнүп көрүнбөй, 



Бүдөмүк чалып калат, деп, 
Ал күнү жазып кургатып, 
Айкөлдүн алтын чоң мөөрүн, 
Айагына бек басып, 
Тубардан калта жасатып, 
Бекитип оозун чаптатып, 
Эртең менен болгондо, 
Желеге кулун толгондо, 
Ажыбайды аткарды. 
Ажыбай деген аты бар, 
Алган печет каты бар, 
Кара сакал жайкалып, 
Кундуз ичик, суусар бөрк, 
Минген жорго чайпалып, 
Хандарыңдан кем эмес, 
Катардан калаар эр эмес. 
Учураган адамга, 
Улам келип саламга, 
Каадасы менен кеп айтып, 
Хан чакырам деп айтып, 
Анча-мынча кишиге, 
Саламга алик албастан, 
Кылчайып көзүн салбастан, 
Ат айабай жол жүрүп, 
Жол жүргөндө мол жүрүп, 
Күүгүм кире күн бата, 
Кең Кочкордун жээкке, 
Акмазардын тээкке, 
Кырк чоро өлчүү жерине, 
Салдырып атын келдиле. 
Кара койун өрдөдү, 
Туулгалы Ажыкең, 
Мындай жерди көрбөдү, 
Асмандагы жылдыздар, 
Кыбыла көздөй сыйлыкты, 
Өрдөп чыкты Ажыбай, 
Таш ырабат шыркты. 
Аркар баспас Каракум, 
Атын түшүп жетелеп, 
Ат башынын чоң сууга, 
Кирип келди энтелеп. 
Алдындагы Күрөңдүн, 
Ооздугун чыгарып, 
Азыраак чөптөн чалдырды, 
Катыра койуп суусунан, 
Чаңкаганын кандырды. 
Күндүн мурду чачыла, 
Боз мунарык жазыла, 
Серепчелеп Ажыбай, 
Маңдай жагын караса, 
Кең көчпөстүн токойдо, 
Тоодой тору аты бар, 
Толгомо саптуу камчы алган, 
Колунда конгон кушу бар, 



Ээрчиткен тайган ити бар, 
Артында жүргөн эрчишип, 
Албан-дубан киши бар, 
Куш жайылып токойго, 
Келген экен эр Кошой. 
Тааный койуп Ажыбай, 
Ооздугун салды эле, 
Оңдонуп минип алды эле, 
Кечип чыгып чоң суудан, 
Салып жетип барды эле. 
Бута атымча калганда, 
Бугу кайыш нөкөрү, 
Ажыбай хандын жөкөрү, 
Суруп белден ыргытып, 
Кендиргелеп бүгүлүп, 
Келинден бетер жүгүнүп, 
Кандыргалап бүгүлүп, 
Катындан бетер жүгүнүп, 
Олуйазада Кошойдун, 
Улуулугун билгизип, 
Салам айтып көрүшүп, 
Колдун учун өбүшүп, 
Эсен-соонун сурашып, 
- Жүрү Ажыбай, аттан - деп 
Кайра тартты чоң Кошой. 
Чоң коргонго барганда, 
Чуркашып эрлер жабыла, 
Чылбырынан алышты, 
Кошой менен Ажыңдын, 
Аттарын байлай салышты, 
Эшик ачып уландар, 
Урматтап баары калышты. 
Эр жагына койдурган, 
Кызыл алтын керебет, 
Керебет алтын тактага, 
Кебезден бүткөн макмалга, 
Тоодой болгон хан Кошой – 
Эрен барып олтурду. 
Маңдай жакта көрпөчө, 
Макмалдан түгү бөлөкчө, 
Шибер ыраң көйгөлгөн, 
Миң кубулжуп өзгөргөн, 
Тилдүүлөрдүн жоргосу – 
Ажыбек барып олтурду, 
Ал аңгыча ашпоздор, 
Алдыга тамак толтурду. 
Казы-карты, жал койду, 
Кездик салса бойлогуз, 
Жайа бычып май койду, 
Капагы менен бал койду, 
Каймакка бышкан нан койду, 
Кашыктары күмүштөн, 
Куурдак менен чай койду, 
Эзген курут аралаш, 



Томоруп сары май койду, 
Аңкагандар жутсун, деп, 
Токтотуп койду бозону, 
Кымыздан тарткан арактан, 
Болушунча аны ичип, 
Бата-дуба кылганда, 
Дасторконун жыйганча, 
Анан Кошой муну айтат: 
Кана, балам Ажыбай, 
Алда эмне ишиң бар? 
Караңгыда жүрүпсүң, 
Карбаластап келипсиң, 
Түнүчүндө жүрүпсүң, 
Дүпдүрөңдөп келипсиң, 
Түсөрүн качып, түн катып, 
Өтө ашыгыш жол басып, 
Хандан келген кат барбы? 
Камкордон келген кеп барбы? –  
Хан алдында көп жүрүп, 
Кандим болгон Ажыбай, 
Алтын саптуу ай балта, 
Тубардан кылган жан калта, 
Бечеттеген кагазды, 
Кош колдоп суна берди эле, 
Бечетин жыртып хан Кошой, 
Катка көзүн салды эле. 
Айагына чыкканда, 
Аппак сакал жайыла, 
Мындай деди хан Кошой: 
- Баракелди Манаска, 
Айжаркын асыл кайран эл, 
Жакшы эле кеңеш кылыптыр, 
Жанбашым эми тыныптыр, 
Кебез кепич кең белбоо, 
Кара чоктуу калмакка, 
Калка болгон Коңурбай, 
Анжы, манжу, Туңшага, 
Арка болгон Коңурбай, 
Кырк эшиктүү тешик там, 
Кытайлардын Чынгыш хан, 
Өлсөм чыкпас сөөгүмдөн, 
Өчүм турат ошондо. 
Аймангансып жүргүнчө, 
Барбайт деген немине? 
Айжан жүн кызы Бурулай, 
Эсенхан кызы Бирмыскал, 
Тартууга берсе сулуусун, 
Албайт деген немине? 
Олжо катын биз кылып, 
Ат сооруга сулууну, 
Салбайт деген немине? 
Сакалымдын агыбы, 
Сакалдын агы болбосо, 
Абаң Кошой карынын, 



Шалкылдай турган чагы бул. 
Мурутуңдун агыбы, 
Муруттун агы болбосо, 
Абаң Кошой карынын, 
Булкулдай турган чагы бул. 
Кескен терек сайда бар, 
Кечилдерден ок тийсе, 
Абаң Кошой карыга, 
Мындай өлүм кайда бар? 
Кыйган терек сайда бар, 
Коңурдан келип ок тийсе, 
Кошой абаң карыга, 

А, балам, мындай өлүм кайда бар? 
Токтунун этин ашадым, 
Токсонго чыга жашадым, 
Серкенин этин ашадым, 
А, балам, сексенден аша жашадым, 
Темир сандык ичине, 
Салып койуп бакса да, 
Ажал чиркин кес келсе, 
Тоңкойуп өлүп жатамын, 
Акыры салат чеңгелин, 
А, балам, ажалдан кантип качамын? 
Узун кулак балалең, 
Укмуштураак жан элең, 
Уктуң беле Бейжинди, 
Канча күндүк жолу бар, 
Качан келиш оңу бар? –  
Анда Ажыбай кеп айтат: 
- Уктум эле Бейжинди,  
Ары барыш алты айлык, 
Бери келиш алты айлык, 
Он эки айлык жолу бар, 
Ошончолук оңу бар, 
Таластагы төрөгө, 
Жети күндө барарсыз, 
Жети күндөн калсаңыз, 
Желпинип турган Манастын, 
Жекүүсүнө каларсыз. 
Кош эмесе, - деп айтып, 
Куйулдуруп эп айтып, 
Камчысын жерге тайана, 
Ордунан турду камына. 
- Ай, ай , балам Ажыбай 
Кудай билет өлүштү, 
Кудай билет келишти, 
Катын менен баланын, 
Кайтып жүзүн көрүштү, 
Биргелешип олтуруп, 
Бир дасторкон бетинен, 
Бир табактын ичинен, 



Биригип даам ичишти, 
Анда Ажыбай муну айтат: 
- Хан чакырар ишим бар, 
Катуу кыйын жумуш бар, 
Барыдан мүшкүл бир иш бар, 
Аркандап келген айым бар, 
Айтышып койгон жайым бар, 
Күрмөшүп келген күнүм бар, 
Күүгүм болжор түнүм бар, 
Күрмөөсү жиптин чечилер, 
Көк жалга барсам кечигип, 
Күнөөмдү кайдан кечирер? 
Көрүнөө башым кесилер, 
Бешбелчирдин Бешашуу, 
Маңдайында көрүнүп, 
Мазайыл аттуу бел турду, 
Кабыл көрсө кудайым, 
Мазайыл беттеп басайын, 
Деп ойлонуп Ажыбай, 
Мазайыл ашып чыкты эле, 
Арпанын түзүн басты эле, 
Тойун менен түштү эле, 
Сөөк менен зыркырап, 
Улам күчөп Карткүрөң, 
Учкан куштай дыркырап, 
Күүгүм кире күн бата, 
Эркечтамдын ойуна, 
Кан жуугандын бойуна 
Салып кирип барды эле, 
Эр Төштүктүн айлына. 
Так көтөрүп ордону, 
Талаага тиккен кези экен, 
Кудайдын берген иши экен, 
Короолош болгон коңшусу, 
Токсон түтүн киши экен, 
Отуз нөөкөр, кырк шайы, 
Ордону баккан жаштары, 
Алдынан тосуп Ажынын, 
Атын алып байлады, 
Эр Төштүктүн үстүнө, 
Эшик ачып баштады. 
Эр жагында тактыда, 
Кебезден бүткөн башкача, 
Тоодой болгон Эр Төштүк, 
Олтурган экен чалкайа, 
Саламдашып көрүшүп, 
Колдун учун өбүшүп, 
Эсен-соосун сурашып, 
Төрдөн орун көрсөтүп, 
Өзүңүз мурда өт, дешип, 
Сен, мен деген сенек сөз, 
Сиз, биз сөздү көп дешип, 
Төргө катар олтурду, 
Ашпоздору белендеп, 



Чай-тамагын толтурду. 
Аш-тамагын жай ичип, 
Алтымыш түрдүү даам ичип, 
Бата-дуба кылган соң, 
Дасторконун жыйган соң, 
- Алыстан келди Ажыкем, 
Ардык алсын, - деген соң, 
Улукка нечен жол барып, 
Мындай иш далай капташып, 
Кандим болгон Ажыбай, 
Капчыкка колун салганы, 
Каңкордун жазган кагазын, 
Калдайтып сууруп алганы, 
Тумардан кылган бечетин, 
Жыртып ийип Ажыкең, 
Кош колдоп сунуп калганы. 
Катты алып колуна, 
Айагына чыкканда, 
Төрө Төштүк күүлөндү, 
Коң төрө жакка сүйлөндү: 
- Дүңгүр-дүңгүр, дүңгүр таш, 
Ташына жези аралаш, 
Дүңү чыккан Бейжиндин, 
Түбү алтын оозу таш, 
Ноктолуу башта бир өлүм, 
Өйдө жатса өлбөйбү, 
Аттанып чыкса адамзат, 
Ар сонунду көрбөйбү? 
Аттанып сапар жол тартып, 
Алыскы жолго жөнөйлү, 
Калмак менен манжулар, 
Нескара менен Коңурбай, 
Кедендин уулу чоң Жолой, 
Кыргызды бөлүп четинен, 
Ар жылы талап жөн койбой, 
Кыр көрсөтүп жүрбөйбү! 
Айжаркын Манас айкөлүм, 
Абыдан кеңеш кылыпьыр, 
Эл таламы дегендин, 
Санасы эми тыныптыр. 
Узун кулак бала элең, 
Укмуштуураак жан элең, 
Уктуң бекен Бейжинди, 
Канча күндүк жолу бар? 
Качан келүү оңу бар? 
Кабарын баатыр айта сал, - 
- Уктум эле Бейжинди, 
Ары барыш алты айлык, 
Бери келиш алты айлык, 
Он эки айлык жолу бар, 
Ошончолук оңу бар. 
Таластагы Манаска, 
Жети күндө барасыз, 
Сегиз күндө тайаса, 



Бир балаага каласыз, - 
Конок болуп жай албай, 
Кош деп айтып Ажыбай, 
Камчысын сүйрөп жөнөдү, 
Жанбаштап бир түн жаталбай. 
Анда Төштүк кеп айтат: 
Бир күн мында конуп кет, 
Бир түн конок болуп кет, 
Тагдырдын ишин ким билет, 
Кимдер өлөт , ким келет? 
Катын менен баланын, 
Урук-тууган калгандын, 
Анын жүзүн ким көрөт? - 
Анда Ажыбай кеп айтат, 
Кеп айтканда деп айтат: 
- Кабарчы болуп калдаңдап, 
Күн-түнү жок чабамын, 
Сиз сыйактуу хандардын, 
Барына кабар саламын, 
Көрүнгөн жерге жатып – кооп, 
Эркимче жүрө бергенде, 
Болжолдуу күндөн каламын, 
Карап туруп өзүмө, 
Бир балааны табамын, 
Агарып таң кеч кирер, 
Апта кетер, ай кетер, 
Айтышкан күнү барбасам,  
Алмадай башка күч келээр, - 
Деп Ажыбай көнбөдү, 
Жолуна карай жөнөдү. 
Айылдан чыгып аттанып, 
Сымкананы өрдөдү, 
Туулганы  Ажыбай, 
Мындай жерди көрбөдү. 
Уккан кебин улады, 
Эркечтам башын ашканда, 
Терс айланып калам деп, 
Улама аңырт ойлоду, 
Коңарт  тоосун бойлоду. 
Аркар ашпас кара кум, 
Атын түшүп жетелеп, 
Капыстан кылтыс тепсесе, 
Кабакка кулап кетем, деп, 
Этегин кайра курганып, 
Буулум тобу кыргылып, 
Бутунда кепич жыртылып, 
Жетелеп атын жөө басып, 
Түн ичинде бел ашып, 
Тоо бөксөмөр күн тийип, 
Алдына минген көрүңдүн, 
Кыл куйругун чарт түйүп, 
Күн бешимге жакындап, 
Кирип келген болжолдо, 
Араң жетти Ажыкең, 



Күлүсөндүн токойго. 
Кембагалдын жери экен, 
Жер жемиши мал экен, 
Жалгыз эчки болсо да, 
Жан сактап кетер жер экен. 
Акбарсылдак, кызгалдак, 
Кемирчек менен мандалак, 
Козукулак, бээ эмчек, 
Жөргөмүш менен кымыздык, 
Балжууран менен ышкындык, 
Томотой менен карагат, 
Жермыйаз менен бүлдүркөн, 
Жердин бети бүр экен, 
Баашайы түрүн салгандай, 
Барысы жердин гүл экен. 
Аккан кара суу экен, 
Суусунун көбү май экен, 
Керсендин кени экен, 
Ача туйак мал багып, 
Адам жашар жер экен. 
Керди көрүп таңданып, 
Жерди көрүп шаңданып, 
Эңиш тартып зырылдап, 
Карткүрөң мурду бырылдап, 
Күүгүм кире бүрүлдө, 
Ажыкең атта алкындап, 
Чоң кокондун дарбаза, 
Кирип барды жакындап, 
Карт күрөңдүн төрт буту, 
Дооштонуп такылдап. 
Калаанын баары маң болуп, 
Караган киши таң болуп, 
Көчөнүн көбү маң болуп, 
Көргөн киши таң болуп, 
Ажыкең кирди борборго, 
Ханы жаткан коргонго. 
Дайар турган кырк жигит, 
Атын алып Ажыңдын, 
Жасалгалуу сарайга, 
Ажыкеңди киргизип, 
Аш-тамагын бергизип, 
Тай семизин жыгышып, 
Жакшылап конок кылышып, 
Суусунга арак куйушуп, 
Кош колдоп барын сунушуп, 
Тынч жаткырды Ажыңды, 
Уйкусун баса кандырды, 
Таң бозоруп сүргөндө, 
Көзү чайыттай ачылды. 
Асмадан атын чечтирип, 
Акырга беде салдырып, 
Күрөң атты чалдырып, 
Колу-жөгөн жуунуп, 
Бекемдеп белин буунуп, 



Жанга кылыч байланып, 
Сынчыбектин үстүнө, 
Күн чыга кирди шайланып. 
Тактысынан үстүндө, 
Отурган экен Сынчыбек, 
Жылаңайлак жылаңбаш, 
Барча тоодой дардайып. 
Салам айтып көрүшүп, 
Эсен-соосун сурашып, 
Төр жактан орун көрсөтүп, 
Төбөсүндө өткөрүп, 
Ашпоздорду белендеп, 
«Аа- аалашып» элеңдеп, 
Тизелери бүгүлүп, 
Бөйбөңдөшүп жүгүрүп, 
Аш-тамагын жай берип, 
Албан-албан чай берип, 
Жүзүмдөй тартып жетилткен, 
Кызыл арак да берип, 
Карын-курсак тойгондо, 
Дасторконду жыйганда: 
- Кана балам Ажыбай, 
Өңүң сары бөлүнүп, 
Аттан жароо көрүнүп, 
Шашылышта жүрүпсүң, 
Алыскы жолдон келипсиң, 
Кабыландан кабар барбы? 
Катуу буйрук шарт барбы? –  
Алтын саптуу айбалта, 
Алдында тубар жан калта, 
Кабылан жазган кагазды, 
Капчыктан сууруп алды эле, 
Безетин жыртпай кош колдоп, 
Ажыкең суна калды эле, 
Катка көзүн салды эле, 
Айагына чыкканда, 
Бармагын тиштеп баш чайкап, 
Бир далай туруп калды эле. 
Анда Ажыбай кеп айтат, 
Кеп айтканда бек айтат, 
Барасыңбы, барбайсың, 
Ашкере жооп айтпайсың, 
Бармагың тиштеп баш чайкап, 
Бир далай туруп каласың, 
Кечээ Манас бир келип, 
Арабалап жамбы алып, 
Алыш алган кездерди, 
Чыктыңбы сенин эсиңден? 
Көргөнүм айта барам – деп, 
Кооп Ажыбай жөнөдү. 
Коркуп калган кокондук, 
Кобо калып ордунан, 
Кармай алып колунан, 
Муну айтты араң да, 



Бош түшүп сөзү оозунан:  
- Узун кулак бала элең, 
Укмуштуурак жан элең, 
Уктуң бекен Бейжинди, 
Канча күндүк жол экен? 
- Уктум эле Бейжиңди, 
Нары барыш алты айлык, 
Бери келиш алты айлык, 
Он эки айлык жолу бар, 
Ошончолук оңу бар. 
Таластагы Манаска, 
Алты күндө барасың, 
Жети күнгө калганда, 
Кыраан Манас баатырдын, 
Кыйыгына каласың! –  
Деп ошентип Ажыбай, 
Акырдан атын алдырып, 
Кара суудан каптырып, 
Кокондон чыкты бастырып. 
Кетментөбө бет алып, 
Кетип барат жол алып, 
Карткүрөңдү чуратып, 
Артынан чаңын чубатып, 
Кетментөбө, чоң Кокон, 
Он алты күндүк жол болгон, 
Күн кызарып уйага, 
Кирип бара жатканда, 
Кетментөбө кең токой, 
Жете келди айлына. 
Алды жагы жар экен, 
Токсондой бар бараны, 
Топтошкон адам бар экен, 
Желмогуздай сыйагы, 
Желдирип чыкты бир адам, 
Жардай сары аты бар, 
Жамынган аппак тону бар, 
Жылдыздай кызыл көзү бар, 
Балдан ишерсен сөзү бар, 
Жыйырма беш менен отуздун, 
Ортосунда жашы бар, 
Так он кулач бойу бар, 
Бир көргөнгө сонун ал, 
Салган куштай тор салып, 
Салам айтып таптанып, 
Колун сунуп көрүшүп, 
Кол учунан өбүшүп: - 
Алыстан келип калыпсың, 
Ат жарытып алыпсың, 
Ажыбайдай кейпиң бар, 
Кабыландан кат болсо, 
Кабарыңды айта сал, - 
Көрүшпөгөн Керкөкүл, 
Көрүп жүргөн эмедей, 
Билбесе да Керкөкүл, 



Билип жүргөн эмедей, 
Кебин сурап калды эле. 
Хан алдында көп жүрүп, 
Кандим болгон Ажыбай, 
Унчукпай да сөз кылбай, 
Капчыкка колун салганы, 
Тубардан кылган калтаны, 
Түмөртөп сууруп алганы, 
Кош колдоп сунуп калганы. 
Бечетин жыртып Керкөкүл, 
Катка көзүн салганы, 
Бүдөмүк тарткан бүүрүлдө, 
Көз байлаган күүгүмдө, 
Күндүзгүдөй окуган, 
Бу да мыкты эр экен! 
Айагына чыкканда, 
Айкөлдөн кабар укканда: 
- Жүрү, Ажыкем, баскын, - деп, 
Чалыктың, ардак алгын, - деп, 
Колум сунуп тизгинге, 
Бура тартып бир эле, 
Буйдалбай Ажым муну айтат: 
- Борбордо Манас эрен бар, 
Болжогон күн белгим бар, 
Болжолдон өтүп кеткенде, 
Болбой калар жерим бар, 
Хан чакыраар жумуш бар, 
Кайдан конуп туруш бар, 
- Андай болсо, Ажыке, 
Узун кулак эр элең, 
Укмуштуурак неме элең, 
Уктуң беле Бейжинди, 
Канча күндүк жолу бар? 
Качан келиш оңу бар? 
Кабарын билсең айта сал. 
-Уктум эле Бейжинди, 
Нары барып алты айлык, 
Бери келгени алты айлык, 
Он эки айлык жолу бар, 
Ошончолук оңу бар. 
Таластагы төрөгө, 
Жети күндө барасыз, 
Сегиз күнгө калганда, 
Арыстан Манас баатырдын, 
Ачуусуна каласыз, - 
Деп ошентип Ажыбай, 
Кош эмесе, деп койуп, 
Бура тартты шамдагай, 
Из безгендин талаада, 
Сызып барат Ажыбай, 
Кутбаны карай бет алып, 
Кетип барат Ажыбай, 
Ат айабай жол жүрдү, 
Күнү түнү талыкбай, 



Арам өлгөн карт Күрөң, 
Улам күчөйт чалыкпай, 
Ооздук тиштеп кемирип, 
Сууган сайын семирип, 
Ай караңгы түндөрдө, 
Тура калып табыштап, 
Ала качып эрилип. 
Чыттуунун Кызылмойнокко, 
Таң ата салып келди эле, 
Алдындагы арпадан, 
Ат чалдырмай болду эле. 
Алты араба чөп тарткан, 
Алдынан чыкты алты адам, 
Ажыкеңди көргөндө, 
Айбатынан жазганган, 
Бир араба чөп алып, 
Ооздугун чыгарып, 
Карткүрөңдү тойгузду, 
Жетелетип сугарып, 
Атка минип алганда, 
Жанына колун салганда, 
Колуна кирди бир алтын, 
Өзү бир саны он алтын, 
Чөп ээсине карматты. 
Бир араба чөбүңдү, 
Кылайган неме калбады, 
Чөптүн ээси алтынды, 
Берсе да коркуп албады. 
- Айланайын эр жигит, 
Туура пулун бер жигит, 
Бир араба бир алтын, 
Бир араба чөп алдың, 
Маа бергениң он алтын, 
Араң жүргөн адаммын, 
Ашыгып кайдан табармын, 
Таштап берип колуна, 
Ажыкең түштү жолуна, 
Арпа менен зырылдап, 
Айнектей түздө дырылдап, 
Үзүктүн белин ашыптыр, 
Көрпөтоолоп басыптыр, 
Чатыркөлдү кылаалап, 
Кең Аксайды аралап, 
Көбүргөндүн Корумташ, 
Келинтайгак бел ашып, 
Таракай менен айланып, 
Жаңы жер менен Уланды, 
Чөбү белден буралды. 
Күр болуп жаткан тулаңы, 
Көз байланаар маалы, 
Жетөгүзгө барганы. 
Короодон чыгып эр Агыш, 
Талаага конгон кез экен. 
Короолош болгон коңшусу, 



Алты жүз түтүн киши экен, 
Ордош айыл жигиттер, 
Атын алып түшүрдү, 
Алып барып бир үйгө, 
Ажыкеңди күтүштү, 
Кысырдан ылгап сойдурду, 
Суусунун баса кандырып, 
Буудай арак куйдурду, 
Чарчап келген Ажыңды, 
Тынч алдырып кондурду, 
Таң агарып атканда, 
Тараза жылдыз батканда, 
Таң шамалы зуулдап, 
Ойготуп торгой быжырап, 
Асмандагы жылдыздар, 
Кыбыла көздөй зыркырап, 
Келин каш болгон маалда, 
Тура калып Ажыбай, 
Аркандан атты алдырып, 
Адырмак жерге чалдырып, 
Кермеден атын алдырып, 
Керүүлөй жерге чалдырып, 
Бир жигитке коштотуп, 
Жетелешип откозуп, 
Агытып койсо Суусамыр, 
Кетеби деп шарт койуп, 
Бети-колун жуунуп, 
Пери уулундай Ажыбай, 
Белин бекем буунуп, 
Жалаң кылыч байланып, 
Алп Агыштын үстүнө, 
Ажыңыз кирди шайланып, 
Керебет алтын тактада, 
Олтурган экен алп Агыш, 
Үлпөк жүн жумшак бахтада. 
Көкөтөй кызы Көкмончок, 
Эрке катын кез экен, 
Жакын алып жанына, 
Кийинип жаткан кез экен, 
Бар кийимин кийинип, 
Бети-колун жуунуп, 
Аңгычакты ашпоздор, 
Чай көтөрүп чубуруп, 
Чай-тамагын жай ичип, 
Албан түрдүү даам ичип, 
Бата-дуба кылганда, 
Дасторконун жыйганда: 
- Кана, баатыр Ажыбай, 
Саргарып өңүң самандай, 
Алмадай жүздөн нур кетип, 
Жадаңкы көзгө турасың, 
Чаалыгып өзүң калгандай, 
Айкөл шерден кат барбы? 
Айта турган кеп барбы? 



Бечеттеген кагазды, 
Кош колдоп Ажың сунганы, 
Эр Агыш алды колуна, 
Элөөрүй тиктеп турганы, 
Айагына чыкканда, 
Абдан кепти укканда, 
Желпинип Агыш күүлөнүп, 
Дегеле жаман сүйлөнүп: 
- Кара кытай манжуга, 
Калка болгон Коң төрө, 
Какандыктын баарына, 
Арка болгон Коң төрө, 
Айбыгып андан жатканча, 
Өлгөн жакшы ал көрө! 
Кебез өтүк Кендирбай, 
Келбеттүү чочко Коңурбай, 
Тынч уктатып ар жылы, 
Жатканы жок чуу салбай, 
Баш калкалап жатканча, 
Өлгөн жакшы жан калбай! 
Калмактардын Чыңгыш хан, 
Кырк эшиктүү темир нам, 
Кыйдырбай жалгыз чырпыгын, 
Ашып келет кылымдан, 
Чыңгыш хандан кат алып, 
Эсен хандан бата алып, 
Алоокенин Коңурбай, 
Капалда жаткан тынч элди, 
Талап алды деп угам, 
Эл оозунда аңырт көп, 
Шум кабарды көп угам, 
Ал өңдөнгөн бүрүккө, 
Барбайт деген эмне? 
Ата кегин душмандан, 
Албайт деген эмине? 
Үйдө өлүмдөн кутулуп, 
Өлбөй киши калабы, 
Кеңешти жакшы кылыптыр, 
Бара келди Манаска, 
Айбыкпастан баралы, 
Астын-үстүн салалы! 
Ажал жетсе өлөрбүз, 
Азап болсо көрөрбүз, 
Бейжиндин жолу канчалык, 
Таласка качан жөнөйбүз? 
- Бейжиндин жолун уккамын, 
Нары барыш алты айлык, 
Бери келиш алты айлык, 
Он эки айлык жолу бар. 
Ошончолук оңу бар. 
Таластагы төрөгө, 
Жети күндө барасыз, 
Жети күндөн калганда, 
Кабылан Манас баатырдын 



Казабына каласыз, 
Кош эмесе, - деп айтып, 
Чалуудан атын алдырып, 
Үстүнө токум салдырып, 
Ажыбай чыкты аттанып, 
Көл айлана жол тартып. 
Кызыл сууда кылаңдап, 
Кызыл тумшук Ажыбай, 
Кетип барат чубаңдап, 
Жаргылчакты жакалап, 
Жаңыртып атын такалап, 
Тескей тоо менен калкылдап, 
Нар буурадай шалкылдап, 
Кийгени күмүш күрөкө, 
Күн чагылып жаркылдап, 
Күрөң аттын касасы, 
Карчытында шалпылдап. 
Эшената Чокталды, 
Экөрүктү Күрмөнтү, 
Эңкейиши Торайгыр, 
Өөдө тартмай Бийкыштоо, 
Эрикбей жүрүп олтуруп, 
Күнү-түнү жол жүрүп, 
Кең Кеминди өрдөдү, 
Келишкен мындай сонун жер, 
Ажыбай мурда көрбөдү, 
Өтө кеңир жер экен, 
Ысыккөлдүн өрөөнү. 
Казактардын хан Үрбү, 
Кайраты толук жан Үрбү, 
Тили таттуу бал Үрбү, 
Эрте туруп ээлигип, 
Эриккен куштай жээлигип, 
Саардан туруп шаңданып, 
Колуна дүрбү карманып, 
Кашатка чыгып калдайып, 
Турнабайын алыптыр, 
Тушка–тушка көзүн салыптыр, 
Кең-кеминде келе аткан, 
Ажыңды көрө калыптыр. 
Кайра басып керилип, 
Коңшуларын келтирип, 
Ажыбай кул келе атат, 
Ардактап атын албаңар, 
Камап барса көп дөбөт, 
Чык деп айтып салбаңар, 
Талаага чыгып бирөөңөр, 
Таңыркап карап калбаңар, 
Албагансып теңдике, 
Тескери кеткин барыңар! –  
Кымыз, чайын жай берип, 
Төшөгүн калың салдырып, 
Башына мамык алдырып, 
Тескери карап жатты эми, 



Күн шашыке болгондо, 
Желеге кулун толгондо, 
Ажыкең келди айылга. 
Токсончо түтүн кишикен, 
Топтошуп айыл жыш экен, 
Токсончо дөбөт ажылдап, 
Тоокүрөңдү такымдап, 
Тегеректеп турду эле, 
Толорсуктап жакындап. 
Ажыбай менен иши жок, 
Арсылдаган иттерди, 
Чык деп койгон киши жок. 
Ачуусу келип Ажыңдын, 
Толгомо саптуу камчыны 
Толгой колго кармады, 
Атынын башын имерип, 
Күчүн жыйнап чиренип, 
Оро-пара маңдайдан, 
Эшектей болгон көк дөбөт, 
Тумшукка тартып жиберип, 
Камчыны тартып алганча, 
Тумшугу менен жер сайып, 
Өлүп кетти көк дөбөт, 
Тиши чыгып ырсайып, 
Камчыны булгап ийгенде, 
Канча итке тийгенде, 
Каны агып шорголоп, 
Калган иттин барысы, 
Кырчоого такап көчүгүн, 
Үй–үйүнө корголоп, 
Алдына минген Карткүрөң, 
Жүрүп кетти жорголоп. 
Оронтуп койгон мамыга, 
Атын өзү байлады, 
Алдына чыгып урматтап, 
Атын адам албады, 
Эсендик сурап, саламдап, 
Эшигин бирөө ачпады. 
Ажыкең кирди ал үйгө, 
Ак тубардан көшөгө, 
Бетине тартып койдуруп, 
Кары бойу төшөктө, 
Эки көзү койулуп, 
Жаткан экен чойулуп. 
Жеркендин кызы Жезбилек, 
Жеңеси мунун турбайбы, 
Дегеле кыйын керсейет, 
Амансыңбы, шүгүр жок? 
Ажыкең менен иши жок, 
Мурдун чүйрө көтөрүп, 
Медилин салаар пейли жок. 
Эринен бетер коркутуп, 
Бул бейбак бура карап олтурду. 
Те маңдайкы макмалга, 



Салып койгон жуурканга, 
Олтурду Ажым түз бара, 
Малдашын бузбай балпайа. 
Күн төбөдөн өткөндө, 
Бешим болгон кездерде, 
Ажыкең анда чыдайбы, 
Сары жез чылым колго алды, 
Анжийандын ак курма, 
Тамекиден мол салды, 
Кытайдын кызыл оттугу, 
Кырып алган жер куусу, 
Кой борумдай чок койду, 
Коркурата бир сорду 
Койо берди кекирип, 
Түндүктөн түтүн буркурап, 
Өрт алдыбы үйдү? – деп, 
Коңшулар калды чуркурап. 
Ошол кезде хан Үрбү, 
Калп эле күрс–күрс жөтөлүп, 
Төшөктөн башын көтөрүп, 
Көргөн болуп жаңыдан, 
Кээкерледи Ажымды, 
Жеткизе сүйлөп абыдан: 
- Чубуттанган чубут кул, 
Чубуттанып келдиң би? 
Чукурланган чукур кул, 
Чукурланып келдиңби? 
Алайынбы өчүмдү, 
Олуйун бу көзүндү? 
Тескери сыйрып териңди, 
Сойойунбу өзүңдү? 
Эки колуң байлатып, 
Жаза кылып айдатып, 
Куйкаңды тилип туз куйуп, 
Таманыңа шиш кагып, 
Унутулгус иш кылып, 
Бүтүрөйүн ишиңди! 
Кечөө Көкөтөйдүн ашында, 
Көп жыйындын кашында, 
Бардамды ачып башымдан, 
Берметим төгүп бетимден, 
Жаагымды жара чапканда, 
Уйалгандан өлбөдүм, 
Өлүп жерге кирбедим. 
Мен Манастай чоңду көрбөдүм, 
Жойлонуп турган шыйпаңдап, 
Мен сендей корду көрбөдүм! – 
Деп ошентип демитип, 
Кыны жок кызыл кылычын, 
Кармай алды сабынан, 
Калдастап Ажың ошондо, 
Катты алды жанынан, 
Эңкейип бели бүгүлүп, 
Тизесин ийип бүкүйүп, 



Башын ийип түңкүйүп, 
Кагазды сунуп турду эле, 
Аш кайнамда катты алды, 
Баш жагына таштады. 
Бир убакытта катты алып, 
Бечетин жырттып ачкалы, 
Тизелери калтылдап, 
Бели ооруп зыркырап, 
Кыйналып барат Ажыкең, 
Жаагынан тери шыркырап. 
Манастын каты момундай, 
Абаң Бакай кеп курап, 
Эр Сыргагы бышыктап: 
“Тууган деген чиркиндин, 
Тумшук учу таарынат 
Боору кайдан таарынат? 
Эки кайыш – бир тизгин, 
Ортосунан тилгин, деп, 
Бейжинге барат он төрт хан, 
Хан Үрбү келип бергин, - деп, 
Насип болуп туз буйруп, 
Алып калсак Бейжинди, 
Тактысына мингин” – деп. 
Үрбү окуп ал катты, 
Башын чайкап теңселип, 
Кыл муруту сеңселип: 
- Болбостур, Ажым, болбостур, 
Бара жатса он төрт хан, 
Мен бөлүнүп калсам оңбосмун. 
Ырас айтат эр Манас, 
Тууган деген чиркиндин, 
Тумшук учу таарынат, 
Боору кайдан таарынат? 
Узун кулак бала элең, 
Укмуштураак жан элең, 
Уктуң беле Бейжинди, 
Канча күндүн жолу бар, 
Качан келиш оңу бар? 
Кабарың билсең айта сал, - 
Анда Ажыбай кеп айтат: 
- Укканмын Бейжин, - деп айтат, 
Нары барыш алты айлык, 
Бери келиш алты айлык, 
Он эки айлык жолу бар, 
Ошончолук оңу бар. 
Таластагы жыйынга, 
Жети күндө барасыз, 
Жети күндөн өткөндө, 
Кеңештен куру каласыз, - 
Айтып койуп ушуну, 
Бир сындырым нан жебей, 
Жарты кашык суу ичпей, 
Аттанды кайран Ажыбай. 
Эңиш тартып бургутуп, 



Жолдун четин жулгутуп, 
Ыштыктан чыккан түтүндөй, 
Артынан чаңын уйултуп, 
Жел жетпеген күрөңдүн, 
Жейрендей бутун сунултуп, 
Айагы менен таш жарып, 
Адырларды аттатып, 
Жагалмай болуп тим эле, 
Тайаганда бешимге, 
Алматынын токойго, 
Салып кирип келди эле, 
Буудайык хандын Музбурчак, 
Ителгисин куу-куулап, 
Ит агытып, куш салып, 
Калдайтып бүркүт кошо алып, 
Өңчөй баатыр уландар, 
Үч жүзчө жигит котчу алып, 
Жүргөн экен токойдо, 
Калгандар калды элебей, 
Көрүп калды Музбурчак, 
Ажыбай келет ченебей, 
Ажыңдын көрүп караанын, 
Алдынан чыкты Музбурчак 
Салам айтып көрүшүп, 
Эсен-соосун сурашып, 
Кошо сөзүн улашып: 
- Кана, балам Ажыбай, 
Кабарың айткын жабырай, 
Тулпарың жароо минипсиң, 
Тон жаратып кийипсиң, 
Хандан келген кат барбы? 
Кабыландан кеп барбы? 
Айткан турчу сөз барбы? 
- Хан алдында көп жүрүп, 
Кандим болгон Ажыбай, 
Капчыкка колун салганы, 
Калдайтып сууруп алганы, 
Кош колдоп сунуп калганы. 
Бечетин жыртып Музбурчак, 
Катты окуп ошол чак: 
- Баракелде баатырга, 
Бизге тапкан акылга, 
Беттешип барып көрөлү, 
Белдүү калча  капырга. 
Кун бербей жүрөт эмгиче, 
Казак менен кыргызга. 
Капалдан биздин элдерди, 
Чаап кетти жакында, 
Абалын айтып Капалдын, 
Бармак элем баатырга. 
Узун кулак эр элең, 
Укумчулдун бири элең, 
Уктуң бекен  Бейжинди, 
Канча күндүк жолу бар? 



Качан келиш оңу бар? - 
- Уктум эле Бейжинди, 
Нары барыш алты айлык, 
Бери келиш алты айлык, 
Он эки айлык жолу бар, 
Ошончолук оңу бар. 
Таластагы төрөгө, 
Жети күндө барасыз, 
Жети күндөн калганда, 
Арстан баатыр Манастын, 
Ачуусуна каласыз, 
Кош эмесе, - дегенде, 
- Ай, ай, балам Ажыбай, 
Бүгүн барып  конуп кет, 
Бир күн мейман болуп кет. 
Кудай билет өлүштү, 
Кудай билет келишти, 
Катын менен баланын, 
Кайрылып жүзүн көрүштү, 
Биргелешип олтуруп, 
Бир дасторкон бетинде, 
Бир табакка кол салып, 
Биригип даам ичишти, - 
Анда Ажыбай мындай дейт: 
- Айтканыңыз ырас кеп, 
Аркандап келген айым бар, 
Айтып келген жайым бар, 
Күрмөшүп койгон күнүм бар, 
Күрмөшкөн күндөн өткөндө, 
Болбой калар ишим бар, 
Болжошуп койгон кишим бар, 
Кош эмесе, - деп койуп, 
Бура тартты Ажыбай. 
“Күнүмдүн соңу болду, - деп, 
Он алтыга толду” – деп, 
Түн теңинен огондо, 
Кабылаң жатчу ордого, 
Кирип келди коргонго, 
Хан баласы Каныкей, 
Алда кандай заман, деп, 
Акыры кандай болор, деп, 
Уктабай жаткан кез эле, 
Ат дүбүртү угулуп, 
Ажыбай келген кептенди, 
Эшикке чыкса Каныкей, 
Атын байлап аркага, 
Бура таркан Ажыбай, 
Тосо барып Каныкей, 
Алып келип үйүнө, 
Эшик ачып киргизип, 
Эпчи жакка өткөрүп, 
Жатарда бышкан тамактан, 
Казы-карта, жалынан, 
Козунун куйрук майынан, 



Көбүрүп турган кымыздан, 
Айабай тамак ичирип, 
Тамактанып болгон соң, 
Капчыгы чыга тойгон соң,: 
- Кана, баатыр Ажыбай, 
Эми сенден сурайын, 
Барам деген кишиң ким? 
Барбайым деген кишиң ким? 
Маанисин айтчы угайын, - 
Анда Ажыбай муну айтат: 
Буйрук алып колума, 
Бурулуп түшүп жолума, 
Барган киши мен болсом, 
Барбаган жандар болобу? 
Атайлап барган Ажыңыз, 
Барбас ойго койобу? 
Жети күндөн күн болжоп, 
Келдим, жеңе мен мында, 
Барган кулуң, келди, деп 
Эртең менен болгондо, 
Айтып койуң баатырга, 
Деп ошентип Ажыкең, 
Чыгып кетти эшиктен. 
Эр назар кызы Урумкан, 
Ажыбайдын келгенин, 
Эр Манастын үйүнө,  
Басып анда киргенин, 
Баарын билген Урумкан, 
Ак чөйчөккө суу алып, 
Алдынан чыкты буралып, 
Үч-төрт жолу имерип, 
Башынан чачып жиберип, 
Алып кирди үйүнө, 
Урумкан аны ийгерип. 
Муну мындай таштайлы, 
Алыстагы  хандардын, 
Келишинен баштайлы. 

 
Хандардын келиши, Бакайдын хан болушу 
 
Таң агарып атканда, 
Тараза жылдыз батканда, 
Сүзүлүп таң бозоруп, 
Супа салган чактарда, 
Арстан Манас баатырың, 
Уйкусунан ойгонуп, 
Ордунан туруп толгонуп, 
Эшикке чыгып айкөлүң, 
Даарат алып жатканда, 
Түрсүлдөткөн бир аттын, 
Дүбүртү кирди кулакка, 
Кылчайып артын караса, 
Ажыкеңдин Карткүрөң, 
Байлануу турат кадаада. 



“Келген экен Ажым, - деп, 
Койо элек отко экен,  
Сууду бекен  деги?” – деп, 
Басып барып карады, 
Чылбырынан кармады. 
Чыйралып чылбыр калыптыр, 
Сууп калган экен, деп, 
Ээрин Манас алыптыр. 
Жүгөнү менен ноктосун, 
Шыйрып алды башынан, 
Арам өлгөн Карткүрөң, 
Башын жерге салбастан, 
Куйругун салып сыртына, 
Ойноп кетип калганы, 
Арасы алты күндүк жол, 
Үйүр болгон аттарга, 
Тоо башына күн чала, 
Ошого жетип барганы. 
Укмушу бар ушундай, 
Байыркынын малдары, 
Ажыбайдын Күрөңүн, 
Манас отко койгон, деп, 
Айтылып ушул калганы. 
“Кара мүртөз кан ичме”, 
Деп айтууга эп келбейт, 
Минтип турган Манасты. 
Аңгычакты болбоду, 
Ажыбай дайны дуу болду, 
Ал–жай сурап билүүгө, 
Ак ордого эл толду, 
Күн жабыкка түшкөндө, 
Ажыкең чочуп ойгонду. 
Желбегей чапан жабынып, 
Эки жеңи салынып, 
Эр Манастын үйүнө, 
Басып кирди далыйып, 
Кыраандын баары ошондо, 
Кырка отурган кырк чоро, 
Эшиктен бийи киргенде, 
Бары турду дүрбөшүп, 
Улуктугун урматтап, 
Төрдөн орун көрсөтүп, 
Төрөлөр жакка өткөзүп, 
Аш-тамагын татканда, 
Дастарконун жыйганда, 
Манас турду муну айтып: 
- Кана, баатыр Ажыбай, 
Келдиңби эсен көөнүң жай? 
Жумушуң жөнү кандайча, 
Бардыгын айткын жашырбай, - 
Ажыбай анда мындай дейт: 
- Буйрук кылып кат берген, 
Бузулбас баашам сен болсоң, 
Буйрук алып колума, 



Булуттан күлүк ат минип, 
Барган киши мен болсом, 
Барбачу киши болобу, 
Барбаган ойго койомбу, 
Жети күндөн күн болжоп, 
Билермендик мен кылдым, 
Бул күнөөмдү арстаным, 
Кечирсеңиз болгону. 
- Андай болсо, Ажыбай, 
Айбанбоз күлүк мингиниң, 
Ашыга жолго киргиниң, 
Алты сан кара ногойду, 
Эстек, нойгут ошондо, 
Койбой баарын жыйнагын, 
Кой семизин ылгасын, 
Алыстан келчүү хандарды, 
Конок алсын, сыйласын, - 
Анда Ажыбай баатырың, 
Ачып көзүн каранып, 
Алдынкы ээрдин жаланып, 
Айбанбозду алдырып, 
Үстүнө токум салдырып, 
Айылдан чыкты кайрылып. 
Арыгансып калбастан, 
Ажымдын артып өнөрү, 
Кеңкол өөдө жөнөдү, 
Шылтоологон эмесин, 
Камчыга шыбап бөлөдү. 
Кочкоруна асемдеп, 
Кош коңгуроо тактырган, 
Козголбогон эчен бай, 
Кокуйлатып сабаган; 
Текесине тектеп, 
Тел коңгуроо тактырган, 
Термелбеген  нечен бай, 
Телпеңдетип сабаган, 
Кайаша берген эмесин, 
Чоң Кеңколго камаган. 
Жакып байга караган, 
Жаакташка конду эле, 
Бакай хандын конушу, 
Майбулакта болду эле, 
Жамгырчыга караган, 
Жайылмада болчу эле, 
Текечинин конушу, 
Тетиги турган кең Тескей, 
Шыгай хандын элдери, 
Чоң артууну жээктей, 
Бир келки аппак жабуусу, 
Эр Чубактын айылы, 
Карабуура, Чаткалдан, 
Алмамбетке караган, 
Жергенин Сарыталаага, 
Жергелеп тартып конду эле, 



Шык алып ногой толду эле, 
Капсалаң менен күн өтүп, 
Хан келер кези болду эле. 
Сүйлөгөндөн эринген, 
Жеңилген нечен мырза көп, 
Желбегей чапан жамынган, 
Жеткилеңдүү  жаштар көп, 
Тоту куштай сыланган, 
Кыргоол сындуу кыздар көп. 
Муруту чыгып келе аткан, 
Керилген жаадай улан көп, 
Атка бергис кунан көп, 
Кызга бергис жубан көп, 
Жасалгалуу үйү көп, 
Салтанаттын түрү көп. 
Эртең хандар келет деп, 
Эл күтүнүп турганда, 
Суусамырдын белинен, 
Дүркүрөгөн чаң чыгат, 
Асманда мунар буу чыгат, 
Будургуган булуттай, 
Ак асаба туу чыгат, 
Алдынан тосуп караса, 
Коркуп калган Кокондук, 
Аргымагын кекейтип, 
Көк кебичин тепейтип, 
Жүргөн экен жол менен, 
Айры сакал Сынчыбек, 
Алтымыш санча кол менен. 
Кол эсебин алды эле, 
Колду катка салды эле, 
Баштан барып Сынчыны, 
Шыгай хандын айылына, 
Бир түшүрүп жанды эле, 
Үй башына эсептеп, 
Үчтөн конок алды эле, 
Айылдын көбүн мындан бил, 
Чайканды болбой калды эле. 
Артынан хандар чыкпады, 
Ал түнү жатты, таң атты. 
Абаң Бакай кеменгер, 
Алмамбет, Чубак эки шер, 
Сыр найзадай койкойгон, 
Сырттан Сыргак кайран эр, 
Аттарын алып токутуп, 
Дайарданып турду эле. 
Аңгычакты болбоду, 
Бурананын белинен, 
Булуттун алды четинен, 
Буркураган чаң чыгат, 
Бөлөк-бөлөк туу чыгат, 
Кой маараган сыйактуу, 
Кулакты жарган дуу чыгат. 
Алдынан тосуп караса, 



Айбаты элден башкача, 
Элеман байдын Эр Төштүк, 
Жетимиши санча кол менен, 
Кара жерди сойултуп, 
Жүргөн экен жол менен. 
Алдынан тосуп күтүнүп, 
Алып келип Төштүктү, 
Жамгыр чыга түшүрүп, 
Черүүнүн санын алышып, 
Чоң дептерге салышып, 
Үчтөн кылып бөлдү эле, 
Айылдын көбүн андан бил, 
Мага кана конот, деп, 
Таарынгандар болду эле, 
Төө жайлоонун белинен, 
Калкылдаган кол чыкты, 
Кара кочкул чаң чыкты, 
Абакең Бакай алкылдап, 
Алмамбет, Чубак шалкылдап, 
Алдынан тосо барышты, 
Арстан Сыргак жаркылдап. 
Кендирбайдын Керкөкүл, 
Жаңыдан колун кураган, 
Жалманган жоодон жанбаган, 
Табы күчтүү кор экен, 
Тамылжып турган зор экен, 
Ээрчитип келген кишиси, 
Жыйырма беш сан кол экен. 
Кол эсебин алышты, 
Эсепти катка салышты, 
Текечинин айылы, 
Ошого түшүп калышты, 
Катардагы ар бир үй, 
Үчтөн конок алышты. 
Эшилменин кумунан, 
Сурнайдын үнү чуркурап, 
Асман туман буркурап, 
Абаң Бакай кеменгер, 
Алмамбет, Чубак, эр Сыргак, 
Алдынан тосуп караса, 
Кулетендин эр Агыш, 
Токсон бир санча кол менен, 
Келип калды котолоп, 
Керүүлөй тартып жол менен. 
Кол эсебин алышты, 
Колду катка салышты, 
Эр Чубактын айлына, 
Баштап жүрүп калышты. 
Төө тыныштын тараша, 
Көз жүгүртүп караса, 
Кернейдин үнү барпылдап, 
Асабалар каркылдап, 
Алкынып турган аттары, 
Алтындуу саадак жаркылдап, 



Казактардын хан Үрбү, 
Келген экен жол менен, 
Жетимиш беш сан кол менен. 
Колду катка салышты, 
Кол эсебин алышты, 
Таарынып жүрчү эле,  деп, 
Жакыпбайдын айылына, 
Жапырт баштап барышты. 
Аңгычакты караса, 
Капканын кара тоосунан, 
Уйулгуп чаң созулду, 
Учу бирге кошулду, 
Алмамбет менен  зор Чубак, 
Ач жолборстой эр Сыргак, 
Алдынан тосо барышты, 
Абаң Бакай жол баштап. 
Буудайык хандын Музбурчак, 
Сакалы келген бир кучак, 
Саадагы күмүш, карк алтын, 
Салтанаттуу көп казак, 
Жеткен экен жол менен, 
Сексен төрт санча кол менен, 
Кол эсебин алды эле, 
Колун катка салды эле, 
Өзүмдүн досум дегенсип, 
Көк жоргосун түйүлтүп, 
Куйругун жерге шүйүлтүп, 
Баштап Бакай жөнөдү. 
 
Келбей Кошой калды эле, 
Кошой эртең келет, деп, 
Кужур–кужур болгондо, 
Шоруктун кызы Накылай: 
“Кечээ Көкөтөйдүн ашында, 
Бата алып Каныкей, 
Бала тууду Семетей, 
Пайгамбардай зор Кошой, 
Бүгүн келбей калыптыр, 
Келе турган жолуна –  
Оролмонун Сеңирге, 
Көчүп барып жол тосуп, 
Бээни сойуп күтүнүп 
Өз үйүмө түшүрүп, 
Бата алсам экен” – деп, 
Үстүндөгү ордонун, 
Тутуларын бүктөтүп, 
Нарларына жүктөтүп, 
Накылай көчүп кетиптир, 
Каныкей эми нетиптир? 
Акылман Бакай кеменгер, 
Алмамбет, Чубак – эки шер, 
Сырттан Сыргак кайран эр, 
Кат жазуучу сарайда, 
Акылдашып олтурса, 



Каныкей кирип эшиктен, 
Кашкайып карап турду эле. 
Абаң Бакай Каныштан, 
Не келгенин сурады, 
Анда Каныш турабы? 
- Өзүңүз баштап, айашым, 
Олтурупсуң баарыңар, 
Байкуш менин кебиме, 
Барың кулак салыңар, 
Катындардан кеп уктум, 
Байагы катын Накылай, 
Абакемдин алдынан, 
Тосуп кетти деп уктум. 
Мурдатадан ойлогом, 
Болорун жумуш болжогом, 
Алты жылдан бер жакка, 
Кардыгачтын ичине, 
Жан бастырбай койгомун, 
Жаш жыгачын чоңойтуп, 
Кыйдырбастан коргодум. 
Усталарды жыйыңар, 
Жыгачтарды кыйыңар, 
Көпүрөнү бүтүрүп, 
Бир жакшылык кылыңар, 
Каныкейдин иши деп, 
Кылымга калсың мунуңар. 
Өнөрсүз киши барбасын, 
Одоно болуп калбасын, 
Өрдөп кайра жангандар, 
Бирден асый жылкы алсын, - 
Угуп Бакай карыйа, 
Алмамбетти карады, 
Чубак менен эр Сыргак, 
Болот дешип турганы. 
Каныкей чыгып кеткен соң, 
Борончуну чакырып: 
- Элге кабар салгын, - деп, 
Өз–жат дебей барсын, - деп 
Керней менен кабар бер, 
Такыр уксун турган эл, 
Керектүү жабдык калбасын, 
Өнөрлүү жатып албасын, 
Өзү куру барбасын, 
Жыгач менен темирге, 
Керек болор нерседен, 
Кемип бирөө барбасын, 
Кардыкачты өрдөсүн, 
Эт бышымча иш кылып, 
Бирден асый жылкы алсын, - 
Казактардын Борончу, 
Алмамбет сөзүн шарт кылып, 
Кернейчи менен сурнайчы, 
Алмамбеттин айтканын, 
Унутпастан жат кылып, 



Керней менен сурнайдан, 
Калың элге айттырып, 
Кернейдин үнү чыкканда, 
Аттангыла деди, деп, 
Чамданып  калган аптыгып. 
Жылкынын аты чыкканда, 
Өнөрпоздун бардыгы, 
Өлгүчө чуркап шашылып, 
Араа, балта, чот-керки, 
Ала чуркап ашыгып, 
Темирчи көөрүк көтөрүп, 
Дөөшү менен барсканын, 
Көмүркөй менен кычкачын, 
Теңдеп таңып артынып, 
Күйнөлбөй тез жүргүн, деп, 
Көөрүкчүсүн чакырып, 
Токсон миңче эрендер, 
Токойго кирди жабырып, 
Кырчындын барын кыйратып, 
Жоонун кесип сулатып, 
Кемтигине куратып, 
Кыскасына улатып, 
Төрт кыр кылып кынатып, 
Башын ташка мадатып, 
Темир менен кадатып, 
Кош араба өткөндөй, 
Эт бышымдын ичинде, 
Көпүрөнү бүтүрүп, 
Кайра келди чубашып. 
Бөлүнүп үйгө кетерде, 
Субайдын баарын жыйнатып, 
Ал жерде турган каамытып, 
Жөнөтө берди эл алдын, 
Бирден асый карматып. 
Бозорук таң атканда, 
Боз торгой сайрап жатканда, 
Хандын баары калдаңдап, 
Камчысын сүйрөп далдаңдап, 
Таңдагы нашта даамын, 
Ашпоздору тез камдап, 
Айкөл баштап бардык хан, 
Кыргыл баштап кырк арстан, 
Жапырт жүрүп бастырды. 
Алтындаган наапаны, 
Жуп кара атка коштуруп, 
Тазбайматка айдатып, 
Жан кишиге  көрүнбөй, 
Көпүрө менен Каныкей, 
Бу да тосуп алыптыр. 
Аккула минип арстаның, 
Айбаты журттан ашканың, 
Абаң Бакай жол баштап, 
Артынан чоро далбактап, 
Кошойду тосуп баратса, 



Кол кабылды астында, 
Сексен алты сан экен, 
Серпишер эрлер бар экен, 
Ырчы уул менен Боз уулга, 
Хан Бакай берип тапшырма: 
- Алып барып түшүр, - деп, 
Алмамбеттин айлына, - 
Айкөл Манас артынан, 
Арылай кетти бастыра, 
Калкылдаган кол менен, 
Келе жатса Ырчы уул, 
Шооруктун кызы Накылай, 
Турган экен ташкайып, 
Күзгүдөй бети тастайып: 
- Келгин , уулдар, жол болсун, 
Келдиби абам не болду? 
Мен үмүт менен жол тостум, - 
Ырамандын Ырчы уулу, 
Ычкыры бапык кырк муундуу, 
Өзү бейбаш шоктуу уул, 
Айтып турган сөзү бул: 
- Уйкудан калып түн катып, 
Жол тосупсуң, жеңеке, 
Келеби Кошой, келбейби, 
Мен көрбөдүм дегеле. 
Убара болбой мынчалык, 
Жатсаң боло шүк эле, - 
Бозуул деген бар экен, 
Кеп айтканы шар экен, 
Тили таттуу , боору таш, 
Өзү чүлүк бала экен. 
- Бактылуу менен байлашып, 
Багың тайды, билбедиң, 
Күчтүү менен күрөшүп, 
Күчүң жанган кезегиң, 
Саа береби Каныкей, 
Сабылып көчүп не келдиң? 
Жуп кара атты пар кылып, 
Алтындан наапа арттырып, 
Жөө Байматка тарттырып, 
Жолдон көрдүм Канышты, 
Көчүп кеткин эртелеп, 
Куру кылбай намысты! - 
Деп ошентип Бозуул, 
Кол артынан бастырды. 
Эсит катын Накылай, 
Эстен танып эндиреп, 
Эби кетип сендиреп, 
Кереге-уугу шалдырап, 
Кайра көчтү салбырап! 
Арстан Манас баш болуп, 
Хандын баары калдырап, 
Кошойдун жолун караса, 
Тоодой тору аты бар, 



Колуна алган кушу бар, 
Ээрчиткен тайган ити бар, 
Толгомо саптуу камчы бар, 
Жанында эки киши бар, 
Кадырлуу Кошой абаңдын, 
Көрө койуп караанын, 
Урматын кылып бардык хан, 
Түшүшүп тегиз   атынан, 
Көрпөчөнү жайышты, 
Кадырлуу Кошой карыны, 
Каркыттап жөлөп алышты. 
Бышырып келген эттерин, 
Калтырбаган кем-керчин, 
Көөкөрдөгү кымызын, 
Арагы менен барысын, 
Астына койуп абаңдын, 
Тегерек тартып олтурду. 
Аңгычакты караса, 
Жуп кара атка тарттырып, 
Аруудан жабуу жаптырып, 
Коңгуроолор тактырып, 
Сарбаптаган кештелер, 
Сарамжалын так кылып, 
Каныкей келин ошондо, 
Кирип келди бул топко. 
Баба Кошой билбеди: 
- Бакай хан, мунуң не? – деди. 
Анда Бакай кеп айтат: 
- Асылы болот кениңдин, 
Ак курчу болот темирдин, 
Сизди алып кетем деп, 
Кылганы болот хан Кошой, 
Ал Каныкей келиндин. 
- Болот, Бакай, болот, - деп, 
Борсулдап Кошой күлдү эле, 
Кол куушуруп Каныкей, 
Жүгүнүп карап кирди эле. 
Кошой менен Бакайды, 
Ал напага салдырып, 
Керүүлөй тартып жөнөдү. 
Анда Манас кеп айтат: 
- Акылман Бакай, - деп айтат, 
Акылы жок жинди күң, 
Абамды сууга салабы? 
Кардыгачтын Карасуу, 
Түбү тартма кудук бу, 
Кирген тирүү калабы? – 
Арсаңдап күлүп эр Бакай: 
- Ким билет кандай сыры бар, 
Илгерилеп кабар ал, - 
Аккула минип албырып, 
Эки этеги салбырап, 
Арка этеги салбырап, 
Ат сооруга чабылат. 



Желип чыкты кашатка, 
Жеткилең Манас алдырап. 
Чыга калса кашатка, 
Көпүрө турат заңгырап, 
Көз тайгылып жиги жок, 
Келишкен экен зымылдап. 
Кем-керчи жок салынган, 
Кураксыздай жымылдап. 
Арстан Манас ошондо, 
Абалкы ишке токтоду: 
- Катында болсоң, Каныкей, 
Сага ыраазы болду, - деп, 
Арамдын тилин алам деп, 
Алты жылы көөнүңдү, 
Оорутупмун, атаң!” – деп, 
Албайыңкы эр Манас, 
Ай туугандай күлүңдөп, 
Каныкейге кайрадан, 
Назары түштү бир ирет. 
Хан Манастын үйүнө, 
Хандар келди чогулуп, 
Залдын баары сарайда, 
Сандаган черүү айылда, 
Чоңдун баары борбордо, 
Чогулган черүү айылда, 
Кечиндеси Каныкей, 
Дагы келди байагы, 
Төрт баатырдын жанына, 
Кеп бар айтар жадында: 
 
- Айаштар, келдим бул жерге, 
Кебим бар айтар силерге. 
Кырк бир тамда зары бар, 
Арстан тапкан көп дүйнө, 
Бузулду пейли баатырдын, 
Көз жеткис жерге жөнөргө. 
Ушул келген элдерде, 
Аттуусу бар атсыз бар, 
Аты арык, чабал бар, 
Жону жоор жаман бар, 
Кабыргадан эт качкан, 
Карс муун болгон кары бар, 
Тор эти толбой шылкылдап, 
Кемирчек муун жашы бар. 
Аттан алсыз болгонун, 
Абыдан байкап баксаңар, 
Тоодо жүрүп кор болгон, 
Башынан нокто тийбеген, 
Токсон миң бизде субай бар, 
Семетей жаш ат минер, 
Ылайык деймин ушулар. 
Андан кала бергенде, 
Алдуусу бар алсыз бар, 
Камдуусу бар, камсыз бар, 



Пулдуусу бар пулсуз бар, 
Телегейи тең эмес, 
Жетиги бар кеми бар, 
Андайларын чогултуп, 
Өзү тапкан дүйнөсүн, 
Садага кылсак ал кандай? 
Аман болсо Семетей, 
Андай нечен табылаар, - 
Кара калпак кыргагы, 
Кабыландын Сыргагы, 
Каныкей сөзүн макулдап, 
Кадимден маш эр Сыргак, 
Калтырбай кебин бүт жазды. 
Борончуну чакырып 
Кагазды ага тапшырып, 
Керней менен сурнайын, 
Экөөн бирдей тарттырып, 
Жалпы журтка жарыйа, 
Жаздымы жок айттырды: 
- Топ эшиктен кирбесин, 
Турнадай сапка тизилсин, 
Аппак экен жакшы деп, 
Күмүш алып албасын, 
Байланып жүрүп ат жооруп, 
Балээге башын салбасын, 
Бир табактан зар алсын, 
Эки табак албасын, 
Эки табак алам  деп, 
Чыгар жерге барганда, 
Уйат болуп калбасын. 
Аты жогу ат алсын, 
Аты жоору  дагы алсын, 
Аты кары жаш алсын, 
Кармап берер киши жок, 
Көрсөтүп туруп агытып, 
Кошуп ийип ат алсын. 
Ат алчуулар таң эртең, 
Дайардалып шайлансын, 
Кардыгачтын кыпчактан, 
Ошол жерден кармасын, 
Ат алганга мен бармын. 
Казынан оозунда, 
Кирер жерде Алмамбет, 
Чыгаар жерде Чубак бар, 
Келгендер муну байкасын, - 
Сыргактын сөзүн угуптур, 
Борончу кабар кылыптыр, 
Алтын алчу немеси, 
Кырк миңге саны толуптур, 
Ат алчуусу отуз миң, 
Мындай сонун болуптур. 
Эртең менен болгондо, 
Эл жайыкка толгондо, 
Казыначы куу жигит, 



Чимирик болгон кол ийик, 
Кашына Каныш ээрчитип, 
Кайырма жака  киш ичик, 
Желбегей Каныш жамынып, 
Эки жеңи салынып, 
Казына оозу ачылды. 
Чубап кирди бир-бирден, 
Бир табактан алтынды, 
Салып алып сүйүнүп, 
Чыгып жатты кужулдап. 
Кызыл алтын жанында, 
Табагы кызыл алтындан, 
Сары алтындан жанында, 
Табагы сары алтындан. 
Күн бешимге барганда, 
Келбей киши калганда, 
Каныкей келип караса, 
Кырк тамдагы казына, 
Алты тамды бүт алган, 
Жетинчи тамдын төрүндө, 
Жыйган жүктөй зар калган, 
Андан башка казынага, 
Адам басып барбаган. 
“Алган менен жетөөнүн, 
Түбү куру калбаптыр, 
Түбү жаман болбойт го, 
Түртүшкөн душман болбойт го, 
Теги куру калбаптыр, 
Тебишкен жоосу оңбойт го” – 
Деп ошентип Каныкей, 
Шыбырап алды билгизбей. 
- Укурук тандап салды, - деп, 
Отуз миң ат алды, - деп, 
Сыргак айтып жеткирди, 
Черүүнүн санын аныктап, 
Дептерге салып бекитти. 
Эртең менен зор Бакай, 
Айкөл шерди баш кылып, 
Он төрт ханды жан кылып, 
Кеңеш үйгө киргизип, 
Айтты сөзүн билгизип: 
- Атым Бакай болгону, 
Чогулуш мындай болбоду, 
Чогулушкан черүүбүз, 
Элүү төрт илек толгону, 
Бейжинге барып келгиче, 
Баш кишиңер ким болот? 
Азаматты бекитпей, 
Армандуу болуп калбаңар, 
Айткыла ушул майданда, 
Аркада өсөк жайбаңар,  
Абалдашып азыраак, 
Аңгеме куруп алыңар, - 
Анда Манас муну айтат: 



- Андай болсо угуңар, 
Улуу-кичүү баарыңар, 
Хан көтөрсөк Үрбүнү, 
Жарайбы сизге бул кандай? 
Менинмче мунун жөнү бар, - 
Жабылыша чур этип: 
- Болду, болду, - дешти эле, 
Анда Үрбү алдырап, 
Буларды айта кетти эле: 
- Акылым менин аз эле, 
Өз тууганым каз эле, 
Көрүнгөнгө тороңдоп, 
Көп киши мага жат эле. 
Атты чабат таптаган, 
Алысты көрөт чактаган, 
Акмактардан экемин, 
Абалын билбей мактанган, 
Мен көрбөгөн жер экен, 
Мен билбеген эл экен, 
Ушул ирет хандыкты, 
Бергенибиз чын болсо, 
Абаң Бакай карыны, 
Хан көтөрүп алалы, 
Карып калган кезинде, 
Абакемдин көңүлүн, 
Бир көтөрүп салалы. 
Айкөлгө жаккан иш болсо, 
Айтканыңар чын болсо, 
Алып калсак Бейжинди, 
Бир күн да болсо тагын бер, 
Бейжинде элдин ханын бер. 
- Бул айтканың акыл, деп, 
Сөзүңө Үрбү, макул, - деп, 
Тууга желек байлады, 
Турган жерде Бакайды, 
Хандыкка минтип шайлады. 
Тогуз миң төөгө тон артып, 
Тогуз миң төөгө дан артып, 
Тогуз миң төөгө ок артып, 
Төрт тогуз миң котолоп, 
Бейжиндин жолун төтөлөп, 
Абаң Бакай белендеп, 
Чубатып жолго салыптыр, 
Коргонуна барыптыр, 
Ордо баккан жигиттер, 
Баатырдан кабар алыптыр. 
Арстан Манас эр айтып, 
Ордо баккан элге айтып, 
Калганын түбүндө, 
Катар сайган терекке, 
Алтымыш аркан салдырып, 
Айабай мыктап таңдырып, 
Сандолун деген замбирек, 
Ак курчтан соккон сайлатып, 



Копурук салып козготуп, 
Өз ордуна токтотуп, 
Колодон сүмбө урдуруп, 
Куржун башы дарыны, 
Кулагына куйдуруп, 
Коло чойун, коргошун, 
Жаткан уйдай огу бар, 
Ичи кызыл дат болгон, 
Атпагалы көп болгон, 
Нуршапдар менен от берди, 
Атканда дүйнө солк этип, 
Чайкалды тоонун эгизи, 
Чайпалды көлдүн тегизи, 
Курма тамдар кулады, 
Төшөктө чалдар туйлады, 
Беймал тоок кыйкырды, 
Бешикте балдар ыйлады, 
Ат-атына жабылып, 
Аттанып колу чубады, 
Айылдан черүү козголду, 
Аттанууга чак болду. 
Шооруктун кызы Накылай, 
Эми акыл ойлоду: 
“Акборчукту жетелеп, 
Ак дейилди жабайын, 
Жолу кичүү болсо да, 
Хан баласы Каныкей, 
Атың менен тонумду, 
Катар тартуу кылайын, 
Сурап келип абамды, 
Өз колуман даам берип, 
Батасын алып калайын” 
Акборчукка Накылай, 
Жолборстон үртүк жаптырып, 
Ак дейилда, асыл тон, 
Аты менен кошо алып, 
Жетелеп келе жатканда, 
Каныкей калды жолгошуп, 
Тура калып Накылай, 
Алдынан утур жол тосуп: 
- Менин жолум улуу, акыл аз, 
Сенин жашың кичүү, элге баш, 
Баанайы менен баатырдын, 
Баарыга болдуң кадырлаш. 
Бактылуу менен байлашып, 
Багым өткөн, билбепмин, 
Күчтүү менен күрөшүп, 
Күчүм кеткен, билбепмин. 
Алдыңа атым тартулуу, 
Асыл тонум жабулуу, 
Алдыңа келдим Каныкей, 
Абамды бергин бир күнү, 
Биздин үйгө түнөсүн, 
Күнү да болсо бейбагың, 



Тилесин андан күнөөсүн, - 
Каныкей анда мындай дейт: 
- Келгениң чын, эжеке, 
Жалганы жок кебиңде, 
Үйүңө барып түнөйт деп, 
Айта албайм дегеле. 
Жашырбаймын, жаппаймын, 
Чынын айтып барайын, 
Барбайын десе абамды, 
Баргын деп айта албаймын, 
Барамын десе туйтуңдап, 
Барба деп тосо албаймын, 
Сен экөөңдөй жалганды, 
Чындай айта албаймын, - 
Ушуну гана айтканы, 
Каныкей бура тартканы. 
ОлуйаКошой, зор Бакай, 
Эрмектешип олтурган, 
Кошой анда кеп айтат: 
- Кадимтеден сырдашып, 
Кана, Бакай курдашым, 
Байатадан бир ишти, 
Байкабадың, туйбадың, 
Ат жетелеп, тон алып, 
Ар жактан келди бир катын, 
Жолун тосуп алдынан, 
Утурлады бир катын, 
Туткатташты бир далай, 
Айтчы, Бакай, угайын, - 
Анда Бакай муну айтат: 
 
- Эрегишкен эки күң, 
Экөө тең сенин келиниң, 
Кечөө Көкөтөйдүн ашына, 
Көп жыйындын башында, 
Хан Манас менен бир туруп, 
Каныкей бата алганда, 
Ичи күйүп Накылай, 
Арыптанып бир далай, 
Жалгандан кеп курап,  
Алты жылы эр көрбөй, 
Салбар болду Каныкей, 
Ичинде болуп дүм өйүп, 
Манас жүрдү сыр бербей, 
Алмамбет келип Көкчөдөн, 
Алынды болду Каныкей. 
Хандар келип сиз келбей, 
Калган күнү кечинде, 
Жолунан тосо барам, деп, 
Батасын алып калам, деп, 
Жолуңду тосуп Накылай, 
Көчүп барды Оролмо. 
Туйунуп калып Каныкей, 
Кардыгачтын суусуна, 



Көпүрө салып ошондо, 
Напага салып өзүңдү, 
Алып келди үйүңө, 
Билсем деле билбесем, 
Бир жаңылыш кетпесем, 
Ат тартышып жүргөндүр, 
Сени сурап бул күндө. 
Аңгычакты болбостон, 
Каныкей кирип эшиктен, 
Карап туруп жүгүнө: 
- Шооруктун кызы Накылай, 
Баатырдын улуу зайыбы, 
Ат жетелеп, тон алып, 
Сизди сурап келиптир, 
Бир күн мейман болсо деп, 
Такилип кылып үйүнө, - 
Кыл мурутун кыйшайтып, 
Борсулдап күлүп хан Кошой: 
- Кекти берген каапырга, 
Кек сактабайт мусулман, 
Алыскы жолго барганы, 
Камынып калдык биз мындан, 
Кабыланды кошо алып, 
Бирге барып келели, - 
Байгамбардай зор Кошой, 
Мына муну дегени. 
Олуйа Кошой баш болуп, 
Накылайдын үйүнө, 
Конокко кетти он төрт хан, 
Муну мындай таштайлы, 
Айкөлүңдүн Бейжинге, 
Аттанганынан баштайлы. 
 

Манастын Бейжинге аттанышы,  
Алмамбеттин хан болушу 

 
“Эртең хандар аттанат, 
Амандашып калам” – деп, 
Айабай Каныш камданган. 
Накылайдын үйүнөн, 
Хандар чыкты аттанып, 
Бейжинди көздөй бет алып, 
Каныкейдин айылынын, 
Как тушуна барганда, 
Алмамбет турду муну айтып: 
- Тетиги турган жеңеме, 
Түшбөй өтсөк кээ болор, 
Арзан жоого жүрбөдүк, 
Эртеңибиз не болор? 
Аркаңдагы жалгызды, 
Көрүп өтсөң не болор? – 
Анда Манас муну айтат:  
- Аргымак жыйдым, ат жыйдым, 
Аккулача болбоду, 



Азамат жыйдым эр жыйдым, 
Алмамбет, сенче болбоду, 
Аркаңда калган жалгыздын, 
Жүзүн көрсөк экен, деп, 
Айткан пенде болбоду, - 
Булардын айткан кептерин, 
Баарын Кошой угуптур: 
Айтса-айтпаса арстаның, 
Аркасында жалгызын, 
Көрө кетсин, жүрү, - деп, 
Хандарды баштап жүрүптүр. 
Он төрт хан келди күлдүрөп, 
Кырк чоро келди күжүлдөп, 
Чукул кирип келгенде, 
Алмамбет айтат күлүңдөп: 
- Учураша бурулдук, 
Каныкей жеңе, сизге, - деп, 
Азыраак кызмат кылабы, 
Жардамы барбы бизге деп, - 
Адеп көргөн чоролор, 
Хандардын атын алышты, 
Аса байлап салышты, 
Эрлерге урмат билгизип, 
Эшик ачып киргизип, 
Белендешип шекер, бал, 
Керткен казы, бычкан жал, 
Ич эти, карын, картадан, 
Сүткө бышкан козунун, 
Куйругунан канча бар, 
Дасторконго койдурган, 
Алтымыш уруу андайдан, 
Куу менен кыргоол кошо бар. 
Самоорлорун кайнатып, 
Дасторкондун бетинде, 
Сары кантын жайнатып, 
Татты менен чай берип, 
Ашыктырбай жай берип, 
Дасторконун жыйдырып, 
Бата-дуба кылдырып, 
Ырчы уул менен Боз уулду: 
- Экөөң бери келгин, - деп, 
Чукул туруп жаныңда, 
Мага көмөк бергин, - деп, 
Ээрчитип барып Каныкей, 
Тордомолуу ак калай, 
Узундугу алты кез, 
Эки жаны сары жез, 
Каркыттаган зембилге, 
Кара кайыш быйдана, 
Катырып калган аптыра, 
Абайлатып салдырып, 
Көтөртүп алып экөөнө, 
Алып келди өргөгө. 
Тегеретме тээги бар, 



Тигип койсо тээгине, 
Ачылып кетер чени бар. 
Кылытын билген Каныкей, 
Тийип койсо тээгине, 
Аптыранын капкагы, 
Ачылып кетти шарк этип, 
Үйдүн ичи жарк этип, 
Так пейиштин жытындай, 
Мурдуна кирди бур этип, 
Үйдө олтурган бардык жан, 
Карап калды таң калып. 
Эңкейе түшүп Каныкей, 
Он төрт бокчо колго алды, 
Хандардын койуп алдына, 
Каныкейдин айтканы: 
- Бара турган жериңер, 
Көрбөгөн жер, угушта, 
Жери чаңдак шор деген, 
Эли жакыр кор деген, 
Айланасы көз жеткис, 
Алтымыш капка жер деген, 
Ошонун барын башкарган, 
Коңурбай калча зор деген. 
Кырк күнү жатсаң чечинбей, 
Кыргагына кир жукбай, 
Тигишпей бит сур турбас, 
Букардан келген дүрүйө, 
Пулу оор карала, 
Анжийандын ак шайы, 
Намангандын суптары, 
Алдырып келип алыстан, 
Силерге арнап жасагам, 
Кирдегенде киерсиң, 
Кымбат – баркын билерсиң, - 
Колуна алды бир калта, 
Урук-чурук караса, 
Бүйүрмөлү оозу бар, 
Бапык таккан боосу бар, 
Бөлөк-бөлөк, байгашка, 
Каныкей айтат мындайча: 
- Айкөл менен бир жүргүн, 
Кыркыңар тең кырк арстан, 
Милдет кылды дебеңер, 
Бир-эки ооз сөз айтам, 
Көп алыстап кетпестен. 
Көкөтөйдүн ашынан, 
Эки жылдын алдында, 
Айлыңарга мен келдим, 
Ошондон бери карата, 
Бирөөнө жаман дебедим, 
Урматташып келемин. 
“Вазир жакшы, хан жакшы, 
Катын жакшы эр жакшы” 
Илгеркинин дегенин,  



Ойума сактап түйгөнмүн, 
Минер аттын баарынын, 
Тулку бойун күймөлөп, 
Туйагынан башкасын, 
Баарын күмүш түймөлөп, 
Мылтык атса ок өтпөс, 
Милте жанса чок өтпөс, 
Чапса кылыч кесе алгыс, 
Сайса найза теше алгыс, 
Камдакай менен каптадым, 
Кара бойум чаптадым. 
Таза жерге жыктырдым, 
Тармал ирик кырктырдым, 
Кыздарга кылын тердирдим, 
Шуушаң менен керттирдим, 
Майда кумга сабаттым, 
Төрт талаа кылып жасаттым, 
Тигишип милте жаптырдым, 
Тышынан чыраш тартырттым, 
Ичине шайы ичтеттим, 
Жээгине кара карматтым, 
Борго кошуп болоттон, 
Арасына ширеттим. 
Кыркыңа кыркты жасаттым, 
Чөмөрө басып кийерсиң, 
Жеңеңердин бергенин, 
Ошондой жерде билерсиң, 
 
Ак калпак деп ат койдум, 
Акырзаман журтуна, 
Ак калпак кыргыз эли деп, 
Атагың өчпөй жүрөрсүң. 
Мурда кыргыз жүрчү эле, 
Калпакты кайдан билчү эле? 
Тигишсиз туйук уйутуп, 
Кара кийиз кийчү эле, - 
(Акындын эмине чатагы, 
Ак калпак кыргыз деген деп, 
Жеңеңден калган атагы). 
Сол колун ачпайт жумулуу, 
Аныктап уккун ушуну, 
Анан жана Каныкей, 
Ажыбайды карады, 
Айткан кеби мына бул: 
- Кырк жигиттин бийисиң, 
Кыйын кылдат бирисиң, 
Кишинин жакшы – жаманы, 
Кыйналган жерде билинсин. 
Көкөтөйдүн ашынан, 
Көп чогуунун кашынан, 
Келгенден бери чама жок, 
Таласка көчүп келгенде, 
Абыке менен баш кылып, 
Үч жылдын алды чагында, 



Эл мактаган беренден, 
Терисин бузбай кийикти, 
Көзгө атамын дегенден, 
Ополдун аркы бетинде, 
Даңдуңбаштын тоосунан, 
Тарашалуу зоосунан, 
Таңдап туруп аттарын, 
Талпагын жайа тарттырып, 
Көлөкө кылып териге, 
Күн тийгизбей четине, 
Карамтыл так  түшүрүп, 
Кан жугузбай бетине, 
Алып келип бул жерге, 
Айлыбыздын жигитин, 
Алматыга жибердим. 
Жаш жыгачтуу алманын, 
Кабыгынан жыйдырып, 
Кырчындуунун кырк чачтуу, 
Тал бүчүрүн сыдыртып, 
Кермегин жакшы кандырып, 
Тандап жүрүп  абдан, 
Буласын алдым талынан, 
Ак болотту эгетип, 
Арасына ширетип, 
Албарс учтуу шибеге, 
Ак  болот ийне биздерде, 
Айланасын кабууга, 
Араң жетти бир күнгө. 
Жасаганым кандагай, 
Касиети бир далай. 
Чойуп койсоң, Ажыке, 
Чылбыр бойу узарат, 
Койо берсең жыйылып, 
Уучтан ашпай чогулат, 
Табылгы , сөксөөл  чогуна, 
Күймөк түгүл ысыбайт. 
Теңдешери Коңурбай, 
Теминише киргенде, 
Темирден ыштан кийгенде, 
Такымы жооруп кетпейби, 
Кара темир кийгенде, 
Карсылдаша киргенде, 
Карчыты жооруп кетпейби, 
Кабылан эрдин ошондо, 
Кайрылбас жайга барганда, 
Каргышы мага жетпейби?! 
Көрпөчөнүн бүгүшкө, 
Сала жүргүн ,Ажыбай, 
Аттанып жоого чыгарда, 
Кийгизип койгун арстанга, - 
Каныкейди карашып, 
Катын мындай болсо, деп, 
Калктын баары жаратып, 
Ырысына канкордун, 



Берген экен муну, деп, 
Кара баштуу пендеден, 
Жок чыгар мындан артылып. 
Жез оймоктун узу деп, 
Кобурашты кыйла кеп. 
Анда Кошой кеп айтат: 
- Кана, балам Каныкей, 
Алып келчи чүрпөңдү, 
Төрөнүн жалгыз перзенти, 
Учураша кетели, - 
Эпчи жакта жүк бурчу, 
Боор такасы алтындан, 
Көзү сүйкүм мөлтүрөк, 
Кохардан мончок тагылган, 
Кундактагы баланы, 
Борумдуу тууган Каныкей, 
Ажыбайга берди эле, 
Эңкейе түшүп Ажыбай, 
Хан Кошойго сунду эле. 
Кошой алып колуна, 
Оң бетинен бирди өөп, 
Сол бетинен бирди өөп, 
Кутбаны карай баштандып, 
Оң тизесин жаздантып, 
Жаткырып койуп баланы, 
Мурутун сылап олтуруп, 
Муруттан чыккан бир кылды, 
Комуздун кылын түргөндөй, 
Колуна түрүп толтуруп: 
- Мына, балам Каныкей, 
Белги кылып тагып бер, 
Медерлүү болсун жалгызың, 
Тумар кылып тагып бер, 
Туруктуу болсун жалгызың, - 
Кошойдон өтүп кеткенде, 
Хандар алып сүйүшүп, 
Кырк чорого берди эле, 
Кырка сүйүп кырк баатыр, 
Каныкейге берди эле. 
Элдин аркы четинде, 
Ашкана жаккы бетинде, 
Тамылжыган зор Манас, 
Олтурат эле ал жерде, 
“Көңүлүм түшсө бекер, - деп, 
Көзүм тийип кетер” – деп, 
Ичинде ойлоп чебердеп, 
Чын ачуусу келгенсип: 
- Алпар ары! – деди эле. 
Төрдө олтурган катар хан, 
Каарынан жадаган, 
“Жалгыз уулу ушуга, 
Буга ракым кылбаган, 
Кимге ракым кылат? – деп, 
Кыйгына биз тийсек, 



Баарыбызды чогултуп, 
Бир эле күнү кырат” – деп, 
Эки-экиден күбүрөйт, 
Сийдиги агып бүрүлдөйт. 
Каныкей анда кеп айтат: 
- Алмамбет айаш, - деп айтат, 
Айчыгы алтын кызыл туу, 
Асмандата аштапсың,, 
Аскерди калың баштапсың 
Жетим уул, тул катын, 
Жергеңди каран таштапсың. 
Аксак сөөнөт тайакка, 
Аскери барат кайакка? 
Төкөр сөөнөт тайакка, 
Төрөңүз барат кайакка? 
Азык алдың дилдеден, 
Атка миндиң чилдеден, 
Арстан төрө баатырдын, 
Адам сырын билбеген, - 
Алмамбет анда мындай дейт: 
- Тээ Каспаңдын кара тоосунда, 
Капкалуу Бейжин оозунда, 
Чок табылгы жайлаган, 
Чоң кара атын байлаган, 
Жоо дегенде шайланган, 
Калдайдын уулу каапырга, 
Хан Коңурбай баатырга, 
Казат кылсак ага деп, 
Учураша бурулдук, 
Каныкей жеңе, сага деп, -  
Алмамбет муну дегенде, 
Каныкей айткан бул бир кеп: 
- Адырда жылкы ала баш, 
Аргымак чалыш аралаш, 
Аргымак таптап минүүгө, 
Арстан көргөн бала жаш. 
Тоодо жылкың алабаш, 
Тобурчак чалыш аралаш, 
Тобурчак токуп минүүгө, 
Төрөмдөн калган бала жаш. 
Сүйүп мээрим канган жок, 
Султанымдын артында, 
Семетей жалгыз, өзү жаш, 
Сөөнөр бала калган жок, 
Алып мээрим канган жок, 
Семетейге бир белги, 
Арка болор калган жок. 
Султанымдын барында, 
Мелүүнкү жатып уктадым, 
Беш тайпа журтту туткамын, 
Менде тоодон чоң арман, 
Безилдетип ыйлатып, 
Семетейге бир медет, 
Перзенттин үнүн укпадым. 



Баатырымдын барында, 
Мамыкка жатып уктадым, 
Бардык ишин туткамын, 
Басылбаган чоң арман, 
Семетейге бөбөк деп, 
Баланын үнүн укпадым. 
Алдырып салсаң кыйрадың, 
Арманды ичке жыйнадың, 
Жайкы чилде кырк күндүн, 
Кышкы чилде кырк күндүн, 
Эки кырк күн сексендир, 
Көрбөгөн пенде жексендир. 
Келер маалың кайсы маал? 
Кебиңди, айаш, айта сал, 
Кайтар маалың кайсы маал? 
Кабарың, айаш, айта сал. 
Келип калсаң жол менен, 
Айрык черүү кол менен, 
Так ушул кезде келмек  деп, 
Жолунда такыр болойун, 
Семизден кармап сойойун, 
Дасторконго койоүн. 
Аарынын күчү бал менен, 
Айымдын күчү хан менен, 
Хандын күчү эл менен, 
Катын күчү эр менен, 
Кыйандын күчү сел менен, 
Булуттун күчү жел менен, 
Буудандын күчү жем менен, 
Күлүктүн күчү тер менен, 
Күрүчтүн күчү дем менен, 
Дыйкандын күчү жер менен, 
Тайанар жалгыз төрөбүз, 
Жаман жолго жөнөлдү, 
Жаның тирүү көрөмбү? 
Же айрылып калып арстандан 
Армандуу болуп өтөмбү? 
Кабарын уккан Бейжинде, 
Коңурбай менен Мурадил, 
Эки чочко зор деген, 
Кармашканы кор деген. 
Камап калмак октосо, 
Камоодон төрөм токтосо, 
Кайраттуу бири сиз деймин, 
Өзүңдөн жардам издеймин, 
Анык болсо Бейжинди, 
Аралап кирип чапканым, 
Кырк чоронун кырк жеген, 
Кызыл куйрук нар болсун, 
Нар үстүнө артканың, 
Кызыл алтын зар болсун, 
Асылдан издеп тапканың, 
Кымызды жебей бул болсун, 
Мен бечара жеңеңдин, 



Жалгыз бой жайын билесиң, 
Казан-ашка карашар, 
Кара борчо кытайдан, 
Он эки-он үч кул болсун, 
Мөөсүлүм бөлөк шол болсун, 
Ушул жерге келгенде: 
- Токтой турчу, жеңе, - деп, 
Арбак урган кытайды, 
Арзан душман дебе, - деп, 
Алмамбет айтты мындай кеп: 
- Кадимкидей наркым жок, 
Карсылдашып киргенде, 
Кайра качар салтым жок, 
Каралды болор кашымда, 
Кадимки кытай калкым жок, 
Жалгыз дедиң баатырды, 
Жайнап жаткан көп алаш, 
Кимге тууган акыры? 
Аталаштан алтоо бар, 
Энеликтен экөө бар, 
Абыке, Көбөш ини бар, 
Ак исламдын дини бар. 
Арзып келген мен кулдун, 
Өзүнөн башка кимим бар?! 
Арстан камын жедим, ээ, 
Алмамбет уксун дедим, ээ, 
Кыйытпай айткан кебиң, ээ, 
Кытайдан кулду дедиң ээ, 
Кытайдан кулуң жок беле?! 
Кашкаңда турган Алмамбет, 
Кытай эмес, жеңеке, 
Кыргыздан чыккан шор беле?! 
Алла деп атка мингенде, 
Аттанып жолго киргенде, 
Карк үч айга жол жүрсөң, 
Күн-түн дебей мол жүрсөң, 
Эл амандын көк чөлгө, 
Буткул-буткул көп көлгө, 
Аларбыз үч ай кышыны, 
Саларбыз таптап кушуну. 
Ат кара тил болгондо, 
Бейжинден чалгын чаларбыз, 
Бей пайлуу жоого барабыз, 
Алдырсак да, алсак да, 
Алты ай уруш саларбыз, 
Аманыбыз жанарбыз. 
Бир жарым жыл болгондо, 
Он сегиз айга толгондо, 
Келип түшсөк деп ойлойм, 
Кең Таласта коргонго, 
Кабарын уксаң, жеңеңе, 
Ушунчалык болжолдо. 
Жалгыз деген бир кепке, 
Жаадыма түшөт бирдеме, 



Өчөгүшкөн доңуздан, 
Өлүп калсам кокустан, 
Арбагымды ким сыйлайт? 
Аманат жанын ким кыйнайт? 
Азып жүргөн кулум деп, 
Агызып жашын ким ыйлайт? 
Бирге жүргөн кырк чоро, 
Жардык кылсам көнө албас, 
Жакшы болсом көрө албас, 
Ажал жетип, күн бүтүп, 
Өлүп кетсем не пайда, 
Жакшылап жууп көмө албас! 
Болду чала кулга, деп, 
Мойнунан илгин тулга, деп, 
Буга окшогон кытайдын, 
Жатар жери жылга, деп, 
Атышкан жоого барбастан, 
Жасатым жерден албастан, 
Шашкалаңдуу күн болсо, 
Таштап атын жөнөр дейм, 
Жайбаракат күн болсо, 
Туз көмгөндөй көмөр дейм. 
Тирүү болсом көрө жок, 
Өлүп калсам көмүлүп, 
Өкүрүп ыйлап көмөр жок. 
Баркырап ыйлар балам жок, 
Баш калкалар паанам жок, 
Тагдыр жетсе дабам жок, 
Чын шашкалаң күн болсо, 
Жасатым жерден алар жок. 
Тутунган менде туйак жок, 
Ушул жалгыз дүйнөдө, 
Тирүү калар сыйак жок! 
Атбай журт, сенде акым жок, 
Аруукеден жакын жок, 
Арууке какшап күйбөсө, 
Атылган ташка бизден ок! 
Калкым, сенде акым жок, 
Катыныман жакын жок, 
Катыным какшап күйбөсө, 
Кагылган ташка биздин ок... 
Бөйрөк эти бүлкүлдөп, 
Кирпиктен жашы мөлтүлдөп, 
Кубулуп үнү каргылдап, 
Көмөкөйү балкылдап, 
Адашкан жетим тайлактай, 
Алмамбет жашып турганда, 
Карап турган кырк баатыр, 
Ар канча улук болсо да, 
Акылы тунук болсо да, 
Жалгыздыгы курусун, 
Шашып ыйлап турушун. 
- Келе бери, баатыр, - деп, 
Кеп көбөйүп жатыр, - деп, 



Анжидандан алдырган, 
Сагаса күлүн салдырган, 
Калемпирге сулаган, 
Карам мурчка буулаган, 
Тарткан адам дуулаган, 
Абайлабай тартканда, 
Ат үстүнөн кулаган, 
Жан чыктын чакча, 
Суурушуп жанашалып турушуп, 
Алып барып кай бирөө, 
Алмамбетке сунушуп. 
Насыпай тарткан кезең жол, 
Бөлүнүшөр күн болду, 
Гүлчоро калды эсен бол. 
Катарлашып барганда, 
Мелтиреген Арууке, 
Басып келип ал жерге: 
- Бала үчүн, баатыр, ыйлаба, 
Бекерче жаның кыйнаба, 
Болор-болбос бир неме, 
Бойумда бар бир күмөн, 
Болжой албай тим жүрөм, - 
Аруукеден кеп угуп, 
Ачып көзүн карады, 
Эркек бала колунда, 
Эркелетип тургандай, 
Алмамбет ойу самады. 
Койнуна колун салганы, 
Кол башындай түйүнчөк, 
Колуна кармай алганы: 
- Мына алгын Арууке, 
Мен Бейжинде турганда, 
Бир кишиче бар элем, 
Журт башкарган хан элем. 
Суусу жок чөлдөр улатып, 
Сай сагызган карматып, 
Периден молдо алдырып, 
Кырк ороо тилди мант кылып, 
Койдум эле байлатып, 
Эркек туусаң, Арууке, 
Муну менен оозанткын, 
Билгич болсун тукумум, 
Кыз төрөсөң кокустан, 
Муну менен озантпа, 
Арты калат балаага, 
Эмгегим кетет талаага. 
Алтын кемер – бото кур, 
Соорандыктын доорунда, 
Баашалык такта колунда, 
Курчанып жүргөн башында, 
Белек болсун балага, 
Курчап койгун сен ага. 
Келсем беттен өбөрмүн, 
Келбесем кайдан көрөрмүн?! 



Кыйаматка барганда, 
Белги болсун белегим, 
Ошол жерде көрөрмүн! –  
Деп Алмамбет бергенде, 
Пейпайлуу заман күн түштө, 
Бетме-бет турган көп элге, 
Ал аңгыча болбоду, 
Калабалуу кыргыз тил, 
Кагып доол койгону. 
Баштатан кылган иш үчүн, 
Кырк чоронун бардыгы, 
Кыргын тийген немедей, 
Кыйрап жөнөп калганы, 
Кыраан катын Каныкей, 
Кылчайып артын карады, 
Бастырганы арстаны, 
Аккула минип алганы, 
Кайрылып барып ошондо, 
Каныкейдин айтканы: 
- Катыны билет экен деп, 
Хандар, айтып калбаңар, 
Арстанымдын өзүнө, 
Алты ооз айтар сөзүм бар, 
Каңгайдын кара тоосунан, 
Капчал кара зоосунан, 
Катарлап белин ким ашкан? 
Үрүстөм Дастан бир ашкан, 
Амири болбой Алладан, 
Ара жолдон ал кайткан. 
Андан кийин ким ашкан? 
Амир Темир көрөгөн1 ,  
Ай-ааламдын баарысын, 
Алдына салып күрөгөн, 
Ошол Бейжин шаарында, 
Өтүптүр жалган дүйнөдөн. 
Искендер изин салбаган, 
Илгертен киши барбаган, 
Пайгамбарлар барбаган, 
Байыртан киши албаган. 
Чарыйа чаркы жетпеген, 
Жакташып пенде жеңбеген, 
Барса келбес Бейжинге, 
Барамын дейсиң, дегдейсиң, 
Алып калсаң Бейжинди, 
Кызыгына кызыгып, 
Үч айдан артык турганда, 
Аманат жаның, келбейсиң. 
Кызылына кызыгып, 
Кытайдын кызын албагын, 
Капырда болсо улук журт, 
Кесирине калбагын. 
Күнүлүк кылып жатат деп, 
Көңүлүңө албагын, 
Ар кандай заман болсо да, 



Алмамбет кебин салбагын, 
Аптаба алтын, миш эмес, 
Алп Коңурбай, Эсенхан, 
Алыша турган кез эмес; 
Самоору алтын, миш эмес, 
Эсенхан менен Коңурга, 
Сайышка барар кез эмес. 
Алтымыш бирде мүчөлүң, 
Аттанам деп Бейжинге, 
Дарбыдың,, жаман күчөдүң,. 
Бир жылы мурун барбадың, 
Же бир жылы кийин калбадың, 
Өткөзө кыйын мүшкүл иш, 
Мүчөгөн жылы барганың, 
Барган жерден аман кел, 
Кош эмесе, султаным! – 
Ителгидей кара көз, 
Ирмебестен жаш кетип, 
Кийин тура берди эле, 
Бүктөй кармап камчысын, 
Аккангынын кашына, 
Тыкылдатып турду эле. 
Каны тургай карадан, 
Ошончолук көп жандан, 
Барбайлы десе бир адам, 
Бармакчы эмес падышам. 
Айталбай баары токтолду, 
Айткан киши жок болду. 
Каныкей калды ордодо, 
Канкоруң кирди чоң жолго, 
Аттанып аскер кеткени, 
Бүгүн төрт күн болгону. 
Катардагы кишиден, 
Төрттү мурда таштаган: 
Чыгыш жагын алаштын, 
Чеп болуп карап тургун, деп, 
Айкандын улуу Көкбөрү, 
Түштүк жагын кара, деп, 
Жедигердин багышты, 
Жергесине Жакыпты, 
Каңгайдын жолун кайтар, деп, 
Арыбы көп калдай, деп, 
Черүүсү көп кара курт, 
Какандагы кытай, деп, 
Айдаркандын Көкчөгө, 
Жети ханды чакырып, 
Алып келиштин алдында, 
Кабар кылып угузган, 
Кабары бар камкордун, 
Пендеге болду жумуштан. 
Үйдө калган хандарды, 
Ушундай койо туруңуз, 
Алмамбеттин сапарда,  
Хандыгынан угуңуз. 



Айкөл Манас баштаган, 
Катардагы он үч хан, 
Күн бешим чен мезгилде, 
Бурананын белинде, 
Колдун артын караса, 
Бурананын ойунда, 
Колдун алды калгылдайт, 
Табылгынын чогундай. 
Бул сапаркы арстандын, 
Колу укмуш көп эле, 
Бурана менен табылгы, 
Бул экөөнүн арасы, 
Он алты күндүк жол эле. 
Аттарын таштап адырга, 
Аркарын аңдып жүргөн бар, 
Текесин таштан кулатып, 
Кызартып сойуп жаткан бар, 
Өрдөк карап куу атып, 
Кара суу бойлоп баскан бар, 
Кайрымак салып буткулга, 
Балыкты тосуп жаткан бар, 
Көйнөгү жок жылаңач, 
Ыштандан башка кийим жок, 
Басып жүрүп жылаңбаш, 
Ордо атып келем, деп, 
Мен татыймын жеке, деп, 
Беймаал күндөй койулуп, 
Чатыраш ойноп чойулуп, 
Кумалак салып курчалып, 
Бой-бойлошуп үн салып, 
Чакмак алып жыйылып, 
Олтурушуп жанаша, 
Колдун кейби ошондой, 
Алмамбет анык караса. 
Анда Алмамбет кеп айтат, 
Ачууланып бек айтат: 
- Чатыраш ойнуң, чачылсын, 
Уйкудан көзүң ачылсын, 
Кумалак ойноң курусун, 
Мунткенде катат ырысың! 
Кабылаң Манас, барсыңбы? 
Калк бийлеген залсыңбы? 
Калк башкарган хан десем, 
Калкыңдан чыккан карсыңбы? 
Колуңду баштап нетемин, 
Колуңдун кейпи бу болсо, 
Корктум, кайра кетемин, 
Аскериң баштап нетемин, 
Аскериң кейпи бу болсо, 
Азыр кайра кетемин, 
Кетмек түгүл Кеңколго, 
Түн бойунча жетемин! 
- Алмамбеттен кеп угуп, 
Кеп укканда эп угуп, 



Калгадай кашка тиш, 
Калайыктан башка тиш, 
Кашкайып чыгып алыптыр, 
Калп эле күлүп арсаңдап, 
Каткырыгын салыптыр: 
- Кылган иши кээ болгон, 
Акылдан азып калганбы, 
Аскерди койуп эркине, 
Ардагым Бакай не болгон? 
- Андай эмес, баатыр, - деп, 
Бастыралы бачым, - деп, 
Айалдабай жол жүрүп, 
Ат айабай мол жүрүп, 
Жылдыз такта болгондо, 
Жыбырап көккө толгондо, 
Табылгынын чогуна, 
Эл жыйылган чогууга, 
Булар жетип келди дейт. 
Арстан Манас баатырга, 
Алмамбет айткан бу бир кеп: 
- Элге кабар кылдыргын, 
Эки күндүн ичинде, 
Эл баштыгы болгондор, 
Чогулуп мында келсин деп. 
Бирге барың мен менен, 
Абам Бакай өзүңүз, 
Болуп жаткан иштерди, 
Көрүп калсын көзүңүз, -  
Эрен Манас кеп айтып, 
Эңдекей жаткан элге айтып, 
Эл бийлеген өңкөй эр, 
Эртең эрте келсин, деп, 
Борончуга бек айтып, 
Таң агарып атканда, 
Таңшып булбул жатканда, 
Абаң Бакай, шер Манас, 
Алмамбет – үчөө аттанып, 
Кара чоку бийикке, 
Чыгып барып эртелеп, 
Дүрбүнү салып олтурду, 
Аттарын койуп шиберге. 
Алмамбет айтат: 
- Баатыр, - деп, 
Алдыда жолдор жатыр, - деп, 
Абаң Бакай карыйа, 
Дүрбүлөрүн алгыла. 
Оң колуңда көрүнгөн, 
Тунарыктап урчтанган, 
Мурдун салып кырданган, 
Музаттын берки учугу, 
Музаттын белин ашабыз, 
Беш айда Бейжин барабыз. 
Кара шаар, Камбылга, 
Ар жакында Чуужуга, 



Уруш кылып калабыз, 
Ала алсак Бейжин барабыз, 
Ала албасак аларды, 
Бара албай кайра жанабыз. 
Андан өөдө көрүнгөн, 
Арсактары бөлүнгөн, 
Эшекарттын бийик бел, 
Эшекартты ашканда, 
Үч айда Бейжин барабыз. 
Каркайган кара тоо менен, 
Капчыгайлуу коо менен, 
Аз жеринде ат минип, 
Көп жеринде жөө жүрүп, 
Азайгансып чамабыз, 
Араң Бейжин барабыз. 
Тоолор бийик, суусу жок, 
Какырлар бар чөбү жок. 
Андан ары барганда, 
Сагызган ашуу сайылма, 
Ат жүргүссүз тайкылма, 
Сагызган ашуу ашканда, 
Теңиң калып, теңиң жок, 
Адамың, атың тең окшош, 
Жарым-жарты калабыз 
Эки айда Бейжин барабыз. 
Эки  айда Бейжин  баргыча, 
Эки жерде суусу бар, 
Калган жердин барында, 
Чөбү да жок суусу жок, 
Ушундай күнгө калабыз. 
Те карарыңкы көрүнгөн, 
Кордойдун ичи муну дейт, 
Койдон башка мал жүрбөйт, 
Биз Кордойду ашканда, 
Үч айда Бейжин барабыз. 
Кээ жеринде суусу бар, 
Кээ жеринде чөбү бар, 
Жадоочу деген чөлү бар, 
Кайсы белин ашабыз? 
Кай жери менен басабыз? 
Кандай басыш эби бар? - 
Анда Бакай кеп айтат: 
- Байатадан Алакем, 
Айткандардын баарысы, 
Баштатан кандим жол эмес, 
Бары көргөн жер эмес, 
Сыр чөйчөктөп чай ичип, 
Сырын билген эл эмес, 
Жайнаган колду башкарып, 
Бу мен бара алар жер эмес. 
Эби келсе, арстаным, 
Эр Алмамбет хан болсун, - 
Анда Манас кеп айтат: 
- Андай болсо, абаке,   



Менин да айтар кебим бар, 
Андан кийин Алмамбет, 
Хан болуштун эби бар, - 
Аттарын оттон алышты, 
Артына кайра жанышыты, 
Өзөндө жаткан бугудан, 
Алтымышты атышты, 
Жайасын кошуп чоң төштөп, 
Аттарына артышты, 
Калдайып келип баатырлар, 
Чатырга түшүп жатышты. 
Эртеси калбай эл келди, 
Эл башкарган эр келди, 
Жашы менен карысы, 
Жакшы-жаман тең келди. 
Уй мүйүз тартып олтурду, 
Ойрон Манас кеп урду: 
- Күн чыгышка карата, 
Жүргөн журтум барсыңбы? 
Күч чектешкен душманды, 
Сүргөн журтум барсыңбы? 
Бейжинге барчу беш жолду, 
Билген журтум барсыңбы? 
Белин ашып, жол жүрүп, 
Көнгөн журтум барсыңбы? 
Ачуусу менен таттуусун, 
Таткан журтум барсыңбы? 
Турмуш салты кандайча, 
Элин билген барсыңбы? 
Бийиги канча, ой канча, 
Жерин билген барсыңбы? 
Эндөөлүгүн элине, 
Эбин билген барсыңбы? 
Ашып түшчү белдерин, 
Анык билген барсыңбы? 
Кармашуучу дөөлөрүн , 
Канык билген барсыңбы? 
Калайык айтам силерге, 
Ойумда болгон бар сырды, - 
Айтып Манас токтолду, 
Аш бышымча унчукпай, 
Сүйлөгөн киши жок болду, 
Кара чаар жолборстой, 
Кайран Алмаң октолду: 
- Күн чыгышты карата, 
Жүргөн киши мен бармын, 
Күжүрөгөн Кытайды, 
Сүргөн киши мен бармын. 
Аша турган белдерин, 
Анык билген мен бармын, 
Кармашуучу дөөлөрүн, 
Канык билген мен бармын. 
Бийиги кайсы, ой кайсы, 
Жерин билген мен бармын, 



Энөөлүгүн Какандын, 
Эбин билген мен бармын. 
Канча жашка чыкканча, 
Улук болуп колума, 
Алган бийлик мен бармын, - 
Анда Манас кеп айтат: 
- Ырчы уул менен Бозуул, 
Эр Бакайга баргыла, 
Жандыкты берсин Алмама, 
Сурап келе калгыла! - 
Эки үзөнгү кагышып, 
Эки уул кетти жарышып, 
Хан Бакайдын кошуна, 
Салып жетип барышып, 
Салам айтып бөкчөйүп, 
Олтура калды чөкчөйүп, 
Келгенин абаң билди эле, 
Кыл муруту былк этип, 
Мыйыгында күлдү эле: 
- Келипсиздер, баатыр, - деп, 
Бар беле мага айтар кеп? - 
Боз уул деген бар эле, 
Кеп айтканы шар эле: 
- Тууга желек байлады, 
Турган жерде, абаке, 
Хандыкка сизди шайлады, 
Кечээ берген жандыкты, 
Бүгүн кайра берсин деп, 
Каңкоруң бизди айдады, - 
Анда Бакай кеп айтат: 
- Ал Алмамбет баатырды, 
Баламдан жакын көрөмүн, 
Берсин десе  Алмама, 
Миң тиллалик беремин, - 
Катчыга катын жаздырып, 
Айтучу ойун так кылып, 
Бекерчи Бакай болдум , деп, 
Алтындан бүткөн ак мөөрүн, 
Айагына бастырып, 
Кагазды берди тапшырып. 
Канкор каалап калган соң, 
Хандыкты Алмаң алган соң, 
Жаш чородон чаптырып, 
Жалпы элге айттырып, 
Жаккан отун өчүрүп, 
Таң эртеңден көчүрүп, 
Камандуу деген жер келди, 
Такыр калмак эл келди. 
Таптакыр талап алды эле, 
Түп көтөрө жылмайтып, 
Жөнөп кетип калды эле. 
Кордой деген бел келди, 
Ашмак болду бул белди, 
Ак кулжадан маңкайып, 



Алмамбет айтат бул кепти: 
- Капчыгайдын оозу тар, 
Чубап өткөн барыңар! - 
Чубатып элди санады, 
Толгондо онго санаты, 
Бирден киши он башы, 
Онду бири айдады; 
Элүүгө элүү башы деп, 
Жүз кишиге  жүз башы, 
Миңге саны толгондо, 
Миң  башысы сен деди, 
Миңден бири жоголсо, 
Жооп аламын мен, деди. 
- Эки күндүк жол басып, 
Азабы катуу бел ашып, 
Ар жагына түшөбүз, 
Эр башына барыңар, 
Эки теңден отун ал, 
Атыңа артып ала бар, - 
Он кишиге бир киши - 
Он башына айдатып, 
Эки күнү жол басып, 
Азабы катуу бел ашып, 
Ашып түштү Кордойду, 
Беш күнү-түн чубашып, 
Бир күн жатып уктады, 
Аттанар убак болгондо, 
Алмамбеттин айтканы: 
 
- Алла деп атка мингенде, 
Алыскы жолго киргенде, 
Уктап уйку канбайсың, 
Уучтаган колду жазбайсың, 
Азык ичип көчпөйсүң, 
Ат чалдырып өтпөйсүң, 
Жол жүрүүгө кандайсың? 
Өгүз өтмөк, тай өтмөк, 
Өрдөшүнө барганда, 
Кол эсебин алганда, 
Жанбашың жерге тийгизип, 
Жай аласың ошондо, - 
Айчыгы алтын кызыл туу, 
Асмандата аштады, 
Айсарала алкынып, 
Алакең жолду баштады, 
Тырмактай чырым алганы, 
Тизгинин бура тартпады, 
Ат жабдыгы жаркылдап, 
Айкөл жүрдү балкылдап, 
Артыкча сүрдүү көргөнгө, 
Артында колу калкылдап. 
Көз чымырын албастан, 
Бутун сунуп жатпастан, 
Бели ооруп зыркырап, 



Көчүктө дарман калбастан, 
Кылым кол бары кыйналып, 
Кыйын болгон убагы, 
Кыйла терси мурдатан, 
Кыргыл буга унайбы? 
Кырктын башы Кыргыл чал, 
Кыркында көпкөн жинди чал, 
Анык шайы чын кетип, 
Жүрө албаган дартынан, 
Онбашысы Бозуул, 
Каржалганда Кыргылдын, 
Айтып турган сөзү бул: 
- Ой, онбашым Бозуул 
Жаныма жакын дос уул,, 
Жадоочу чөлдүн бойунан, 
Алла деп атка мингени, 
Айдалып жолго киргени, 
Күнү кырк бир күн болду, 
Түнү кырк бир түн болду, 
Эсептесем экөөнү , 
Сексен эки күн болду, 
Селдей аккан аскердин, 
Үстүнө каран түн болду. 
Чырым уйку албадык, 
Чиренип бирден жатпадык, 
Чай кайнатуу деген жок, 
Чымындай даам татпадык. 
Атым Кыргыл болгону, 
Алтымыш жашка толгону, 
Мүңкүр кылган жалпыны, 
Мындай кордук болбоду, 
Бул бадирек кытайдын, 
Жаныма батты чоңдугу! 
Кылым түрктүн алашы, 
Кыйналган жаным карачы, 
Не болгондур байагы, 
Кыйынсынган Манасы?! 
Атагы түрк алашы, 
Айдалган күнүм саначы, 
Ал эмне ьболгонун билбейим, 
Акимсинген Манасы? 
Анда Бозуул кеп айтат: 
- Койгун, Кыргыл, - деп айтат, 
Жашы менен карыбыз, 
Кыйналып келет жаныбыз, 
Ошондой жарлык чыгарган, 
Ойрон Алма ханыбыз, 
Миң күнү жүрсө каржалбас, 
Манас экен залыбыз. 
“Бака, балык тили бир” 
Айкөл калбайт кабарсыз, 
Ашыкпагын Кыргыл чал, 
Айткан сөзүң пайдасыз! - 
Анда Кыргыл күүлөнүп, 



Боз уулга сөйлүнөп: 
- Кыйынчылык болду деп, 
Кырасыңбы колду деп, 
Кыйкырган бойдон барбасам, 
Кыркылып калсын сакалым, 
Кылымга калыш макалым! - 
Алдындагы Акборчук, 
Атын санга салганы, 
Бастырып кетип калганы. 
Жолуккан элден кеп сурайт: 
- Жолу каткан Манасты, 
Көрдүңөрбү ? - деп сурайт: 
- Кеңгиреген Манасты, 
Көрдүңөрбү? - деп сурайт, 
Көргөн элдер кеп айтат: 
- Өрттөнүп өлсүн канкоруң, 
Өгүнү эле биздерден, 
Өтүп кеткен, - деп айтат. 
Билбегендер кеп айтат: 
- Бу кимиси? - деп айтат, 
Миңбашысы жок чалбы? 
Билинбеген шок чалбы? 
Он башысы жок чалбы? 
Ойротто жок шок чалбы? 
Азаматтан кем эмес, 
Айтор оңой неме эмес, 
Каңкорду карап элеңдеп, 
Катуу жүрөт тепеңдеп, - 
Артуу-артуу Сарыбел, 
Аркырап аккан сары жел, 
Арсактардан артылып, 
Бир белестен караса, 
Аккула менен албайып, 
Эки этеги салбайып, 
Алп мүчөсү көрүндү, 
Ала тоодой дардайып. 
Бараанын көрүп бакырды: 
- Бадирек Манас,токто! - деп, 
Баатыр Кыргыл чакырды. 
Кыргылдын үнү чыкканда, 
Кыйкырыгын укканда, 
Анда Манас ойлонду, 
Артын карап толгонду: 
“Ушу тушта деди эле, 
Күмсарынын ач бели, 
Ар жагында деди эле, 
Чоң Жолойдун көп эли. 
Сезип Жолой калганбы, 
Сандаган таңгыт атышып, 
Элге кабар салганбы? 
Ашыккандан Кыргыл чал, 
Мага жөнөп калганбы?” - 
Деп ошентип баатырың, 
Атын бура турганы. 



Кыргылдын ичи кызыл чок, 
Кыраан Манас баатырдан, 
Кыйышып калар жери жок: 
- Бадирек Манас, чоңдугуң, 
Баш жутуучу зордугуң, 
Качып жүргөн бир кулду, 
Калк бийлетип зор кылдың, 
Калың журттун барына, 
Капталдан кара шор кылдың! 
Эсепсиз, Манас, чоңдугуң, 
Эркиме койбос зордугуң, 
Элкин келген бир кулду, 
Эл бийлетип зор кылдың, 
Элибиздин баарынын, 
Эсинен кеткис шор кылдың! 
Жадоочу чөлдүн бойунан, 
Жазылып жаткан ойунан, 
Алла деп атка мингени, 
Айдалып сапар жүргөнү, 
Апта эмес ай кетти, 
Алмадай беттен нур кетти.. 
Суналтып бутту жатпадык, 
Суудан кашык татпадык, 
Катардан чыгып эркиндеп, 
Карыш жерге баспадык, 
Кан азайып тамырда, 
Каржалып өлө жаздадык. 
Теңөөсүз балбан ханыбыз, 
Биздин темирден эмес жаныбыз, 
Айыпка мени буйурсаң, 
Али эле канжар салыңыз! 
Алтымыш аша жашадым, 
Агарды куудай сакалым, 
Мындай шумдук көрбөдүм, 
Айдоодо жүрүп өлгөнүм. 
Кара нээт калмак кул, 
Каршылык иши мына бул, 
Каршылык эмес не болду, 
Калкыңан кайрат жоголду! 
Узун сапар кылууга, 
Уруштурбай Кытайга, 
Убара кылбай кырууга, 
Алмаң ичте бекинип, 
Алыстан бизди айдады, 
Арстаным Манас, билбейсиң, 
Ал ушундай жайлады! - 
Кырданып барган Кыргыл чал, 
Жайылданып алыптыр, 
Жанынан кечип калыптыр, 
Кыраан Манас баатырга, 
Кыйла сөз айтып салыптыр. 
Анда Манас кеп айтат, 
Ачууланып бек айтат: 
- Жайылып койдой баспайсың, 



Түшкүчө төрдө жатпайсың, 
Кезеги келсе ушундай, 
Кенедей даам татпайсың! 
Өлүм менен өмүрдүн, 
Ортосунда жаныбыз, 
Айланабыз бүт душман, 
Алыс калган шаарыбыз. 
Койгун, Кыргыл такыр, - деп, 
Тим жүргүнүң акыр, - деп, 
Жашы менен карыбыз, 
Ушул келген барыбыз, 
Кыйрагандай сөөктөр, 
Кыйналып келет жаныбыз, 
Кандуу майдан белеги, 
Кайдан келет жабырсыз?! - 
Атын санга салганы, 
Балтырып кетип калганы. 
- Жарабады сөзүм, - деп, 
Акырайа бир тиктеп, - 
Эртеден кечке чапкылап, 
Чаңга толду бетим, - деп, 
Катуу жүрүп ашыгып, 
Ооруп калды көтүм, - деп, 
Казатың менен куруп кал, 
Калмагың менен чирип кал, 
Кытай, кыргыз кырылып, 
Бардыгың жерге кирип кал! - 
Муну айтып кобурап, 
Туруп калды Кыргыл чал. 
Муну мындай салыңыз, 
Онбашысы Бозуул, 
Андан кабар алыңыз. 
“Бул жоболоңдуу чал эле, 
Жолтоосу кыйла бар эле, 
Жоголуп кокус кетер, - деп, 
Жолтоосу мага жетер, - деп, 
Калабалуу чал эле, 
Калбасы кыйла бар эле, 
Качып кокус кетер, - деп, 
Калбасы мага жетер” - деп, 
Тогузун айдап топулдап, 
Артынан жүрүп сопулдап, 
Жолуккан элден кеп сурайт: 
- Жолу каткан бир чалды, 
Көрдүңөрбү? - деп сурайт. 
Жолуккан элдер кеп айтат: 
- Эми эле бизден өттү, - деп, 
Алмамбет менен Манасты, 
Аралаш сөгүп кетти, - деп. 
Жете келсе Бозуул, 
Кыргыл турат кеңгиреп, 
Кырданып келип Бозуул, 
Кыйла жаман сүйлөнөт: 
- Онбашы деген улукмун, 



Ушул бүгүн мен сага, 
Оңой болуп турумун, 
Оолугуп жалгыз бастырсаң, 
Байлатып алып урамын! 
Өлсөң өзүң өлө кой, 
Өлүмдү сонун сен көрсөң, 
Кыйаматты көрө кой! 
Өлүгүң жерге таштабайм, 
Өзүмө калба баштабайм. 
Как белиңден бүктөйүн, 
Алдыңдагы Акборчук, 
Арта салып жүктөйүн, 
Кутулдум зөөкүр бир чалдан, 
Кудай шүгүр шүк  деймин. 
Өгүз өтмөк, тай өтмөк, 
Өрдөшүнө барганда, 
Кол эсебин алганда, 
Эсебиң эсен беремин, 
Эгер андай кылбасам, 
Манастан балээ көрөмүн, 
Ажалдан мурда өлөмүн, 
Каарына калып ким жүрсүн, 
Хан Алмамбет төрөнүн. 
Өлтүрсөм башың алармын, 
Өктөгө өзүм калармын, 
Кыргылымды өлтүрүп, 
Кыйынсынып кеттиң неге? - деп, 
Кыраан Манас баатырдын, 
Кыйыгына калармын, 
Кыйаматка барганча, 
Кылайган тешик шоола жок, 
Туйугуна калармын! - 
Анда Кыргыл кеп айтат: 
- Болду, Бозуул жолборсум, 
Күмжам болор жеримде, 
Күйө турган жолдошум, 
Онбашыны чыгарган, 
Ойрон кытай оңбосун! - 
Муну койо туруңуз, 
Манас менен Алмамбет, 
Эми алардан кабар угуңуз. 
Атагы чыккан кыргыздан, 
Айкөл Манас арстан, 
Күндү катка салыптыр, 
Күн эсебин алыптыр, 
Түн эсебин алыптыр , 
Түндү катка салыптыр, 
Кыргылдын айткан сөзүндөй, 
Сексен күн болуп калыптыр. 
Айчыгы алтын кызыл туу, 
Асмандата аштаган, 
Кол баштаган Алмамбет, 
Сарала менен теңселтип, 
Жол баштаган Алмамбет, 



Алмаңдын көрүп караанын, 
Арстан Манас акырды: 
- Алмамбет! - деп чакырды, 
Ач кыйкырык асманда, 
Ак келтедей чаңырды. 
Баатырдын үнүн укканда, 
Бакырыгы чыкканда, 
Алмамбет кайра толгонду, 
Ар түрдүү акыл ойлонду: 
«Ушул тушта болчу эле, 
Күмсарынын ач бели, 
Ар жагында болчу эле, 
Чоң Жолойдун көп эли. 
Капталдан чыгып алганбы, 
Атышып калба салганбы? 
Ашыккандан баатырым 
Мага жөнөп калганбы?» 
Чачылып Алмаң санасы, 
Чатыркөлдөй  чайпалды, 
Аккула минип калкайып, 
Арстан жетип барганы. 
Арстан Манас кеп айтат: 
- Ой, Алмамбет, - деп айтат, 
Жадоочу чөлдүн бойунан, 
Алла деп атка мингени, 
Айдалып жолго киргени, 
Күнү кырк бир күн болду, 
Түнү кырк бир түн болду, 
Эсеп кылсам экөөнү, 
Сексен эки күн болду. 
Андан бери карасам, 
Айландыра санасам, 
Азык ичип көчпөдү, 
Ат чалдырып өтпөдү, 
Уучтаган колду  жазбады, 
Уктап уйку канбады. 
Көпчүлүгүн карасам, 
Көшүүн тартып алыптыр 
Жол жүрө албай калыптыр, 
Уйкуда көзү сүзүлүп, 
Өлүүчүдөй үзүлүп, 
Уктаган көп шылкылдап, 
Уйкунун же деп дартынан, 
Жүрө албаган себептерден, 
Чыга тартып артынан, 
Артып жүргөн андан көп, 
Мине албай атка өбөктөп, 
Өйдө бол деп жөлөктөп, 
Антип жүргөн мындан көп. 
Аскерге көңүл бөлбөсөк, 
Али бир күн жол жүрсөк, 
Кол кырылып кетер дейм, 
Убалы бизге жетер дейм, 
Кондурсак бүгүн бекер дейм. 



Байатадан карасам, 
Кыргыл чал арып калыптыр, 
Кыйар бала Бозуул, 
Онбашы болуп алыптыр, 
Өлөмүн деп арз айтып, 
Өткүр Кыргыл дарт айтып, 
Не дегенин билбедим, 
Тим жүргүн деп тилдедим, -  
Анда Алмамбет кеп айтат, 
Арстанга бек айтат: 
- Жарабаса жаралгын, 
Жалган болсо хандыгым, 
Хандыгын алып тойсоңчу, 
Качып жүргөн бир кулду, 
Калабалуу жумуштан, 
Калас кылып койсоңчу! 
Өтпөс болсо өкүмүң, 
Экөө болсо өкүмүм, 
Өкүмүм алып койсоңчу, 
Өлөт экен Кыргыл деп, 
Өкүрүгүң тойсоңчу! 
Ырас – чыным айтканда, 
Кылымда мындай кол болйбойт, 
Кыргыл чалың өлбөсө, 
Кыйаматты көрбөсө, 
Кыргыздын иши оң болбойт! –  
Атын санга салганы, 
Ачуусу менен Алмамбет, 
Алдыга кетип калганы. 
“Кудай бардыр, Кыргыл, - деп, 
Кыргыл доңуз кылдың! – деп, 
Кыргылдын тилин алам деп, 
Кыраан баатыр Алмамдан, 
Дегеле жаман сындым” – деп, 
Арстан Манас албайып, 
Туруп калды далдайып. 
Эр Алмамбет баатырың, 
Алдына минген Сарала, 
Кулжадай башы кылдылдап, 
Кундуздай жүнү жылтылдап, 
Баладай жалы балкылдап, 
Учкан куштай калкылдап, 
Маңдайыңда кашкасы, 
Айга окшош жаркылдап, 
Туйагын жерге мылгытып, 
Тумарын көккө ыргытып, 
Аз жүрүшпөй мол жүрдү, 
Жана он алты күн жол жүрдү. 
Кобулдуунун өзөнгө, 
Конулсун деп шол жерге, 
Баашалык доол кагылды, 
Капчыгай ичи жагырды. 
Кудай берип салды, деп,  
Кулап жүргөн андан көп, 



Аттарына карабай, 
Сулап жүргөн мындан көп. 
Аттарын киши тутпады, 
Акырет кетчү немедей, 
Аңтарып көзүн уктады. 
Айаттын кара суусуна, 
Ат чубады ушуга, 
«Ай! айлап» Алмам тоскону, 
Тосконуна болбоду. 
Жадаганда Алмамбет: 
- Каңгай, каңгай, каңгай! - деп 
Калдай, калдай, калдай,” – деп 
Кадимкидей бакырды, 
Каңгайча ураан чакырды. 
Каңгайдын атын укканда, 
Калдайлап уран чыкканда, 
Уйкулуу көзүн ачыптыр, 
Карбаластап калыптыр, 
Жыгылып мүргүп турушуп, 
Кочкордой маңдай койушуп, 
Далдастап булар турганда, 
Алмамбет кылды жарлыкты: 
- Ат–атыңды карма! – деп, 
Арам өлгөн кырылгыр, 
Анан жатып жырга! - деп, 
Баландын аты жоору деп, 
Жолдошуна ошонун, 
Тийет экен оору деп, 
Оң кулагым укпасын, 
Угуучу болсом, калайык, 
Билесиңер өзүңөр, 
Жаныңдын тирүү чыкпасын! – 
Аттарын аскер байлады, 
Алмамбет көөнүн жайлады. 
Черүүнү баары күбүрөп: 
- Кудай бардыр калмак, - деп, 
Ушинтип жүрүп бул калмак, 
Барыбызды кырмак, - деп, 
Аскер жатып калыптыр, 
Колдун баары жалпайып, 
Уктап жатып алыптыр. 
Алмамбет баатыр ошондо, 
Аскерден көөнү жайланып, 
Жанына доол байланып, 
Күн эсептеп, ай санап 
“Кырмузшаанын Мурадил, 
Ханга ылайык келбети, 
Кароолчу эле бир чети, 
Кызыларттын Сеңирге, 
Жылда бирден келүүчү, 
Келген маалы болуптур, 
Кетүүгө күнү толуптур, 
Бачымраак барсам, - деп, 
Басташып жүргөн капырдын, 



Башын кесип алсам, - деп, 
Андан кийин Бейжинден, 
Бейкут чалгын чалсам” – деп, 
Ойуна түшүп ушул кез, 
Жолго түштү бачым – тез, 
Айалдабай жол жүрүп, 
Ат айабай мол жүрүп, 
Орчундун кызыл суусуна, 
Алмамбет жетип караса, 
Казанбактай кара таш, 
Суу түбүндө калдырап, 
Үзүктөй болгон ак муздар, 
Суу үстүндө калкылдап, 
Түрүлүп көбүк буу агып, 
Түрмөгү менен чөп агып, 
Таштын башы коройуп, 
Аттай, төөдөй балыктар, 
Серпинди менен ар жерде, 
Өлүп жатат торойуп. 
Чоңдугун суунун билбеди, 
Сараланы камчылап, 
Чуратып сууга киргени. 
Кирген кезде жоголуп, 
Бара түшүп оңолуп, 
Ортосуна барганда, 
Алы келбей калганда, 
Сарала ат акты улактай, 
Алмамбет барат тумактай, 
Салаңдай түшүп Алмамбет, 
Суулуктагы төнөлүк, 
Сол бармагын өткөрүп, 
Ит балдак уруп алыптыр, 
Сараланы жетелеп, 
Кашатка чыга калыптыр. 
Султан Алма баатырың, 
Чоң Бейжинде турганда, 
Солкулдап турган жаш чакта, 
Сууга кирип жүрчү экен, 
Суунун жайын билчү экен. 
Суксур мойун Сарала ат, 
Силкинип суусун жайбаңдап, 
Султан Алмаң ошондо, 
Суудан чыкты саламат. 
Булуту жок, күн ачык, 
Кийимин жайып кургатып. 
Бешимде Алмаң барыптыр,  
Мелчемдүү жерди чалыптыр, 
Шашып келген душманы, 
Шашкеде кетип калыптыр, 
Жаткан жерин караса, 
Жаадан калган огу бар, 
Канжадан кырып таштаган, 
Жолум үйдөй чогу бар. 
“Кез алдынан каапырдын, 



Бир чыкпадым акыр, - деп, 
Талабым келбей такыр, - деп, 
Чамбыл ала чаң кылып, 
Кызыл ала кан кылып, 
Кылычтап башын албадым, 
Сонун күлүк аттарын, 
Топтоп айдап барбадым, 
Соогат деп элим талашса, 
Калбайт эле арманым?” 
 
Деп өкүнүп бир далай, 
Жол аруусун билгени, 
Жолуна Алмаң киргени, 
Кайта келип Алмамбет, 
Жараганы керекке, 
Алдындагы Сарала, 
Аса байлап терекке, 
Башына мамык жастанып, 
Жатып калды жай алып, 
Муну мындай таштайлы, 
Коңурбайдын сыйкырлуу, 
Кароолунан баштайлы. 
 

Коңурбайдын сыйкырлуу кароолчулары 
 
Алты күн уктап күнү-түн, 
Аскердин баары туруптур, 
Эмики болор жумушка, 
Алакең көңүл буруптур, 
Аскерди жыйнап Алмамбет, 
Айтты кебин мындай деп: 
- Азыркысын зор душман, 
Оркундун улуу суу деймин, 
Күндү жайлап кечпесек, 
Жан калбайт деп ойлоймун, 
Азыр болуп баарыңар, 
Ат-атыңды байлап ал! 
Элге айтып байанды, 
Жакшылап күндү жай алды, 
Салакалуу жай ташты, 
Салып сууга байлады, 
Асмандагы булутту, 
Шамал козгоп айдады, 
Шыбыргактап борошо, 
Алай-дүлөй күн жаады. 
Тоолорго толук кыш болуп, 
Жакага жалтыр муз тоңуп,  
Саратан жайдын тамызда, 
Куруп калган чоң Оркун, 
Кыңшылаган кыз болуп, 
Кере кулач төш жары, 
Эки чети муз болуп, 
Төрдө олтурган төрөлөр, 
Төшөгүндө кыш болуп, 



Кооп сийген эрди көр, 
Койнунан колун чыгарып, 
Аттан деди Алмамбет, 
Аскердин алдын чубатып. 
Аттанып аскер алыптыр, 
Аттанбай Кокон калыптыр, 
Аттанбаган себебин, 
Алакең сурай салыптыр, 
Басырык болуп миң чалыш, 
Түндө өлүп калыптыр. 
Чакырып келип Сынчыны: 
- Калк башкарган сен, - деди, 
Кана, кайда ат? - деди, 
Азыр ылдам тап! – деди, 
Башын кесип таштап кой, 
Кана желдет тарт! – деди. 
Жабылып желдет жүгүрдү, 
Сынчыбек жандан түңүлдү. 
Жамгырчы менен Балта дөө, 
“Сынчыдан миң ат өлдү деп, 
Хан Алмамбет баашабыз, 
Каарлап алып кетти деп” 
Калгандардан угуп кеп, 
Куруп калган Сынчыбек, 
Кокус өлүп кетер, деп, 
Учуп жетип энтелеп: 
- Баатыр ат биздерде, 
Ат берели бул элге, 
Сурап келдик Сынчыны, 
Канын бериң биздерге, 
Өткөн иш өтүп болуптур, 
Эндөөлүк кылып койуптур, 
Эми Балтанын айткан сөзү бул: 
- Алмамбет баатыр, угуп тур, 
Элүү төрт илек кол келди, 
Айкөл Манас зор келди, 
Кара келди, хан келди, 
Кары-жашы тең келди. 
Казатка барып окто өлбөй, 
Же кан жөткүрүп үйдө өлбөй, 
Душман эмес өзү өлсө, 
Карапайым киши эмес, 
Катардагы хан өлсө, 
Ишибиз биздин оңбостур, 
Кабыбыз кийин толбостур. 
Ат берели, Алмамбет, 
Биз жөө бассак да көрө, 
Алп Жамгырчы, Балта дөө, 
Сурап келсе бул экөө,  
Бербей койор айла жок, 
Сынчыны берди экөөнө, 
Сынчыны алып келишип, 
Беш жүздөн миң ат беришип, 
Аттанып булар жөнөдү, 



Жарлык ушул жүр дешип. 
Оркондун кызыл суусуна, 
Келип Алмаң караса, 
Өзү көргөн өгүнкү, 
Өөрчүп жаткан чоң дайра, 
Какшып соолуп калыптыр, 
Сай төбүндө кылдырап, 
Көк кашка суусу агыптыр. 
Суудан кечип чыкканда, 
Өгүз өтмөк, тай өтмөк, 
Өрдөшүнө барганда, 
Колду эсепке алганда, 
Хандар эсен, кол эсен, 
Тазбайматтын бир киши, 
Санатында кем экен. 
- Билер мени сен, - деди, 
Бир кишиң кана, ким? деди. 
Анда Баймат кеп айтат: 
- Кордойдун аркы оозунда, 
Тогузу тийди колума, 
Өзүм менен он болуп, 
Жүргөмүн элдин соңунда, 
Анда Алмамбет кеп айтат: 
- Өкүмүм эки болбойт, - деп, 
Өтүрүк айткан оңбойт, - деп. 
Кайда кеттиң кармагын, 
Канча желдет жолдош, - деп, 
Кан кылбай кийимин алгын, - деп, 
Кабакка сүйрөп салгын! – деп. 
Кабарды айкөл угуптур, 
Калкайып көңүл буруптур, 
Чакырып алып Серекти, 
Кабылан айтып туруптур: 
- Алмамбетке барып кел, 
Айтып кебиң салып кел, 
Жазган катын караткын, 
Жаңылыш болуп калбасын, 
Аныгы менен өлсө да, 
Арманы калбас Байматтын, 
Ал буйрукту алганда, 
Шылуун Серек мындайга, 
Сайасы салкын тереги, 
Ар качандан бир качан, 
Кысылса тийет кереги. 
Алакеңдин жанына, 
Ашыгып Серек келгени, 
Эмгичекти элдерге, 
Айтылып калды эрмеги: 
- Баш кишибиз Алмамбет, 
Мен айтамын саа бир кеп, 
Молдоңо айтып көрүңчү, 
Катыңды окуп кара, деп, 
Чакырып алып молдосун, 
Катчы болгон жолдошун: 



- Байматтын санын оку, - деп, 
Болбосун жаздым кокус, - деп. 
Кагазды кармап бетине, 
Атынан айра келгенде, 
Тазбайматтын бир киши. 
Айкөл чыгып калды эле, 
Манастын аты чыкканда, 
Балаадан Баймат кутулуп, 
Алгыр куштай жутулуп, 
Кыйкырып Баймат барыптыр, 
Кызык болуп калыптыр: 
- Баатыр сени унутуп, 
Байкабай балаа бастым, - деп, 
Манжудан келген кулуңдан, 
Күнөөсүз өлө жаздым, - деп, 
Кырааным сени унутуп, 
Кыйын балаа бастым, - деп, 
Кытайдан келген кулуңдан, 
Кызылдай өлө жаздым, - деп. 
“Манасты Баймат унуткан, 
Кимди унутпай калсын” – деп, 
Элге калды макал кеп. 
Кыйынсынган Байматтын, 
Кыйналганын билиптир, 
Кыраан Манас солкулдап, 
Башкача сонун күлүптүр: 
- Онбашым Баймат сен болсоң, 
Унуткан кишиң мен болсом, 
Мен дале куруп калайын, 
Он кишинин ичинде, 
Унутулган мен болсом. 
Өзүң тапкан өлүмгө, 
Болуптур экен тим койсом, 
Эл аманын билиптир, 
Эр Алмамбет күлүптүр, 
Журт аманын билиптир, 
Султан Алмаң күлүптүр. 
 
Уламадан уласам, 
Барган жерин сурасаң, 
Буткул-буткул көп көл дейт, 
Элемандын Көкчөл дейт. 
Буйрук берди Алмамбет: 
- Үч ай кышты өткөр, - деп, 
Бул жердин далай сыры бар, 
Барың бирдей угуп ал. 
Санкору деген айбан бар, 
Сийдиги жерди өрттөгөн, 
Ордуна чөп-чар өспөгөн, 
Жатагынан кошкуруп, 
Жандар аттап өтпөгөн. 
Каршы келсе адамга, 
Как жүрөктөн тутат, дейт, 
Кара ташты чайнаса, 



Жумшаган нандай жутат, - дейт, 
Кайгоолу деген жана бар, 
Бир жагында канат бар, 
Бир жагына карасаң, 
Канаты жок мулжуйган. 
Экөө келип биригип, 
Бир денедей кийлигип, 
Бир куш болуп учуучу, 
Адамды көрсө чычуучу, 
Чалгыны болот нак бычак, 
Куйругу келет чоң кучак, 
Жакын барбай оолак кач. 
Санкору менен кайгоолу, 
Тийген жери заарлуу, 
Кокустан келип кабылса, 
Коркуп кетип шашылба, 
Ат ичмегин алыңар, 
Аны отко салыңар, 
Эр батегин алыңар, 
Эптеп отко салыңар. 
Эр тери менен ат тери, 
Мурдуна кирсе жыттары, 
Учалбай калат бир жери. 
Аркары алжып өлбөгөн, 
Алжып карып өлгөнчө, 
Адамзатты көрбөгөн. 
Бугусу жүрөт топтошуп, 
Буруу сайын оттошуп, 
Адамды көрсө ыкташат, 
Ыктап келип жытташат. 
Түштүк жагың кумсары, 
Чалгында турат балбаны, 
Чыгыш жагың түз какыр, 
Кожураган көк шагыл, 
Ушуларга барба, - деп, 
Капташып калып бирөөгө, 
Бир балааны салба, - деп, 
Ушулардан байкастап, 
Эми ойноп жырга! - деп, 
Жарлык кылды Алмамбет. 
Алмаңан буйрук алганда, 
Башталды сайран балдарда, 
Чыгарып алып чылбырын, 
Укурук кылып найзасын, 
Мүйүзүнө салышып, 
Жулдуруп ийип канчасын, 
Куру кол болуп калышып, 
Аткын бугу, аткын деп, 
Ар жактан торой чапкын, деп, 
Түбүмө бугу жетти, деп, 
Төшүмө жаман тепти, деп, 
Нарының менен куруп кал, 
Найзамды жулуп кетти, деп, 
Наалып жүргөн андан көп.  



Салышып таптап кушуну, 
Алышты үч ай кышыны, 
Баштап кетти Алмамбет, 
Эми кыла турган ишини. 
Калайыкта хандарын, 
Калк билгендин барларын, 
Эр Алмамбет чакырып, 
Буларга кебин салыптыр, 
Булутсуз күндөй ачылып: 
- Ардык алдык далай күн, 
Ат сергиттик канча күн, 
Арыбын адам билгисиз, 
Алп Коңурбай калчанын, 
Биз Бейжинге жеткенче, 
Тоскоол болчу неменин, 
Бир канчасын айтайын: 
Көкчөлдүн айак жагында, 
Он беш күндүк алышта, 
Куу өрдөктүн көлү бар, 
Көрүнөө бизге душман ал. 
Эки күндүк шамалда, 
Аккулжанын бели бар, 
Андан ары барганда, 
Шум түлкүнүн чөлү бар. 
Кыйындыгы кытайдын, 
Байкап көрсөң ушундай, 
Кароол карап жол сактайт, 
Айбан да болсо ушулар. 
Ушунун баарын албасак, 
Анан Бейжин барбасак, 
Биз кетебиз баралбай, 
Айкөл Манас, зор Бакай, 
Алмамбет, Чубак, кырк чоро, 
Өрдөк, түлкү, кулжага, 
Айтылгандар баралы, 
Алардын эбин табалы. 
Абам Кошой, эр Төштүк, 
Алп Жамгырчы, Сынчыбек, 
Үрбү менен Музбурчак, 
Эр Көкүл, алп Агыш, 
Ушулар жатып тургула, 
Бузулдурбай эл багып. 
Бүгүн жыйырма дегенде, 
Келебиз кайтып биз мында, 
Кетирбей элге өрнөктү, 
Көлдөн алсак өрдөктү, 
Белден атсак кулжаны, 
Куткарбай алсак буларды, 
Кармасак чөлдөн түлкүнү, 
Каткырып салсак күлкүнү, 
Алып келсек кытайдын, 
Арачы түшчү мүлкүнүн. 
Ойносоң кумар утарсың, 
Ойрон кылып бул элди, 



Өз ойуңча жутарсың. 
Кулжанын этин татасың, 
Кубанычка анда батасын, 
Өрдөктүн жүнүн жыттайсың, 
Жай баракат уктайсың. 
Түлкүнү кийип тунарсың, 
 
Кытайдын сулуу кучарсың, 
Сүйүнчүлөп келгенге, 
Берериң ойлоп турарсың, 
Алмамбет айтып жандарга, 
Кош эми, деп аларга, 
Айкөл Манас зор баштап, 
Бастырып кетти талаага. 
 
 
Каары катуу калдайдын, 
Кароолчусун алмакка, 
Таң эртеңден аттанып, 
Уктабастан түн катып, 
Куу өрдөктүн көлүнө, 
Келип калды жанашып. 
Ташсеңирге келгенде, 
Алмамбет турду муну айтып: 
- Акжолтой абам Бакайым, 
Арналуу сага айтаарым – 
Жумшады мени дебесең, 
Ушул жерди кайтаргын. 
Тегеректеп барарбыз, 
Шабырдан аны табарбыз, 
Ажалы жетсе куу өрдөк, 
Атсак да атып аларбыз, 
Ата албай калсак кокустан, 
Качырып жолго саларбыз. 
Айланайын абаке, 
Эрикпей жолду караңыз, 
Көкөлөп учпай куу өрдөк, 
Канатын кагып кыпылдап, 
Жер сыдырып зыпылдап, 
Түшкүндөй камчынын, 
Аркасынан чаң чыгат. 
Айан болуп өзүңө, 
Чалдыгып калса көзүңө, 
Жолун торой атып бак, 
Бизден качса сиз жакка, 
Сизден кетип кутулса, 
Кутулбас калдык куйага. 
Токтобой тиги булутка, 
Андан кийин бул өрдөк, 
Булуттан өөдө жүрүүчү, 
Күндүз тыным алдырбай, 
Түндө уйку кандырбай, 
Душманды баштап келүүчү. 
Айкөл Манас арстаным, 



Өрдөктү өзүң атпагын, 
Бастап кетет оорагың, 
Сыйкыры ушул бетбактын! 
Айкөл Манас, зор Бакай, 
Таш сеңирде калыптыр, 
Күн мурду чыга башкалар, 
Өрдөккө жете барыптыр, 
Түнөөдөн туруп куу өрдөк, 
Туш-тушка көзүн салыптыр, 
Өзүн багып көндүргөн, 
Алмамбетти бул өрдөк, 
Анык таанып алыптыр. 
“Туйунуп калат Алмамбет, 
Суу толкутпай жатам” – деп, 
Ойуна алып куу өрдөк, 
Балчыкка бекем өбөктөп, 
Балырга башын катканы, 
Шабырга кирип жатканы, 
Көл бойуна келгенде, 
Алмамбеттин айтканы: 
- Кыргыл баштап кырк арстан, 
Кыраан Чубак сага айтам, 
Мылтыктын барып октогун, 
Жалгыз ок салып койбостон, 
Чачыратма ок салып, 
Милтенип барып чоктогун, 
Учуп чыккан өрдөктөн, 
Бирөө кетсе оңбодуң! 
Алмабашка Алмамбет, 
Чачырата ок салды, 
Колумсадан жебе алды, 
Жаага кездеп аны алды, 
Кытайча кызыл доолбас, 
Заңк дедире бир салды. 
Көлдүн бети шарпылдап, 
Күндү бербей көп өрдөк, 
Учуп чыкты калкылдап. 
Кудай бетин салбасын, 
Кулак тунуп күркүрөп, 
Атылып мылтык тарсылдап, 
Учуп кеткен бирөө жок, 
Түшүп жатат салпылдап. 
Жердин бети жык толуп, 
Көз уйалып кулбунат, 
Анда Алмамбет муну айтат: 
- Куу өрдөк мында жок турат, 
Асман жаркып, күн балкып, 
Алтындын нуру чачылбайт, 
Куу өрдөктүн канатын, 
Карк алтын менен каптаган, 
Куйругунун барымын, 
Зумурат менен чаптаган, 
Ошол үчүн өрдөккө, 
Шумкардын колу батпаган, 



Кас кыла албай канаттуу, 
Куу өрдөк көлдү сактаган. 
Айалдабай баарыңар, 
Мылтыкка дүрмөт салыңар, 
Милтенин күлү болбосун, 
От албай мылтык калбасын. 
Жыйырмаң көктү карагын,  
Типтик учуп жылдыздап, 
Асманга эргий бербесин, 
Жыйырмаң жерди карагын, 
Боору чөптү сыдырып, 
Жер менен учуп кетпесин, 
Алмамбет, Чубак жанаша, 
Алмамбет анда кеп айтат: 
- Курдашым Чубак бери кара, 
Кудай урган куу өрдөк, 
Айбандан чыккан чоң балаа. 
Көлдө жаткан көп өрдөк, 
Көп өлбөдү бүт өлдү, 
Көрүнбөдү бул өрдөк, 
Бизди мурда көргөн бейм, 
Балырга кирип мааналап, 
Шабырга бойун далдалап, 
Жашырынып калган бейм, 
Былк этпей жатып калган бейм, 
Эрлиги бирдей замандаш, 
Тилимди алсаң курбалдаш, 
Сүмбөдөй болуп жапжалгыз, 
Ыргалып турат бир камыш, 
Калганынан көзүмө, 
Караандуу турат көрүүгө. 
Өкүмдөнүп баспагын, 
Өтүгүң чечип таштагын, 
Көрүнүп турган камышка, 
Акырын басып сен баргын, 
Эңкейип туруп кол салып, 
Канатынан кармагын. 
Жааны кармап турайын, 
Жалп эткен жакка сунайын. 
Мен барсам кетет куу өрдөк, 
Балпайып барып басканда, 
Белкырчоодон батканда, 
Асманга учсам, атат деп, 
Жергелей учсаң жазат, деп, 
Суу менен барып билинбей, 
Караса көзгө илинбей, 
Кутулуп кетет бекен дейм, 
Чубакты кудай урганы, 
Алмамбет сөзүн укпады: 
- Бутумду чечип жүрө албайм, 
Сууну кечип бара албайм, 
Көрүнбөгөн өрдөктү, 
Канаттан кармап ала албайм. 
Мурдатан билген аргасын, 



Өрдөктү өзүң кармагын, 
Карматпай кетсе куу өрдөк, 
Куткарбаска мен бармын, 
Чубактан айла кеткенде, 
Кеп бу жерге жеткенде, 
Чапаны жок жылаңач, 
Калпагы жок жылаңбаш, 
Жылаңайлак Алакең, 
Сууга кирди жүгүрүп, 
Алмамбет көргөн мурдагы, 
Которгон коңур уйаны. 
Кээ жеринде Алмамбет, 
Белинен батып балпаңдап, 
Ток этерге нерсе жок, 
Токтой калып талтаңдап, 
Кекиртектен суу кечип, 
Мурдуна кирип бырылдап, 
Жатагынын дайны жок, 
Жаа тартууга алы жок, 
Алмаң кирсе куу өрдөк, 
Качпай турган жайы жок, 
Балыктай секин былкылдап, 
Суу ичинде жылтылдап, 
Эр Чубактын атынын, 
Курсагынан өттү эле, 
Куйруктан өтө бергенде, 
Зыр койуп үчүп кетти эле. 
Кыргыл баштап кырк баатыр, 
Баары көрбөй калганы, 
Издеп жүрүп Алмамбет, 
Өрдөктү таба албады, 
Таппаган менен Алмамбет, 
Эр Бакайдын Ташбараң, 
Үнү угулуп калганы: 
“Качкан экен каапыр, - деп, 
Аткан экен абакем, 
Тап этип калды заңк этпей, 
Тийгендей болуп калды” – деп, 
Алмамбет баатыр сүйүнүп, 
Суудан чыга жүгүрүп, 
Кийимине карабай, 
Саралага Алмамбет, 
Ыргып минип түйүлүп, 
Минген бойдон салганы, 
Бакайга жетип барганы. 
Абаң Бакай карыйа, 
Таш сеңирдин тумшукта, 
Салынып келген урчукта, 
Сарапча тартып көзүнө, 
(Кандай айтып сөз жетет, 
Байыркынын кээсине?) 
Ташбараңды бетке алып, 
Көлдөн келчү жылганы, 
Маңдайында бет салып, 



Алмамбет айткан өрдөктүн, 
Белгисин Бакай эске алып, 
Ээгинде сакал чөкчөйүп, 
Карап жатса мөкчөйүп, 
Камчы саптай бир элес, 
“Жандар эмес чаңбы? – деп, 
Же сыйкыр өрдөк ушинтип, 
Учуп чыккан албы? – деп, 
Алмамбетти жазгырып, 
Качып калган экен” – деп, 
Чылбыр бойу алдынан, 
Келер жолун мелжемдеп, 
Ченеп туруп эр Бакай, 
Машаны тартып жиберет: 
Кызыл милте чып жетти, 
Ташбараңдан ок жетти, 
 
Чылбыр бойу илгери, 
Учуп  өрдөк ал жетти 
Мойундан үзүп ок кечти, 
Канаты күнгө жарк этип, 
Аңтарылып салп этти. 
Арстан Манас барыптыр, 
Аңкайып карап калыптыр, 
Ал аңгыча Алмамбет, 
Жылаңайлак, жылаңбаш, 
Балыр, баткак аралаш, 
Ал дагы жете барганы, 
Түшө калып атынан, 
Канатынан кармады, 
Өрдөккө жаба түкүрүп, 
Айкөл шердин жанына,  
Канжыгага байлады. 
Кийимин алып эр Чубак, 
Чукчуңдаган бул Чубак, 
Аркасынан жарышты, 
Кийинип алып Алмамбет: 
- Жүргүн баатыр, жүргүн, - деп, 
Бастырып жолго салышты, 
Алмамбет ойлойт ойунда, 
Аккулжага барышты. 
 
Ат чалдырып, чай ичип, 
Аш-тамагын жай ичип, 
Жалгыз арча - Ачмойнок, 
Кулжанын жатчу жерине, 
Кетип барып болжолдоп. 
Кулжанын жаткан белеси, 
Айагы сегиз коо экен, 
Үстү бийик тоо экен, 
Өөдө-төмөн бөлүнгөн, 
Тогуз жолдун тоому экен, 
Отуз кокту оозу экен. 
Үстүндөгү чокуну, 



Түйүн чоку дейт экен. 
Алты күндө аккулжа, 
Бирден чыгып чокуга, 
Отуз кокту оозунан, 
Тогуз жолдун тоомунан, 
Жолду карап келчү экен. 
Ай эсептеп, күн санап, 
Абайласа Алмамбет, 
Эртең менен жетпесе, 
Бешимде кулжа жол чалып, 
Чокуга кетер күн экен, 
Ошол үчүн ал жерде, 
Алмамбет айткан кеп экен: 
- Түн уйкуну бөлөлү, 
Түн бойунча жөнөйлү, 
Ай аркандап, күн санап, 
Күн артынан түн санап, 
Эсеп кылсам байатан, 
Күн  мелжемге толуптур, 
Аккулжанын чокуга, 
Чыгар күнү болуптур. 
Чокуга чыкса көрөт ко, 
Бейжинди карай жөнөйт ко, 
Келди деп Коңур билет ко, 
Түп Бейжинде Эсенхан, 
Эмгиче келген тынч аман, 
Кабар салып ийетко, 
Алтымын капка каканчын, 
Атышып чыгар алпы чын. 
Алып келип туңшага, 
Барысын жыйнай салбасын! 
Жол чалдырбай шүк гана, 
Кулжаны курчап алалы, 
Мунун жанын тындырып, 
Анан шум түлкүгө баралы, 
Алмамбет айтып акылды, 
Тогуз жолдун тоомунда, 
Тогуз бөлдү кырк эрди, 
Эгиз башын ылгабай, 
Тегиз бөлдү кырк эрди. 
Чоңколот деген бар эле, 
Жаздырып качса кулжанын, 
Кетер жолу ал эле, 
Тетир жылга дээр эле, 
Тээктүү жолдун бири эле, 
Чоңколотко Манасты, 
Тетир жылга дегенге, 
Абакемди таштады, 
Баарысына кайтадан, 
Алмамбет сөзүн баштады: 
- Аркар-кулжа санаксыз, 
Аккулжа деп атпаңар, 
Атка минип дардактап, 
Ары-бери чаппаңар, 



Качкан кулжа көрүнсө, 
Абыдан тиктеп байкаңар. 
Өңү ылгый кара сур, 
Мүйүзүндө сымы бар, 
Ай караңгы түн болсо, 
От күйгөндөй жылтырар, 
Белгилери ушундай. 
Эрен Чубак курдашты, 
Сыр чечишкен муңдашты, 
Өз жаныма алайын, 
Түйүн чоку кароол жак, 
Жолун тосуп калайын. 
Силерге белги айтаарым, 
Алмабаш менен атамын, 
Аталамбы, жазамбы, 
Мылтык үнүн байкагын, 
Аламан атпай баарыңар, 
Тизмеги менен атыңар, 
Кимиң атып кулжа алсаң, 
Башын өөдө каратып, 
Мууздабастан таштаңар, 
Деп ушинтип Алмамбет, 
Эреним Чубак жүрү деп, 
Тил алабы, албайбы, 
Түк кишиге билдирбейт, 
Ачмойноктун сыртына, 
Боз адырдын кыркууга, 
Аттарын таштап бир жерге, 
Өздөрү чыкты кезеңге, 
Кулан өөк ошондо, 
Таң агарган кез эле. 
Келин каш болуп таң сүрүп, 
Зырылдап салкын жел жүрүп, 
Күн чыгыштан балбылдап, 
Кыпкызыл болуп от күйүп, 
Кызылдан барып сүрүлүп, 
Жаркырап чыкты күн тийип. 
Желеленген жашыл кум, 
Бүгүн да бар ушул кум. 
Жашыл кумда чабыттап, 
Жакындаган учурда, 
Жумурткадай жумалак. 
Сүттөй болгон аппак таш, 
Бут тийгенде кылдырап, 
Биринен бирге өткөндө. 
Жез комуздай шыңгырап, 
Түшчүлүк жерге угулат: 
Кабар берип турсун деп, 
Жасаткан муну кытайлар, 
Кокустан калса кулжа уктап, 
Сырын билген Алмамбет: 
- Баатыр Чубак, келгин, - деп, 
Кадимкидей бул жерде, 
Байкап өзүң тургун, - деп, 



Өтүктү чечип байпакчан, 
Боортоктоп жөнөйүн, 
Болжолго карай өңүттөп, 
Кулжаны атып көрөйүн, 
Өтүгүн чечип Алмамбет, 
Жыла түшүп караса, 
Акбалтанын Чубагы, 
Келе жатып жанаша: 
- Айланайын Алаке, 
Атактуу кулжа канаке? 
Жылаңайлак болупсуң, 
Мени айап койупсуң, 
Купуйа сырдуу кулжаны,  
Куткарбайын мен дагы. 
Качырбай атар мергенмин, 
Аңдып калсам аркарды, 
Учурбай атчу мен элем, 
Уулап калсам уларды, 
Сырын билген жериңди, 
Сырын айтып бергиниң, 
Бет келип маша тарттырса, 
Мент кыламын кулжаны, 
Деп ошентип эр Чубак, 
Болбой туруп алганы, 
“Кеп кетирип олтурсаң, 
Кобурдан кабар алар, - деп, 
Кудай урган бул кулжа, 
Качып жолго салар, - деп, 
Эмгегим кетип талаага, 
Мээнетим бекер калар” – дейт: 
- Эңкейип кара кулжаны, 
Ээк алдыңда арча бар, 
Эки жагы жол ачык, 
Кетпесин кулжа түз качып. 
 
Атсаң Чубак аткын, - деп, 
Акырын жылып баскын, - деп, 
Чубакты жолго салыптыр, 
Жылаңайлак, жылаңбаш, 
Алмамбет анда калыптыр. 
Салаңдап Чубак караса, 
Сайасы баскан көп жерди, 
Короо ордундай чоң арча, 
Көрүнбөйт кулжа карааны, 
Тиктесе Чубак ар канча. 
Баатыр Чубак алаңдап, 
Арка жагын карады, 
Элестенди аңгыча, 
Кулжага Чубак карааны. 
Арамзада кулжанын, 
Ойлогонун карагын: 
“Жалгыз эмес маа душман, 
Кылчайып артын каранат, 
Тегеректеп калганын, 



Качырбаска каз канат?” 
Качар жагын ыктайлап, 
Бетке алар жагын чамалап, 
Кулжа калды аргалап. 
Кыймылдап арча калганын, 
Кыраан Чубак көрүптүр, 
Ага көңүл бөлүптүр. 
Милтеси бачым чоктолду, 
Артып таштап салаңдап, 
Атайын деп козголду, 
Аңгычакты аккулжа, 
Эңкейиш тартып жылт койду! 
Элесин көрүп эр Чубак, 
Ээрчите улап шыкаалап, 
Тарс дедире бир койду. 
Жандата атып салыптыр,  
Калпактай тери салаңдап, 
Качып кулжа калыптыр. 
Жылаңайлак Алмамбет, 
Боору менен жылганда, 
Жаасын таштап салыптыр, 
Белинен кармап мылтыгын, 
Эңкейип алдын караса, 
Алдыргандай оозунан, 
Аңкайып Чубак калыптыр, 
Аккулжа качып жолуна, 
Жакын жетип барыптыр, 
Тешик жардын оозуна. 
“Тешикке кирсе кетти, - деп, 
Түпкө кулжа жетти!” – деп, 
Кулжа менен караандаш, 
Жылаңайлак, жылаңбаш, 
Эр Алмамбет далдаңдап, 
Багалеги балбаңдап, 
Бычактай кара корумда, 
Койуп барат тартаңдап. 
Тешикке кулжа жете албай, 
Же тебелеп өтүп кете албай, 
Басты карай салыптыр, 
Бадырап качып алыптыр. 
“Кетет экен эми, - деп, 
Кошо кетти жыртылбай, 
Сыйкырлап чапкан кеби” – деп, 
Кыңырактай каңшар таш, 
Катуу чуркап баратат, 
Бутун тепсеп тартканда, 
Чыргалаңдап кан агат. 
Таштын баары кызыл кан, 
Жарааты менен иши жок, 
Кыран Алмаң бараткан, 
Ар бир түрдүү пендесин, 
Пар кылыптыр жараткан! 
Үчкуйуштун сеңирин, 
Айланып кулжа алыптыр, 



Ачмойнок менен Алмамбет, 
Алдынан тосо барыптыр. 
Жытын алып аккулжа, 
Алдырттан зыркаар жел согуп, 
Тескейди карай бет алды, 
Бура тартып шарт койуп, 
Колундагы алмабаш, 
Арта салды бир ташка, 
Катуулап качкан кулжаны, 
Болжоп атты тумшукка. 
Алмабаш огу жеткени, 
Кутулуп кулжа кетбеди, 
Челектей болгон коргошун, 
Мойнун таарып кеткени. 
Жыгылды кулжа дардайып, 
Атканын жазбай кулатып, 
Алмамбет калды барбайып, 
Барбайганы курусун, 
Басайын десе Алмамбет, 
Эки буттан кан агып, 
Мунжу болгон эмедей, 
Туруп калды шалайып. 
Болжолдо калган эр Бакай, 
Ташкелте үнүн угуптур, 
Кулжаны Чубак атты, деп, 
Ойлонуп абаң туруптур, 
Аңгычакты бир демде, 
Алмабаш үнү чыгыптыр, 
Алмамбет атты, жыкты, деп, 
Ак шумкардай сызыптыр. 
Абаң Бакай караса, 
Алмамбет баатыр башкача, 
Тамандын бүлтөк эттери, 
Эзилген жоор кептенди, 
Тарамыштар таралып, 
Кээ бир жери чубалып, 
Көргөн көзгө дапдайын, 
Көрүнөт сөөк агарып. 
- Кызталак Чубак кылдың! – деп, 
Ачуусу келип арбайып, 
Бузулуп өңү сурданып, 
Өйдө болор дарман жок, 
Жатыптыр Алмаң сулайып, 
Көргөндө Алмаң Бакайды, 
Айтканы бул муңайып: 
Айланайын абаке, 
Кулжаны атып кулаттым, 
Качырбай аны сулаттым. 
Бутумду көрчү абаке, 
Тил албай койуп Чубагың, 
Тарамышым зыркырап, 
Кетип барат чыдамым, 
Карылык кылып абаке, 
Башын өөдө каратып, 



Таштай тур бирден кулжаны, 
Бакай барса кулжанын, 
Мүйүзү тенде калыптыр, 
Көзү менен тумшугун, 
Ок учуруп салыптыр. 
Өөдө карап жыгылган, 
Көрүнгөн жок аккан кан. 
Карыса да эр Бакай, 
Эңип алып кулжаны, 
Улак тартып көнгөн чал, 
Башын өөдө каратып, 
Алып барып таштады. 
Көрө койуп Алмамбет, 
Эр Бакайга айтканы: 
- Абаке угуп байкагын, 
Кулжанын жайын айтайын, 
Бузулбасын эти деп, 
Так башына аткамын, 
Түшө калып мууздагын, 
Күрөөнүн кызыл кандарын,  
Мен бутума сыйпайын, 
Аккулжадан аккан кан, 
Ар жаратка дары деп, 
Жүйрүн дөөдөн укканмын, 
Анда Бакай турабы, 
Атынан түшүп мууздады, 
Алмамбеттин жарага, 
Канын шыбай таштады, 
Каны кургап катканча, 
Алакең сап-сак басканы. 
Ал аңгыча айкөл шер, 
Аккула менен барганы, 
Атырылта чабышып, 
Жетип келди калганы, 
Сараланы жетелеп, 
Көзөл Чубак жайдары, 
Алмаңдын көрүп жарасын, 
Оор-жеңил чамасын: 
- Эмне кылып бутуңду, 
Сен ушинтип алгансың? 
- Кулжаны Чубак жаза аттың, 
Качып кетет экен деп, 
Элебедим таштарын, 
Тарамышым кыркылып, 
Шылкы муун болуп калгалы, 
Мен Алмамбет тас калдым, 
Канына чылап кулжанын, 
Эми бүтүп сакайдым, 
Кулжанын өтүн алдырып, 
Жарасына куйдуруп, 
Жаранын канын какшытып, 
Анын суусун кургатып, 
Жана Алмамбет турду муну айтып: 
- Куу өрдөктүн териси 



Сырын айтам нак билгин, 
Чалгынга барган кай балбан, 
Катуу кармап үч силкип, 
Жамынып алса сыртынан, 
Нак Коңурбай өзү, деп, 
Кишинин баары таңданган, 
Бир иретки сыйкырга, 
Кадимкисиз жарайт байкасаң, 
Аккулжанын териси, 
Кургатып койуп жамынса, 
Соорандыктын чен тону, 
Нак өзү болот жайынча, 
Тааный албайт так айрып, 
Жабылган черүү барынча. 
Ошончолук болжолу, 
Муну менен аргалап, 
Жандырабыз буйурса, 
Бир сапаркы көп колду, 
Куу түлкүнү кармасак, 
Терисин силкип байлансак, 
Кубултуп ийбей сактасак, 
Бул дагы жаман иш эмес.  
Тартууга сулуу кыз алсак, 
Куу өрдөктүн иши көп, 
Тиши алтын, ичи эт, 
Ылайык көрдүм баатырга, 
Жүрөгү менен башын жеш, 
Султаным Манас акың, - деп, 
Ушунчалык көп кошун, 
Ээрчип жүрөт такыр, - деп, 
Кулжанын этин татышып, 
Эки санын артышып, 
Хандар татып койсун, деп, 
Тазбайматка айтышып, 
Куу түлкүнү издешип, 
Атынын башын тартышып, 
“Өрдөктү көлдөн аттык, - деп, 
Өзөндүн жолун ачтык – деп, 
Кулжасын төрдөн атты, - деп, 
Тоонун жолун ачтык, - деп, 
Куу түлкү кармап алалы, 
Куу Коңурбай тажаалга, 
Туйундурбай баралы, 
Түртүшүп калба салалы” 
Деп ошентип баатырлар, 
Ат үстүндө чалкалай, 
Чирене тээп үзөнгү, 
Кебирлери кайкалай, 
Кобураба, шүк дешип, 
Куу түлкүнү издешип, 
Түрсүлдөтө бастырбай, 
Түлкүгө шыбыш алдырбай, 
Алчактатып тулпарды, 
Артын бопбоз чаң кылбай. 



Адырда барат эрендер, 
Акырын булут жылгандай, 
Ошондо Алмаң кеп айтат: 
- Тобун бузбай бастырып, 
Дүбүр-дабыр кылбаңар, 
Кетпесин түлкү жаздырып, 
Куу түлкүнүн сыры ал, 
Үч күндүк жерден жыт алган, 
Мына мындай кыйын жан. 
Сасык туман кыламын, 
Кандай шумдук дебестен, 
Кары-жашың чыдагын. 
Кал деген жерде каласың, 
Бар деген жерге барасың, 
Ал жүргөн жерде жан жүрбөйт, 
Башка жанды жүргүзбөйт, 
Жети түрдүү кубулат, 
Койон, мышык боло алат. 
Жылан болуп жыйрылып, 
Жерде сойлойт сыйрылып, 
Чычкан болуп бултулдап, 
Качууну билет мултуңдап. 
Ташбака болот дүкдүйүп, 
Кирпи болот сүксүйүп, 
Суусуз чөлдө жашаган, 
Тамчы суудан татпаган, 
Жандар болуп кубулат, 
Кескектеп эптүү бурулат. 
Куткарып ийсең түлкүнү, 
Жолуңан туруп жай бербейт, 
Бүткүл кытай козголсо, 
Катыгүн анда ал келбейт! 
Деп ошентип Алмамбет, 
Айтты шумдук далай кеп. 
 

 
Тоо-тоонун башы тумандап, 
Булуттар көчүп кылаңдап, 
Коктудан ылдый сылытып, 
Көк түтүндөй жайылып, 
Текенин заарын чачкандай. 
Тоолордун башы бош калбай, 
Жөө турмак басып бир демде, 
Заматта бүтүн өзгөрүп, 
Айлана калды чүмкөлүп, 
Ошондо Алмаң шаңданып, 
Айра сүйлөп камданып, 
Төтөлөй сен баргын, деп, 
Төртөөң мында калгын, деп, 
Кыргылды кошпой он бөлуп, 
Кырк баатырды тең бөлүп, 
Өз алдынча топ кылып, 
Он сайдын оозун тостуруп, 
Абаң Бакай карыны, 



Көрөгөчкө шыйгарып, 
Бир дөбөгө чыгарып, 
Абыр–шабыр аттанып, 
Алыстады жол тартып. 
Келе жатып Алмамбет, 
Айкөл шерге мындай дейт: 
- Эненин сүтүн татышкан, 
Агам Манас жолборсум, 
Ойрон Чубак жолдошум, 
Жаза атсам түлкүнү, 
Жашымда кыйрап оңбосмун! 
Калкайып турган бул тоонун, 
Орто жери чоң ойдуң, 
Он тарабы он колот, 
Башы барып бир болот, 
Куу түлкүнүн жатагын, 
Кароолдөбө деп койот. 
Ат айабай жүрөйүн, 
Кырды карай бет алып, 
Изин карап билейин, 
Кетти бекен жыт алып. 
Ат чабым жерде бир кум бар, 
Түлкүнүн барып келгенин, 
Киши билбейт из калбай. 
Түлкү издеп чалганга, 
Кар жаадырдым ал кумга,  
Жеке барып из чалып, 
Карап көрөм ушуга, 
Тумандан түлкү шек алып, 
Кеткен болсо чокуга, 
Дообас уруп үн салып, 
Байрак булгап келгин, деп, 
Чакырамын баргыла, 
Кеткен болсо чокуга, 
Ат айабай жан кыйнап, 
Айла бар ага да кыйла. 
Кетпеген болсо кум басып, 
Башы ылдый келемин, 
Куу түлкүнү мен кагып, 
Айтып койуп Алмамбет, 
Жүрүп кетти жолуна, 
Сарала менен самсытып, 
Эликтей көзүн жайнатып, 
Ооздугун чайнатып, 
Алакең жолго салыптыр, 
Кумдан барып из чалса, 
Түлкү кадам баспаптыр, 
Абалды билип Алмамбет, 
Асманды ачып таштаптыр. 
Шамал чыгып күркүрөп, 
Бөлүндү туман бириндеп, 
Күнчүлүк жери дапдаана, 
Көрүндү какыр зимилдеп. 
Тумшугун катып чурайга, 



Жүдөгөн түлкү туманда: 
“Беймаал түштү жутчулук, 
Барбы, - деп, - мында бир шумдук, 
Былк этпей үч күн жаттым, - деп, 
Бир жаңылыш барбы? – деп, 
Көтөрүп тумшук элеңдеп, 
Алмамбет иши белем? - деп. 
Чай кайнамда бул туман, 
Ачылып кандай калды?” – деп, 
Көтөрүп мурдун шум түлкү, 
Шур-шур тартып жыт бурайт, 
Айлананын баарысы, 
Жыттанып дары буркурайт. 
”Көкө теңир урдубу, 
Көрүнүп ажал турдубу, 
Мени кара бастыбы? 
Алмамбеттин амалы, 
Меникинен аштыбы?!” 
Чыдамы кетип жата албай, 
Кароолдөбө бет алып, 
Улам-улам жыт алып, 
Шимеңдеп жөнөп калганы. 
Алмамбет билет балдыртан, 
Эсенхан мындай салдырган, 
Кумга көмгөн коңгуроо, 
Аттын буту тийгенде, 
Алты күндүк алыска, 
Апайгине угулчу, 
Сом темир менен бир салса, 
Үнү башка чыгуучу, 
Коңгуроо жайы мына ушу. 
Өзү билген Алмамбет: 
“Мурадил келген экен деп, 
Ойлосун шум түлкү” – деп, 
Сом темир менен бир салды, 
Он колоттуу кең ойдуң, 
Кандайлыгын ким билет? 
Жер жарылып күңгүрөп, 
Тоо бузулуп дүңгүрөп, 
Эси коркок чорого, 
Коркуудан кирип сүлкүлдөк: 
“Кытайга барбай какырда, 
Кырылып эми өлдүк!” – деп, 
Кай бирлери сөгүштү, 
Алмамбетти күпүрлөп. 
Эр Алмамбет баатырың, 
Колундагы сом темир, 
Жазылыптыр ашкере, 
Караса анын сабына: 
“Кароого келсе Коңурбай, 
Кол баштаса Соорандык, 
Кийе турган тондору, 
Салынган шири кабына.” 
“Мен билбеген бир шумдук, 



Болгон экен, - деп, 
Түлкүнү кармап алганда, 
Карап көрөм аны” – деп, 
Ойлонуп баатыр тургунча, 
Ой канатын жыйгынча, 
Кароолдөбө барууга, 
Каңгайдын жолун чалууга, 
Шимеңдеген куу түлкү, 
Жетип келди көк кумга. 
Буту кумга жеткенде, 
Утур келип шум түлкү, 
Сараланын изине, 
От күйгөндөй болгону, 
Ойрон түлкү ичине: 
“Көрүнүп турган бул издер, 
Мен тааныган из эмес. 
Изи түшкөн бу жылкы, 
Бейжиндиктин жылкы эмес, 
Минип келген ким болсо, 
Оңой-олтоң киши эмес. 
Сурандыктын Алмамбет, 
Соо койчунун бири эмес” 
Ичинде түлкү муну деп, 
Бура тартып мултуңдап, 
Кумга түштү култуңдап, 
Кууп келет Алмамбет, 
Артынан топо буртулдап. 
Элебей качып куу түлкү, 
Эрен Чубак баатырга, 
Келип калды чукулдап, 
Төрттөн бөлүп таштаган, 
Кырк баатыр турат ыкыстап, 
Найзакер найза кармашып, 
Өлчөм менен тыкыздап, 
Мергендер милте түтөтүп, 
Бере көр деп тиктешип, 
Кылычка машы чыккандар, 
Кынынан сууруп алышып, 
Кыргыз, кытай аралаш, 
Кырылышып кетчүдөй, 
Дайардана калышып, 
Жааны тартар мыктылар, 
Жебесин колго алышып, 
Телденишип турганда, 
Түлкүнү Чубак көрүптүр. 
Сайганын жазбас тегеле, 
Найзага мыкты эр эле, 
Түлкүнү сайып алчуудай, 
Кыраан Чубак эми эле, 
Көктекесин чуратып, 
Көккө топо булатып, 
Кыйырынан тийди эр Чубак, 
Кетүүчүдөй кыйратып. 
Көрө салып Алмамбет: 



“Сайалбай Чубак жазар, - деп, 
Жана түлкү качар” –деп, 
Айарланды Алмамбет, 
Кайра качып кетпеске, 
Дайарланды Алмамбет. 
Капталдан Чубак чыкканда, 
Көрө койуп бул түлкү, 
Өтө жаман шум түлкү: 
“Чырпыгы сынбас чынардай, 
Чыңдын бири экен, - деп, 
Чылбырлашкан душманга, 
Чырдын бири экен, - деп, 
Жолдун баарын бул душман, 
Тоскон экен бекемдеп, 
Бул бойдон качып кете албайм, 
Кубулбасам бекер” – деп, 
Чубактан найза жетерде, 
Ыргып кетти кылт этип, 
Эр Чубактын найзасы, 
Кумга тийди мылк этип. 
Ырысы каткан экен, деп, 
Илинип калды бекен? деп, 
Көтөрүп алып найзаны,  
Көз жүгүртүп карады, 
Түлкү тургай түгү жок, 
Кылайган эме шеги жок. 
Эми түлкү ашыгып, 
Эр Чубакты жазгырып, 
Койон болуп бөжөңдөп, 
Кош кулагын жапырып, 
Алмамбет өттү бекен, деп, 
Караса артын кылчайып.  
Жебени кармап оштонуп, 
Турган экен залкайып, 
Ар адиске берилип, 
Ары бери секирип, 
Далдаага кирип жоголуп, 
Аткан октой чу койуп, 
Качып койон жөнөдү, 
Аны Чубак көрбөдү. 
Бута атым узай бергенде, 
Бурулушка келгенде, 
Бууданын көкжал көргөнү, 
Аккула менен аргытып, 

 
Алдынан өтө каргытып, 
Койонду көздөн чыгарды, 
Кубалап кетип баратып, 
Аңгычакты үч кемер, 
Катар келди жанашып, 
Айкөл Манас баатырың, 
Аңдарга калды капташып. 
Жаныбарым Аккула, 
Үч аңдан катар өттү эле, 



Көрбөгөн арстан койонду, 
Аккула келет элестеп, 
Чычкан болуп кубулду, 
Кетеринде тебелеп, 
Күч келди бу кулага, 
Бүткөн бойдо жошулду, 
Жамгырдай тери себелеп, 
Адаштырып Манасты, 
Андан кетти шум түлкү, 
Алмамбет, Чубак, айкөл эр, 
Баарына болду чоң күлкү, 
Бир кишинин ордунда, 
Төрт кишиге кез келди, 
Тили карыш чубалып, 
Кара жанга күч келди, 
Экөө калып айалдап, 
Экөө катуу тап берди. 
“Баары экен кылдат, - деп 
Өткөрбөйт экен мындан, - деп, 
Мындан айла болбоду, 
Тетигинден өтөм” – деп, 
Арамза түлкү маминтип, 
Убара болуп темселеп, 
Онунчу жолдун оозунда, 
Эр Сыргакка кез келет; 
Сыргактын көрүп сымбатын, 
Мындайча түлкү баа берет: 
“Чынында түлкү мен эмес, 
Ушул түлкү экен, - деп, 
Бет келбей кайра качайын, 
Бул түбүмө жетер” – деп, 
Чычкан бойдон чымылдап, 
Кум менен келет зыпылдап, 
Кыраан Чубак баатырга, 
Жолдо калды учурап. 
Көзүнө Чубак илбеди, 
Түлкүнүн сырын унутуп, 
Шумдугун анын билбеди. 
Андан өтүп кетти эле, 
Айкөл Манас көкжалдын , 
Так өзүнө жетти эле, 
Адамдан артык акылы, 
Азамат эрдин жакыны, 
Арстаныңдын Аккула, 
Көрө койуп чычканды, 
Жагалмайдай сызганы, 
Элөөсүз тууган кайран эр, 
Жыгылгалы таз калды. 
Чычкандын көрүп элесин, 
Чындап эми чапканы, 
Куу түлкү сынын кубултуп, 
Ташбака болуп жатканы, 
Тай чабымдай барганда, 
Аккула тулпар баспады. 



“Ташбака болуп кубулуп, 
Калган экен капыр, - деп, 
Аккула билди акыр, - деп, 
Сыйкырдын баарын Алмамбет, 
Билет экен такыр, - деп, 
Кабар укса булардан, 
Жеткирбей бизди Коңурбай, 
Келмек экен капыр” – деп, 
Аккула менен балкылдап,  
Ач албарс жанда жаркылдап, 
Келип калды арстаның, 
Ташбакага жакындап. 
Жаныбарым Аккула, 
Так жанына келгенде, 
Имерилип турганы, 
Айран калып айкөл шер, 
Алды-артын караса, 
Узундугу чылбырдай, 
Жоондугун байкаса, 
Түрүп койгон чийдей бар, 
Көрүп калды жыланды. 
“Алакем айткан шум түлкү, 
Жылан болгон экен, - деп, 
Коркуп өтүп кетет, - деп, 
Ойлогон белем мени” – деп, 
Сырнайзаны кармады, 
Тегеретип найзаны, 
Как шилиге саймакчы, 
Сайайын десе жылан жок, 
Жылан бойдон турган жок, 
Кирпи жатат түйүлүп, 
Андан башка жандар жок. 
Эрен Манас баатырдын , 
Энөөлүгү кармады, 
Элейип тура калганы, 
Нак куу түлкү булаңдап, 
Сойодой куйрук чубаңдап, 
Качып жолго салганы, 
Алпка тийчү немедей, 
Манастап өзүн чакырды, 
Баатырдын үнүн укканда, 
Мана түлкү шашылды, 
Кармалуу колдо сырнайза, 
Эки ирет жаздырды. 
Сайдырбастан баатырга, 
Аргып бара жатканда, 
Сырнайзаны шилтеди, 
Туурадан кара капталга. 
Сыйкырлуу түлкү капырга, 
Кирбестен найза учунча, 
Күүлү найза тийгенде, 
Учуп кетти капкайда. 
Тигиштен бетер ыдырап, 
Талкаланды кабырга, 



Шайы кетип алсырап, 
Калбады алы качарга. 
Оңолуп түлкү болгунча, 
Оңтойлуу тыным  алгынча, 
Кыраның карап турбастан, 
Илип алды найзага, 
Илингенин найзага, 
Баатыр Чубак көргөнү: 
- Береним, мага бергин, - деп, 
Бакырып Чубак жөнөдү. 
Кыйкырыгын Чубактын, 
Адамдын баары угуптур, 
Алда эмне болду, деп, 
Ат койуша жөнөптүр. 
“Кабар алып сыйкырдан, 
Каптаган экен калмак, - деп, 
Ушинтип жүрүп Алмамбет, 
 Бир балаага салмак!” – деп, 
Кеги калган ичинде, 
Кыргыл чал келет күпүлдөп; 
“Так ушуну кылмак!” – деп, 
Тазбаймат келет дүпүлдөп, 
Сыргактан башка тогуз топ, 
Калгандар келет дүңүлдөп, 
Түлкүнү көрүп Алакең, 
Нур балкыйт жүзү күлүңдөп. 
Аңгычакты болбоду, 
Кыбыладан бир шамал, 
Каптап келди дүрүлдөп; 
Арамзада чоң Коңур, 
Алмамбет келер бир күн, деп, 
Келсе билбей калсын, деп, 
Шамал жүнүн ыргаса, 
Кутулмай кылып түлкүнү, 
Эч нерсеге турбаска, 
Койгон экен сыйкырлап, 
Шамал менен селп этип, 
Качып жолго салыптыр, 
Кайран Сыргак баатырга, 
Учурап түлкү калыптыр. 
Акылы терең эр Сыргак, 
Имере кармап камчыны, 
Кирип келип чукулдап, 
Камчыны шилтеп ийерде, 
Түтүн болду бур этип, 
Миң кишинин бакырык, 
Кулагына чур этип, 
Очогор үнү күр этип, 
Калгандай болду ок жетип. 
Чокуга чокмор тийгендей, 
Туулгага дүп этип, 
Чаптырбастан Сыргакка, 
Бурула берди кылт этип. 
Аккула менен айкөлүң, 



Аңгыча келди ал жетип, 
Жана ыкым кылганча, 
Кадалды найза бооруна, 
Шум түлкүнүн мылк этип, 
Арстан алып түлкүнү, 
Абаң Бакай эр баштап, 
Бары салды күлкүнү, 
Арзан эле жолуккус, 
Бир түгөнгүс мүлк ушу. 
Канаттуудан кабарчы, 
Кайыптан койгон чабарчы, 
Кабар салып жеткирип, 
Каңгайга барар калбады. 
Кабарчысын кайсашып, 
Сакалдарын чайкашып, 
Кошто калган элине, 
Келе жатат айланып. 
 
Күртүлдөк деген жер эле, 
Кебер шордун кени эле, 
Аралап токой келгенде, 
Алмамбет айткан кеп эле: 
- Олуйа Кошой зор баштап, 
Буудайык хандын Музбурчак, 
Улуктун бары биздерге, 
Ынтызар болгон ушул чак. 
Туура келсе сиздерге, 
Толкуну күч көп элге, 
Ат айабай чабалы, 
Айалдабай баралы, 
Катар жеңдик үч душман – 
Атып алган куу өрдөк, 
Ач белесте аккулжа, 
Арамзада шум түлкү, 
Айтып барып кабарын, 
Сүйүнчүсүн алалы. 
“Хан оозу маймак” деген бар, 
Кудай билет олуйа, 
Уктаса түшкө кирбеген, 
Бейжинде жаткан сулуудан, 
Биздерге берип салабы, 
Тартууга келген кыз болсо, 
Талашпай алып тыналы,  
Айтып болуп Алмамбет: 
- Кана эмесе, баатырлар, 
Мурун кетти дебе, - деп, 
Саралага камчы уруп, 
Кыргыздап Алмаң бакырып, 
Аркасынан чыккан чаң, 
Жөө тумандай чачылып, 
Буртулдаган топону, 
Асманды карай сапырып, 
Алчыланган көп буудан, 
Арандай оозу ачылып, 



Калкан, соот кагышып, 
Капчыгайлар кабышып, 
Этектерин жыйнабай, 
Далбаңдата жарышып, 
Оңду-солду теминип, 
Өпкөлөр көөп желигип, 
Олбуй-солбуй камчылап, 
Аткандай мылтык бадырап, 
Бири кирсе далдага, 
Бири чыгып кашатка, 
Короктошуп көрүнүп, 
Көз жеткис болуп бөлүнүп, 
Алмамбет, Чубак баатырлар, 
Кыргыл баштап кырк эрен,  
Баары жолго салыптыр, 
Бакай, Манас калыптыр. 
Кайнаган кыргыз калың кол, 
Кайкап турган жер ошол, 
Аралыгын сураса,  
Алты күндүк кере жол. 
Аш бышымдай убагы, 
Алар чукул барышты. 
Абаң Кошой карыйа: 
“Алмамбет айткан башында, 
Күн мезгил толду, - деп, 
Көкжал арстан шер баштап,  
Келер кези болду, - деп, 
Куу Коңурбай тажалдын, 
Сыйкырын бузуп баргандар, 
Кеңири жолду ачарбы? 
Же үчөөнүн бирин кетирип, 
Алдыбызда келер түн, 
Какандын колу басарбы?” 
Жакшы-жаман аралаш, 
Эки жагын тең ойлоп, 
Дөбөнүн чыгып башына, 
Көрпөчө салып астына, 
Олтурган эле зор Кошой, 
Кийинки ишти болжолдоп. 
Кошойду көрүп калгандар,  
Алп Жамгырчы, Музбурчак, 
Шыгай менен Текечи,  
Үрбү менен эр Агыш, 
Алп Төштүк менен Керкөкүл, 
Кокондун ханы Сынчыбек - 
Улуктар басып барышты. 
Акбалта кепчи эр эле, 
Айтып турган кеп эле: 
- Кана, Кошой, не болдуң? 
Дөбөнүн чыгып башына, 
Зоңкойуп келип отурдуң, 
Атбашы түшүп эсиңе, 
Көчүгүң койуп олтурчу, 
Аламышык тооңду, 



Билип турам ошону, 
Сен көөнүңө толтурдуң... 
Акбалта ойун төккүнчө, 
Айтып сөзүн бүткүнчө, 
Төштүктүн кармап колунан, 
Керкөкүл туруп ордунан: 
- Булургуган топурак, 
Чыгыш жактан чаң чыгат, 
Ачып көздү жумгунча, 
Алда кайда созулат, 
Көп аздыгы билинбейт, 
Бүлбүлдөп көзгө илинбейт, - 
Анда Кошой айтканы: 
- Кароолчулар качканбы, 
Каңгайга барып айтканбы? 
Алп Коңурбай баш болуп, 
Алар келе жатканбы? 
Же эрендер шумдарды, 
Жатагынан басканбы? 
Сүйүнчүлөп биздерге, 
Дардаңдашып алганбы? 
Алды артын карабай, 
Калдаңдашып калганбы? 
Абайлап байкап көргүлө, 
Келе жаткан адамды, - 
Дөңдө турган хандары,, 
Баары карап калганы, 
Абыдан көзгө көрүндү, 
Келайткандын карааны. 
Керкөкүл жаш, көзү курч, 
Анын айтып турган сөзүн ук: 
- Ушул турган баары жан, 
Баарың окшош жалпы хан, 
Келайтканды карасам, 
Айдай аты жаркылдайт, 
Малакайда диңзи таш, 
Жаркыны көктө жалтылдайт. 
Экөө экен чыккан жан, 
Бирөөн байкап карасам, 
Узун болйуу кең далы, 
Мингени күлгүн көрүнөт, 
Көзүр Чубак сардарбы? 
Алмамбет, Чубак эки шер. 
Ат сынашып калганбы? 
Же болбосо баатырлар, 
Кароолчу кармап качырбай, 
Сүйүнчүлөп силерге, 
Ат өлөрүн карабай, 
Антип жөнөп алганбы, 
Айкөл Манас, Бакай жок. 
Кыргыл баштап кыркы жок, 
Кыраан Сыргак баатыр жок, 
Көзгө турар такыр жок. 
Кордук көрүп каңгайдан,  



Качып булар келгенби, 
Калгандарын каңгайга, 
Түгөл таштап бергенби? 
Айкөлүнөн айрылып, 
Келбейт эле бул жерге. 
Эртелеп катуу келайтат, 
Угулат кеби бир демде, - 
Айтып оозун жыйгынча, 
Жарышкан эрлер келгени, 
Чылбыр бойу алдында, 
Алмамбеттин Сарала, 
Чылбыр бойу артында, 
Эр Чубактын Көгала, 
Аттарын шыбап айабай, 
Бөлөп келет камчыга. 
Эр Алмамбет бакырат, 
Тоо кабышып каңкылдап, 
Эрен Чубак күркүрөйт, 
Жер айрылып дүңгүрөп: 
- Сүйүнчү, хандар сүйүнчү, 
Душманга болсун күйүнчү, 
Канаттуудан кабарчы, 
Аккулжадай чабарчы, 
Шум түлкүдөй айарды, 
Качырбадык аларды! – 
Хандардын чери жазылды, 
Угуп ушул кабарды. 
Ошондо Кошой борсулдап, 
Башкача күлүп солкулдап: 
- Сүйүнчүңөр болсун, - дейт, 
Башыңа дөөлөт консун, - дейт, 
Силерге балдар болдум кош, 
Кудай ачса жолуң бош, 
Кылымдан чыккан кырк кашка, 
Кырк кашканын сай буудан, 
Сен экөөңө жанашып, 
Келе албаптыр эч бир жан, 
Аллам ачса жолуңду, 
Кытайда эки сулуу бар: 
Кылым элге даң болду, 
Эсен хан кызы Бирмыскал, 
Чылбыр бойу алдында, 
Келгениңе Алмамбет, 
Сүйүнчүгө аны ал; 
Айжаңжүн кызы Бурулча, 
Эр Чубаке, саа берем, 
Экинчи хандын кызы ал. 
Тартууга келип сулуу кыз, 
Алып калсаң экөңөр, 
Оңой эмес ушул иш, 
Алдында келген эрендер, 
Сүйүнчүгө кыз алып, 
Санаасын басып берендер, 
Алар антип тургунча, 



Келип калды айкөл шер. 
Алмамбет, Чубак элине, 
Жай-жайына кетишти, 
Хандын баары жабылып, 
Эр Манастын үстүнө, 
Учураша келишти. 
Эрен Манас жаркылдап, 
Ителгидей баркылдап, 
Эр Алмамбет баатырдын, 
Келгендерге кеп салды, 
Кылган ишин көп мактап. 
Кыңк эткен адам бир жок, 
Тыңшап баары укканы, 
Кулжанын беш сан эти бар, 
Ашпоздору бышырып, 
Алып келип тартканы, 
Кароолчусун жедик, деп, 
Кадиксиз болдук эми, деп, 
Хандар кайта кайтканы. 
Муну мындай таштайлы, 
 Алмамбет менен Чубактын, 
Чатагынан баштайлы. 
 

Алмамбет менен Чубактын чатагы 
 
Алмамбет баатыр жээлигип, 
Эрте туруп эригип, 
Колу-жүзүн жуунуп, 
Белин бекем буунуп, 
Арстан баатыр Манастын, 
Үстүнө кирди жолугуп, 
Абаң Бакай аксакал, 
Ага бирге Кошой бар, 
Эламандын эр Төштүк, 
Элебеген дөөлөр бар, 
Музбурчак менен Сынчыбек - 
Салакалуу хандар бар, 
Балта дөө менен Жамгырчы – 
Күмүш сакал чалдар бар; 
Эр Алмамбет киргенде, 
Улуктугун урматтап, 
Келгин, баатыр келгин, деп, 
Төрдөн орун көрсөттү, 
Төр жагына өткөрдү. 
Ал аңгыча болбоду, 
Дасторкондун бетине,  
Түрдүү даам толгону. 
Нашталашып чай ичип, 
Аш-тамагын жай ичип, 
Бата дуба кылганда, 
Дасторконун жыйганда, 
Алмамбет баатыр кеп айтат: 
- Ат семирип нык болду, 
Аттана турган чак болду, 



Эр  семирип бук болду, 
Эңише турган чак болду. 
Көзгө атар машың ким? 
Көңүлү бузук касың ким? 
Атканын жазбас мерген ким? 
Айтканы туура келген ким? 
Тиктегенин көргөн ким? 
Тилегин кудай берген ким? 
Тигилгенин жеңген ким? 
Өлүмдөн коркпос жиндиң ким? 
Өткүр чечен тилдүүң ким? 
Сындырып найза тартпас ким? 
Сумсайып жоодон качпас ким? 
Бейжинден чалгын чалчууң ким? 
Беттешип жоого барчууң ким? 
Какандан чалгын чалчууң ким? 
Чарк жеткиз жоого барчууң ким? - 
Бул өңдөнгөн көп сөздү, 
Алмамбет айтып бүткөздү. 
Кырка турган кырк чоро, 
Баашалуу журт Бакбурчун, 
Баруучу баатыр жоктоно, 
Унчугушпай дымбыр-дым, 
Улуктар калды токтоно, 
Сурдана түшүп ошондо, 
Сүйлөдү Манас оштоно: 
- Дөөлөргө нечен чыгышкан, 
Ушалап белин сыгышкан, 
Кылчтабай толгошуп, 
Алмадай баштар жулушкан; 
Жоолуу күнү элирген, 
Жоон эли семирген, 
Сенин билбегениң бар беле. 
Ушул турган эрлерден? 
Чачып ойуң олтурбай, 
Чалгынга жумша бир четтен! 
Каканда туулуп өскөнсүң, 
Хан жайлоосун көргөнсүң, 
Кадыр-сыйга сен батып, 
Калкын бийлеп көнгөнсүң, 
Канчанын тартып запкысын, 
Кайгы-муңга чөккөнсүң, 
Хан Коңур менен тирешип, 
Кызыл канды төккөнсүң. 
Менче, Алмам, өзүңдүн, 
Мындайга кыйла эбиң бар, 
Ар тарабын ойлосоң, 
Эрдик кылып өзүң бар, 
Кара башка күн түшсө, 
Каралды болор өзүм бар. 
Азамат тандап адам ал, 
Аргымак тандап аттан ал, 
Алмам, элге айтар кандай кебиң бар? 
Алмамбет анда кеп айтат: 



- Бар десең, баатыр, барайын, 
Барып чалгын чалайын. 
Береки турган Бейжинге, 
Беттеп бенде баралбас, 
Белсенип чалгын чалалбас, 
Титинип бенде баралбас, 
Тиктенип чалгын чалалбас, 
Тирүү кайта жаналбас, 
Экиден киши артканда, 
Этегине сыйалбас. 
Сундуруп найза тартпаган, 
Сумсайып жоодон качпаган, 
Өкүм-өткүр сөзү бар, 
Өлүмдөн коркпос өзү бар, 
Сырттан Сыргак жолборсум, 
Ошол болсун жолдошум, 
Анан чоң Бейжинден жол болсун, 
Улап Сыргак кеп айтат. 
- Угуңуз айкөл, - деп айтат, 
Кош болсун десең көөнүбүз, 
Кош атты бизге бериңиз, 
Кабылан Манас кеп айтат, 
Катуу үн чыгып бек айтат, 
Калың эл уксун деп айтат: 
Жолборс Манас кеп айтат, 
Доош салып бек айтат, 
Тобум уксун деп айтат: 
- Толкумандын тору аты, 
Тоорулчу эрдин канаты, 
Тобуна барып айтып кел, 
Тору атка көңүл айтып кел, 
Тору атты тобу бербесе, 
Токмоктоп туруп тартып кел, 
Калкамандын кара аты, 
Кароолчу эрдин канаты, 
Калкына барып айтып кел, 
Кара атка көңүл артып кел. 
Кара атты калкы бербесе, 
Какшатып уруп тартып кел! 
Алмамбет анда кеп айтат. 
Кеп айтканда эп айтат: 
- Толкумандын тору аты, 
Толук тууган мал экен, 
Асыйы жетип токсонго, 
Карт муун болгон чагы экен, 
Калкамандын кара аты, 
Кароолчу эрдин канаты, 
Карып калган мал экен, 
Кара жолтой жагына, 
Чалып калган чагы экен. 
Өргө салса чарчабас, 
Өркөчү бийик, сээри баш, 
Алты айга минсе арыбас, 
Алтымыш асый болгончо, 



Азуусун сөйкөп карыбас, 
Жаңы асыйдан дагы жаш, 
Жерине жетпей калбаган, 
Жекендин башын чалбаган, 
Жети айга минсе талбаган, 
Чаалыккансып калбаган, 
Жетимиш асый болсо да, 
Жээгин сөңкөп карыбас, 
Үч ирет жоого кирсе да, 
Өксүп кийип калбаган, 
Мээ кайнаган ысыкта, 
Бок ачыган сасыкта, 
Белсенишкен кызыкта, 
Куйушкансыз минсе да, 
Куйулма шагыл кум ылдый, 
Куйундатып кирсе да, 
Кыр аркадан өтпөгөн, 
Кыл жалына жетпеген, 
Бөктөргөлүү мал экен, 

 
Бөлөкчө сонун жан экен, 
Караңгыда калк этпес, 
Башка чапса жалп этпес, 
Азар түмөн жылкы алып, 
Кошуп ийсе жылкыга, 
Ай караңгы болсо да, 
Бир изин жаза баспаган, 
«Ай, ай» лап тоссо болбогон, 
Жалтанып анда койбогон, 
Кулундан бетер кутуруп, 
Куйругун тээп ойногон, 
Ажыбайдын Күрөңү, 
Айгай укса сүрөөлүү, 
Алып берсең, арстаным, 
Айалдабай жөнөйлү, 
Анда Манас кеп айтат: 
- Ырчы уул менен Бозуул, 
Аттаныңар, - деп айтат, 
Ажыкеме баргыла, 
Күрөң атты Ажымдан, 
Сурап келе калгыла! 
Эки уул кетти жарышып, 
Үзөңгүсү кагышып, 
Ажыкеңдин тобуна, 
Салып жетип барышып, 
Салам айтып бөкчөйүп, 
Олтурушту чөкчөйүп. 
Келгенин Ажым билди эле, 
Кыл муруту былк этип, 
Мыйыгында күлдү эле. 
Аңгыча Бозуул кеп айтат, 
Кеп айтканда деп айтат: 
- Биз билбеген мал экен, 
Сиздин малдын ичинде, 



Бир күрөң ат бар экен, 
Арбагы бийик Алмамбет, 
Азыраак мактап салды деп, 
Бачым берсин атты деп, 
Каңкоруң мында жиберди, 
Алып келгин бизге, деп, 
Анда Ажыбай мындай дейт: 
- Ат кадырын эр билет, 
Эр билбесе ким билет? 
Алып калсак Бейжинди, 
Кол сунсам олжом тең келет, 
Манас, Алмам кубанса, 
Бойум бирге теңселет. 
Табылабы жылкынын, 
Мындай сонун элеси, 
Айбандан баалуу күрөң ат, 
Берүүгө келген кезеги, 
Байлалуу турган кадаада, 
Үртүгүн Күрөң алдырып, 
Кенептен нокто салдырып, 
Карматып Ажым чылбырын, 
Алгын деп тура берди эле, 
Күлүңдөшүп эки улан, 
Күрөң атты жетелеп, 
Дердеңдеп кирип келди эле. 
Ат дүбүртүн укканда, 
Чыга калып Алмамбет, 
Маңдайынан сылады, 
Чылбырын Сыргак кармады, 
Белсенип чыкты эки эрен, 
Бейжинден чалгын чалганы. 
Алтын айдар нур жүздүү, 
Азыз хандын Алмамбет, 
Алтын кемер бото кур, 
Күн чагылса жарк этет, 
Узун бойлуу, ак беттүү, 
Ийриси жок түз кептүү, 
Бадана тонун жамынып, 
Бар кудайга жалынып, 
Башында көөхар диңзи таш, 
Жаркыны көккө тартылып, 
Сом темирин артынып, 
Доолбасын байланып, 
Асабасын колго алып, 
Алмамбет чыкты аттанып, 
Ала тоодой заңкайып, 
Телкызыл менен болкойуп, 
Темирден найза койкойуп, 
Жез такалуу нөөкөрү, 
Жарашып бутта чөйкөйүп, 
Сырттан Сыргак шаңданып, 
Бейжинден чалгын чалуучу, 
Белдүүдөн кабар алуучу, 
Берендер кетти аттанып. 



Алмамбет, Сыргак кетиптир, 
Эми калгандары нетиптир? 

 
“Бекер жатып нетели, 
Чүкө атыша кетели, 
Бейжинге кеткен эки бек, 
Бекер куру келеби? 
Миң да болсо, бир болсо, 
Бирге жүргөн биз кыркка, 
Бирден байтал берери; 
Мөрөй кылып сайалы, 
Ордо чийип, чүкө атып, 
Салгылаша калалы” - 
Муну айтып кай бири, 
Бабырашып калыптыр, 
Барысы кабыл алыптыр, 
Ордону чийип салыптыр, 
Ырчуул болуп башчысы, 
Чубак жак болду бир тарап, 
Алмамбет жак бир болуп, 
Башчы болду Бозуул, 
Алар жакка анталап. 
Алмамбеттин тарабы - 
Бозуул деген жанагы, 
Удаа салды эки тай, 
Эки тайды салдырып, 
Арданып калды Ырчы уулдар. 
Жыдыманда хан калды, 
Ата албаса тай минмек, 
Ырчы уулдун тарабы, 
Атып алса хан чокон, 
Болмок эле жанагы. 
Жайнак деген бар эле, 
Жулунуп өскөн жан эле: 
- Келе берди томпойду, 
Өзүм атам, - деди эле, 
Ошондо Шууту айткан кеп эле: 
- Качантан бери сен Жайнак, 
Атмачыл болдуң? - деди эле, 
Аңдап муну эр Жайнак, 
Колуна алып томпойду, 
Чийинди басып тоңкойду, 
Намыстанды жан чыкты, 
Аткан жерден кан чыкты, 
Эл көрбөй ханды калыптыр, 
Эптеп Бозуул алыптыр, 
Ылдамдай басып билдирбей, 
Жыдыманга салыптыр, 
Жыдыманга салганын, 
Ырчы уул көрүп калыптыр: 
- Ой, Бозуул сен болбойсуң, 
Минтип жүрсөң оңбойсуң, 
Удаа салдың эки тай, 
Чүкөгө кандай тойбойсуң?! 



Араң алсак биз ханды, 
Уйалбай кантип уурдайсың?! 
Ууру колуң тыйбасаң, 
Жаш жаныңда жайрайсың, 
Кырчыныңда кыйрайсың, 
Өз башыңдан башканы, 
Түгөл акмак ойлойсуң, 
Мындай болсоң, Бозуул, 
Эгерде эки болбойсуң! - 
Анда Бозуул кеп айтат, 
Акыраңдап бек айтат: 
- Аңылдаба, Ырчы уул. 
Аңылдаган капыр кул! 
Кабарымда жок жумуш. 
Кандай айткан сөзүң бул?! 
Сак кишини ууру деп, 
Сасыган бокту жебей тур! 
Жүйөлүү жигит сен эмес, 
Жүйөсүз байкуш мен эмес, 
Тең кишиче кеп кылып, 
Темтеңдешиң эп эмес! 
Алмамбет жаңы келгенде, 
Тартуу кылып арстаным, 
Айсарала бергенде, 
Алкынтып Алмаң мингенде, 
Айкөл Манас урматтап, 
Аргымак оозун жайганда, 
Адамдан байге сайганда, 
Баш байгеге мен турдум, 
Жети аттан кийин сен турдуң, 
Теңир ургур, болбостон, 
Сен тең кишидей кеп урдуң! 
Өзүңдөн өзүм өйдөмүн, 
Байыңдан байым өйдөдүр - 
Менин байым Алмамбет, 
Жол өкүмүн алганы, 
Жолго бир күн кондурбай, 
Жоболоңду салганы; 
Кол өкүмүн алганы, 
Колду бир күн кондурбай, 
Кордукту журтка салганы. 
Аз келгенсип анысы, 
Бүгүн чалгын чалганы, 
Сенин байың Чубакчы? 
Кеңеште жок, кепте жок, 
Оорукта жатып калганы! - 
Уккан соң муну Ырчы уул, 
Арданганга чыдабай, 
Аралда жаткан Чубакка - 
Албуут кыйал чунакка, 
Арыз айтып барганы: 
- Жергеңде жүрүп каралаш, 
Жериңде жүрүп аралаш, 
Же мени кудай албады, 



Же сени кудай албады; 
Алмамбетти көтөрүп, 
Тээ Бозуул деген эменин,   
Жебеген богу калбады! 
Байымдан байым өйдө дейт, 
Өзүңдөн өзүм өйдө, дейт, 
Менин байым Алмамбет, 
Баашалуу такка минди, дейт, 
Башкарып элди кирди, дейт, 
Олжоктогон хандарга, 
Опурулуп тийди, дейт, 
Кыргылыңа кесенсе, 
Ыштанына сийди, дейт, 
Өзүңдүн байың Чубак да, 
Өкүмүнө кирди, дейт, 
Жол өкүмүн алды, дейт, 
Чалгының өзү чалды, дейт, 
Хандарды аттан түшүрүп, 
Каалаган атын алды, дейт, 
Кеңеште жок, кепте жок, 
Чубагың четте калды, дейт! - 
Аңдаган соң бул сөздү, 
Акбалтанын Чубагы, 
Ачууланып бу дагы, 
Көктекесин алдырып, 
Көмкөрмө ээр-көк токум, 
Көзөл Чубак салдырып, 
Көк ырапыс тон кийип, 
Көкала сындуу ат минип, 
Чарайнасын тартынып, 
Сом темирин артынып, 
Көк ала желек жапырып, 
Нойгуттап ураан чакырып, 
Оолугуп Чубак күркүрөп, 
Аттанды нойгут дүркүрөп. 
Мунун койо туруңуз, 
Башкадан кабар угуңуз. 
Колдун ары четинде, 
Абакеңиз Бакайдын, 
Ар нерсе түшүп ниетине, 
Азыгын жасап кийиктен, 
Кароолун карап бийиктен, 
Уларлуу таштын бетинде, 
Дүрбү салып караса, 
Алмамбет, Сыргак жанаша, 
Жетегинде Күрөң ат, 
Өтүп кетти байкаса. 
Айланып дүрбү аңгыча, 
Аскер жагын караса, 
Нойгуттун эли бузулду, 
Тозоңу көккө созулду, 
Топурак учуп обоого, 
Булутка барып кошулду, 
Аны көргөн абакең, 



Акыл ойлоп олтурду. 
Токтотпосом бекер, деп, 
Калба чыгып кетер, деп, 
Көкчолок минип тепеңдеп, 
Көмүскө менен желиптир, 
Көк жалга жетип келиптир: 
- Бузуктуу колдор барыптыр, 
Бузуп айтып салыптыр, 
(Бузук айтуу биздерге, 
Мурдатан калган салыттыр!) 
Чаргы кулдар барыптыр, 
Чалып айтып салыптыр, 
Нойгуттун ойон Чубагы, 
Жайылданып калыптыр, 
Жалпы аттанып нойгуттар, 
Жан калбай жөнөп алыптыр, - 
Ичи кенен кең Талас, 
Ойлоно түшүп эр Манас: 
- Акылман Бакай датка - деп, 
Миниң ылдам атка - деп, 
Аксаргылды жетелеп, 
Тезирээк жолго салыңыз, 
Ойон Чубак баатырдын, 
Ачуусун сурап алыңыз, 
Дарбазачы Сарытаз, 
Жолдош кыла барыңыз, - 
Аксаргыл тартуу ат алып, 
Сары тазды котчу алып, 
Азыр датка аттанып, 
Жете барып калыптыр, 
Жеткен жерде Чубакка, 
Буларды айта салыптыр: 
- Ой, ой Чубак, ой Чубак, 
Оолукмаңды кой, Чубак! 
Ушул кылган бир ишиң, 
Болбой турган чыр Чубак, 
Эси жоктой бул ишти, 
Энтеңдебей тый Чубак! - 
Сарытаз карап турбады, 
Датканын сөзүн улады: 
- Тартууга келди атыңыз, 
Арстан Чубак кайтыңыз... 
- Абакем азыр датка деп, 
Аттанып жолго чыкпа деп, 
Жетпей жүргөн экенмин, 
Аксаргыл сындуу атка - деп, 
Атыңды бердим миниңиз, 
Жатпастык сырды билиңиз! 
Тонуңду бердиң, тойуңуз, 
Торгобой мени койуңуз! - 
Калбаны Чубак баштады, 
Дарбазачы Сарытаз, 
Жыга чаап таштады, 
Опурулуп ошондо, 



Олуйа Бакай айтканы: 
- Ой, ой Чубак, ой Чубак! 
Осолдукту кой, Чубак! 
Кангайдан келген бул бир эр, 
Ким да болсо Алмаңды, 
Кыжыраган кытай дээр. 
Кылган кызмат ким үчүн? 
Кылым кыргыз эл үчүн! 
Кыргызга кызмат кылды деп, 
Кыйкырып чабыш кай күчүң?! 
Аткарган кызмат ким үчүн? 
Ак калпак кыргыз эл үчүн! 
Ага кызмат кылды деп, 
Айкырып чабыш кай күчүң?! 
Балам деймин өзүңдү, 
Бакырайган көзүңдү, 
Баатырлыктын чени бар, 
Байкап көрчү сөзүмдү. 
Бөлүнүп калды кыргыз, деп, 
Бөлөк элге кеп кетет. 
Жарылса ууру алуучу, 
Жай уксаң акыл нак ушул, 
Манастын Манас болмогу, 
Экөөбүз менен болуучу. 
Бузулуп биздер чыкканда, 
Бутунан тартып жыкканда, 
Ким да болсоң жыгылдың, 
Миң да болсоң кырылдың, 
Кары-жашың, хан-бегиң, 
Жалгыз менин дегениң, 
Бир чуңкурга тыгылдың! - 
Анда Чубак кеп айтат: 
- Ой, абаке, ой - деп айтат, 
Бир жүргөнсүз өзүңүз, 
Көрүп турган көзүңүз, 
Унутуп койор сен белең? 
Кеңеште жок, кепте жок, 
Оорукта калаар мен белем? 
Ойлоп көрчү абаке, 
Мен кайсы эриңден кем элем? 
Кыйалымда мен Чубак, 
Ушундай болоор дээр белем? 
Ташкендеги урушта, 
Талкалашкан жулушта, 
Насаранын Карылып, 
Аккуланын үстүнөн, 
Аңтара сайып кеткенде, 
Анда айрып бир алдым 
Кай жеринде кем калдым? 
Кашкардагы Калдайдын, 
Кармап башын кескенде, 
Кандабай тонун чечкенде, 
Каткалаңдын Сайкалы - 
Катындан чыккан арстаны, 



Көмүскөдөн чыкканда, 
Күүлөп найза сунганда, 
Көмөрө сайып далыдан, 
Көмөлөтүп жыкканда, 
Жебеден мурда жеткенмин, 
Кестирбей башын Сайкалга, 
Куткарып андан кеткемин. 
Билип туруп билбейсиз, 
Көрүп туруп көрбөйсүз, 
Көрүп билген көзүңүз, 
Көрө албай да, биле албай, 
Жылмайып калган өзүңүз. 
Торгобо жолум, абаке, 
Менменсиген калмагын, 
Белде жетип жалмайын, 
Бейжиндиктин жылкысын, 
Бери карай айдайын, 
Айдап келсем жылкыны, 
Албаганын көрөйүн, 
Айтканымды кылбасаң, 
Адам болбой өлөйүн, 
Тоспогун, аба, жөнөйүн! - 
Аңгычакты болбоду, 
Айманбоз минип албайып, 
Ак күбө тону далбайып, 
Арстаның келип калганы: 
- Не калба болуп кетти? - деп, 
Айтыңарчы баатырлар, 
Болуп жаткан кепти, - деп, 
Манас айта салганы. 
Аңдап алып эр Чубак, 
Ачууланып чунаңдап, 
Бакайды таштап жиберип, 
Манаска тийди имерип: 
- Алтайдын Арал көлүнөн, 
Акчамбыл таштын белинен, 
Тогуз жашта мен келдим, 
Он бир жашта сен келдиң, 
Ошондон бери карата , 
Аркаңда жүрүп сенделдим. 
Ак болот мизин жалаштым, 
Ал жеткиз жоого караштым, 
Айкөлүм Манас сен үчүн, 
Ар-намысың талаштым. 
Айрышканда бөз кана? 
Айтышканда сөз кана? 
Алышканда кол кана? 
Ким урунат арбакка, 
Теңебедиң ар качан, 
Тентип келген калмакка! 
Чобур жылкы баса албайт, 
Чоң күлүктүн изине, 
Күлүгүм Манас сен болдуң, 
Күймөлгөн чобур мен болдум, 



Күйгүзүп Манас не болдуң?! 
Унутуп койор сен белең? 
Оорукта калаар мен белем? 
Ойуңдан койдуң чыгарып, 
Мен кай эриңен кем элем?! - 
Жүйөлүү сөзгө келгенде, 
Жүйөсүн айтып бергенде, 
Жүдөгөндөн эр Манас: 
- Ан үчүн мында келдим, - деп, 
Арманың болсо чалгындан, 
Аттанып кошо жүргүн, - деп, 
Арстан Манас жөнөдү. 
Барбаймын деп айта албай, 
Баатырдын көөнүн кайтарбай, 
Бастырышты бул жерден, 
Манас, Чубак жанаша, 
Башка элге болуп тамаша. 
Аркасында көп колун, 
Абаң Бакай үркүтүп: 
- Кызыталак, санталак, 
Кытай деп мында кыйкырып, 
Не келдиңер анталап?! - 
Нойгуттар жанды артына , 
Эр Бакайдан тайак жеп, 
Чеке-башы канталап. 
Айдап келип эр Бакай, 
Нойгуттун элин түшүрдү, 
Көөнүндө ишин бүтүрдү. 
Муну койо туруңуз, 
Алмамбет менен Сыргактан, 
Алардан кепти угуңуз. 
Алмамбет менен эр Сыргак, 
Ат айабай жол жүрүп, 
Ылдамдата мол жүрүп, 
Капкайда кетип калыптыр, 
Артуу-артуу Сарыбел, 
Жүрүп турган салкын жел, 
Жете барды бир кезең. 
Кезеңде кара ташы бар, 
Буркураган гүлдөрү, 
Буралып турган чөбү бар, 
Көгөрүп турган көркүнө, 
Көргөн адам суктанаар. 
Ат чалдырып алам, деп, 
Эр Алмамбет баатырың, 
Атынан түшүп акырын, 
Суулуктарын чыгарып, 
Чалдырып алып басканы, 
Сарала менен Телкызыл, 
Карт күрөң менен үч атты, 
Отко койуп таштады. 
Кезеңдин чыгып башына, 
Көмүрдөй кара ташына, 
Көчүгүн койуп олтуруп, 



Кылчайып артын карады, 
Көз жеткиз элдин карааны, 
Аз болгондо Алмамбет, 
Төрт күндүк кеткен чамасы. 
Дүрбүсүн алып колуна, 
Карап көрдү Алмамбет, 
Аскерди алып ойуна. 
Колундагы дүрбүнү, 
Оңдоп кармап имерип, 
Олутуна толтуруп, 
Оңдонуп Алмаң караса, 
Күмсарынын ойунда, 
Учту десе каргадай, 
Карга десе бутадай, 
Эки караан көрүндү, 
Түтүндөй чаңы бөлүндү. 
Алты имерип чойгондо, 
Кыйамына койгондо, 
Алты күндүк жерлерди, 
Алты ар канча келтирген, 
Алмамбеттин чоң дүрбү, 
Абыдан тиктеп караса, 
Өкүм күлүк Көктеке, 
Өрчүй басып алыптыр, 
Өрүү калган Айманбоз, 
Өксүп артта калыптыр, 
Мунун көргөн Алмамбет, 
Ойуна муну алыптыр: 
“Ушул тушта болчу эле, 
Күмсарынын Ачбели, 
Ар жагында жүрчү эле, 
Чоң Жолойдун көп эли. 
Биздин колду капталдап, 
Атышып калба салганбы? 
Аккуладан ажырап, 
Күнү каран калганбы? 
Ашыкканда баатырым, 
Мага жөнөп алганбы?” 
Аны ойлоп Алмамбет, 
Алда кандай болоор? деп, 
Мунун ойлоп Алмамбет, 
Буйурганы  болоор, деп, 
Тегеретип имерип, 
Теги чындап жиберип, 
Бет маңдайын караса, 
Пейли Чубак башкача - 
Жүзүнө каар толуптур, 
Жаалы чыгып болуптур; 
Эрегишип келгенин, 
Эми билди Алмамбет, 
Кас санашып келгенин, 
Канык билди Алмамбет. 
Дүрбүсүн катып койнуна, 
Боосун илип мойнуна, 



Көк түпөк кызыл найзаны, 
Имере кармап алганы, 
Түпөктүү найза тайанып. 
Дайарданып турганы, 
Алакеңдин ал сырын, 
Арстан Сыргак туйганы. 
Келе жатып эр Чубак. 
Эсине келип бул чунак: 
“Акыл айтып абакем, 
Билдирген экен, билбепмин, 
Билген болсом ал жерде, 
Ушул жерге келбесмин. 
Кангайдан келген бул калмак, 
Калк үчүн жүрөт тамтаңдап, 
Бакайдын кебин угайын, 
Жакшы-жаман иш кылса, 
Былк этпестен турайын.” - 
Муну ойлоп Чубакең, 
Аттан түшүп өзү жөө, 
Кара бойу бир дөбө, 
Кыйа карап олтурду, 
Өйүз-бүйүз эки дөө, 
Сыргак турду ортодо, 
Сыр билгизбей бирөөнө. 
Ал аңгыча болбоду, 
Айманбоз минип албайып, 
Ак күбө тону далбайып, 
Адамзаттын арстаны, 
Айкөл келип калганы, 
Калагандай кашка тиш, 
Калайыктан башка тиш, 
Кара күчкө каткырып. 
Айтып сөзүн салганы: 
- Ортодон кандай кеп өттү, 
Айтыңар, деп, - калбаны? 
Аңдап муну Алмамбет, 
Чубакты таштап жиберип, 
Арстан Манас баатырдын, 
Өзүнө тийди имерип: 
- Ой, ой Манас, ой Манас! 
Аңкоосубай кой, Манас! 
Айтпасаң да билинди, 
Билиптир мобу Чубагың, 
Менин кытайдан болгон зилимди! 
Каканда хандын уулу элем, 
Хан кыл дедим кимиңди? 
Каалап келдим билдиңби, 
Кааладым келдим диниңди, 
Калпа султан пириңди! 
Хан Манас экөөң бирикчи, 
Калжыраган Чубак кул, 
Кагайын сенин жиниңди! 
Бейжинде бектин уулу элем, 
Бек кыл дедим кимиңди? 



Мелжедим, келдим диниңди, 
Мекеде султан пириңди! 
Бек Манас экөөң бирикчи, 
Мен бузайымбы динимди? 
Бузуп туруп динимди, 
Урайынбы жиниңди?! 
Сойойунбу өзүңдү? 
Ойойунбу көзүңдү? 
Чечейинби  бүчүңдү? 
Көрөйүнбү күчүңдү? 
Алайынбы өчүңдү? 
Алактабай абдан ук, 
Айтып турган сөзүмдү! 
Эл таба албай эндиреп, 
Элсиздиктен келди, деп, 
Эсиңде сенин ушубу? 
Карчаша чыксаң Алмамбет, 
Каныңды  төгөр тушу бу! 
Калк таба албай кангырап, 
Калксыздыктан келди деп, 
Кадигиңде ушубу? 
Каарданса Алмамбет, 
Кардыңды жарар тушубу! 
Алтын так минсин, хан өлсүн, 
Азапты тартпай жан өлсүн, 
Алланын иши болбосо, 
Айлыңдын четин ким көрсүн?! 
Ар түрдүү тарттым мээнетти, 
Азабыңа ким көнсүн, 
Акмакты коштой чабышкан, 
Акылсыз кандай төрөмсүң! 
Күмүш так минсин, хан  өлсүн, 
Күйүттү тартпай жан өлсүн, 
Кудурет иши болбосо, 
Корооңдун четин ким көрсүн, 
Не түрдүү тарттым мээнетти, 
Кордугуңа ким көнсүн? 
Көөпайды коштой чабышкан, 
Көөдөнсүз кандай төрөмсүң?! 
Атканым мылтык, топ дейсиң, 
Албагым жерим жок дейсиң, 
Кунан уйдай ок дейсиң, 
Коркутпас жерим жок дейсиң, 
Чоролорум эр дейсиң, 
Чубагыңды шер дейсиң, 
Эне сүтүн бир эмдим, 
Эмгегимди билбейсиң! 
Аткарып Чубак “шериңди”, 
Артынан өзүң келдиңби? 
Алмамбеттин айлында, 
Агызам канын дедиңби? 
Кангайлыкка көрсөтүп, 
Кайырмак белең белимди?! 
Булкунтуп Чубак “шериңди”, 



Бөксөлөй тартып келдиңби? 
Туулган кошун журтунда, 
Төгөйүн канын дедиңби? 

 
Коңурбайга айрөктөп, 
Комормок белең белимди?! 
Көктөгү айдын шооласы, 
Көлдө бар кургак сайда жок, 
Сүйбөгөн адам коногу, 
Нанда бар бирок майда жок, 
Адашкан жалгыз экенмин, 
Айткан менен пайда жок, 
Асманда жылдыз шооласы, 
Ак музда бар сайда жок, 
Арзыбаган меймандар, 
Чайда бар, бирок майда жок, 
Жалгыздыгым билинди, 
Жаңшаган менен пайда жок! 
Алган жериң бар бекен? 
Ашкан белиң бар бекен? 
Баскан жолуң кайда экен? 
Коңшу болгон Коконду, 
Койдой багып алыпсың, 
Коркутуп алман салыпсың, 
Ар кайдан келип куралып, 
Араникти алыпсың. 
Кашкардагы Калдайдын, 
Кармап башын кесипсиң, 
Чет Бейжинди алдым, деп, 
Элге айта жетипсиң; 
Бешбалыкты алыпсың, 
Айжаңжүн качып кеткенде, 
Манас шаарын салыпсың, 
Орто Бейжин алдым, деп, 
Ошону ойлоп калыпсың. 
Бейжин кайда билдиңби? 
Кытай кайда көрдүңбү? 
“Айкөлүм”, абдан байкагын, 
Мен жеримди айтайын: 
Күн чыгышты бүт деңиз, 
Түндүк жагы муз деңиз, 
Түштүк жагы түз тегиз, 
Жамгыры жааган үзүлбөй, 
Байчечектүү жер семиз, 
Уй түгүндөй жыш келген, 
Баары кытай, билсеңиз! 
Сансыган кытай көп элди, 
Менин элим болсо деп, 
Самабай турган эл бекен? 

 
Саңоорулуу калаа - чоң Алчын, 
Менин шаарым болсо деп, 
Сагынбай турган жер бекен? 
Элиңиз бизден көп бекен? 



Элсиз киши мен бекем? 
Жериңиз бизге кеп бекен? 
Жерсиз киши мен бекем? 
Индичиндин Үчарал, 
Ачынгандан мен айтам, 
Жеринин аты Ботала, 
Чыккан чөбү күчала, 
Ичкен ашы аларын, 
Күрүчтөн кылган атала. 
Казылуу жаткан ору бар, 
Алтымыш капка Бейжинди, 
Алаканда башкарган, 
Эсен хан деген зору бар. 
Беш сугарган аштыктай, 
Беченди деген чөбү бар, 
Айбан жесе тойбогон, 
Алты күнү жол жүрсө, 
Ачып карды койбогон; 
Түйүн чач деген жыланы, 
Жүз кулач жерге сойлогон, 
Деңизинин четинде, 
Булгун, кундуз ойногон. 
Ал жердеги элдердин, 
Ак малдан арбын доңузу, 
Ташбакадан дагы чоң, 
Талаалуу деген коңузу, 
Арбын ошол элимде, 
Айтылуу менин жеримде, 
Алтын казан атала, 
Ичсе карды тойбогон, 
Соргоктору дагы бар, 
Түндө эшикке чыкпаган, 
Коркоктору дагы бар, 
Төөнү жаза муштаган, 
Чоркоктору дагы бар; 
Мүйүзү менен башында, 
Найзадан мурда качырып, 
Сайгандары дагы бар, 
Тап бергенин куткарбас, 
Тайгандары дагы бар, 
Тайманбай туруп дөөлөрдү, 
Алгандары дагы бар. 
Хан Коңур менен кектешип, 
Хан атам менен беттешип, 
Ошол жерден мен келдим, 
Окшотуп канды жошого, 
“Казакка барып жай таппай, 
Кыргызга келди бай таппай, 
Аңырып келген бир кытай, 
Айагы жүрөт сай таппай” - 
Кулжуңдаган Чубагым, 
Кыйалыңда ошого?! 
Сорандыктын доорунда, 
Турганда Туңша колумда, 



Жүйрүн дөөгө окууга, 
Алты жүз бала бир бардык, 
Алты айга жетпей жеп болуп, 
Алты бала бир калдык. 
Кийинки жылы болгондо, 
Тогуз жүз бала бир барды, 
Тогуз ай болбой жеп болуп, 
Тогуз бала бир калды. 
Үч жылдык окуу билээрге, 
Биз турганбыз ал жерде, 
Үч жылы бүтүп, үч айлык, 
Окушум калган күндөрдө, 
Сорандык ноокас болду, деп, 
Кат барыптыр бир күндө. 
Жүйрүн мени чакырып. 
Жатагына алпарып: 
- Азиз хандын баласы, 
Мынаке, атаң кагазы, 
Барбасаң болбойт атаңа, 
Чечекейдин карасы. 
Бир жолу кеткин келбе, - деп, 
Маа берүүгө кат жазды. 
Сырты калың, өткүр миз, 
Учу кайкы, мойну түз, 
Саптаган сабы сап алтын, 
Кыны кызыл дагы алтын, 
Бир шамшарды колго алды. 
Колго аларда карасам, 
Экөө экен жанаша, 
Бирин кармап таштады, 
Бирин алып маа берди, 
Белегим сага бул, деди. 

 
Катыма мөөр басканы, 
Жерди карай эңкейди, 
Мага мындай ой келди: 
“Мага тигил шамшарын, 
Кармады, көрүп бербеди, 
Же купуйа бардыбы, 
Касиеттүү бир жери?” 
Эптүүлүк менен билгизбей, 
Мага берген шамшарын, 
Ордуна асып таштадым, 
Илип койгон шамшарын, 
Мен белиме аскамын, 
Билбей калды Жүйрүн дөө, 
Катты салып чөнтөккө, 
Шаарымды карай баскамын. 
Чоң Бейсендин тумшукта, 
Салынып келген урчукта, 
Сары деңиз үстүндө, 
Сыр көпүрө келгемин, 
Көпүрөнүн үстүндө, 
Мен Куранды көргөмүн. 



Мурунку тарткан чоң Куран, 
Пайгамбардан калыптыр, 
Кийинки тарткан кураны, 
Кытайлар тартып салыптыр. 
Куранды барып карасам, 
Алмадай кылып бейишти, 
Жети тозок-кейишти, 
Көрсөтүп айкын жайыптыр. 
Бейиш жакшы жай экен, 
Ал бейиштин ичинде, 
Мусулман адам бар экен; 
Тозок жаман жай экен, 
Көрүнгөн ал тозокту, 
Түгөл капыр бар экен. 
Тозоктун оту каар экен, 
Ичкен ашы заар экен. 
Бейиш менен тозоктун, 
Баарын көрүп көз менен, 
Ойума кетти бир күмөн: 
Бек болуп минтип жүргөнчө, 
Бекер дооран сүргөнчө, 
Куру калып бейиштен, 
Куурулуп отко күйгөнчө, 
Мусулман жакшы белем деп. 

 
Туңшага жакын келгенде, 
Каттоочу кабар бергенде, 
Сошойа келет бекен? деп, 
Алдынан тоссок экен, деп 
Жаңжүндөн кыркы чогулуп, 
Алтымыш амбал жам кылып, 
Алтындан соккон араба, 
Амбалдардын мойнунда, 
Алдыма көпчүк салдырып, 
Бар керегин так кылып, 
Күтүнгөн экен кам кылып. 
Аттан сүйөп алышты, 
Жөө көтөрүп амбалдар, 
Туңша калаа барышты, 
Чоң калаага барганда, 
Асылдан килем салышты. 
Ал килемдин үстүнө, 
Олтургузуп алышты, 
Колмо-колдоп көтөрүп, 
Алып кетип калышты. 
Сошойа келип калды, деп, 
Атама кабар салышты, 
Атанын кылып урматын, 
Алдына Алмаң барышты. 
Ноокасы жок сак экен, 
Жибербей койот аны, деп, 
Кат жазган жайы ал экен, 
Алтымыш жаңжүн бар эле, 
Ар бири тоодой зал эле, 



Кыркы турат, жыйырма жок, 
Акылымды курадым, 
Кай кеткенин сурадым. 
Бар жумушун бүтүргөн, 
Катчысы бар атамдын, 
Ошол катчы айткан кеп: 
Алооке калдай чоң уулу - 
Коңурбай келип Кангайдан, 
Эсен хандын алдына, 
Токсон төөгө зар арткан, 
Топ-топ тулпар ат алган, 
Буруттан Манас чыкты, деп, 
Даңзага атын жаздырып, 
Азийанын батышын, 
Бурут ээлеп алды, деп, 
Кангайдын жери калмакка, 
Тарлык кылып калды, деп, 
Жер сурап келдим сизге, деп, 
Жардам бериң бизге, деп, 
Түндүктө жыйырма жаңжүндү, 
Коңур сурап алган, деп. 
Бул кабарды укканда, 
Жүрөгүмдө кызыл чок, 
Ичим болду жанган от. 
Уктабай таңды аткардым, 
Ой менен купкуу саргайдым, 
Сапырылып самандай, 
Өлүп кетет тас калдым. 
Таң агарып атканда, 
Талаага шоола чачканда, 
Кыл жейрен атты алгамын, 
Үстүнө токум салгамын, 
Туңша калаа баргамын. 
Тамактын даамын татканда, 
Ой-тоонун баарын аралап, 
Жеримди койбой чардадым, 
Туңшада жүрөт көчөөдө, 
Шайандагы байларым, 
Шайанда кытай байлары, 
Айак жарды дегени, 
Миңден жылкы айдады, 
Шаарга айдап таштаптыр, 
Араласам аларды, 
Мал көбөйткөн жайларын. 
Баарысын калмак алганы. 
Эл аралап, жер чардап, 
Келе жатсам далдаңдап, 
Учурап калды бир жигит, 
Минген тору аты бар, 
Алп мүчөлүү салты бар. 
Анын дайынын сурадым. 
Сураганда ал айтты: 
- Карагул атым, - деп айтты, 
Алооке, Катал бир тууган, 



Алоокенин Коңурбай, 
Мен Каталдын баласы, 
Токсон сан жылкы тоодо бар, 
Башчысы болом, карачы. 
Эсен хан берип биздерге, 
Жаңыдан келдик бул жерге, 
Өтө жакшы жер экен, 
Жылкы арбып төлдөргө, 
Байлар жатса эң сонун, 
Малын айдап төр-төрдө.... 
Ачуум келип чыдабай: 
- Коңурбайың кайда?! - деп, 
Сурап ийдим тура албай. 
Кезенгеним билбеди, 
Кеп жашырып жүрбөдү: 
- Аркы бети кургак төр, 
Ошол жерде Коңтөрө, 
Издесең барып ошондон көр, - 
Коңурдун угуп кабарын, 
Кантип чыдап турамын? 
Ач белди ашып баргамын, 
Эңкейгенде көргөмүн, 
Көп чатырдын караанын. 
Жакын барсам чатырга, 
Байлоодо турган бир ат бар, 
Айран калдым кара атка, 
Күмбөзгө тарткан сүрөттөй, 
Бир имерип карашка. 
Алтын ээр калмакча, 
Алты артайыл тартылган, 
Төрт айактуу айбандан, 
Сөөлөтү башка артылган, 
Арманым бар эмгиче, 
Ажыратпай атынан! 
Аста эмес бакыргам, 
Атынан айтып чакыргам, 
Көрмөк түгүл Коңурду, 
Атын мурда укпагам, 
Алактаган бир адам, 
Чыга калды чатырдан. 
Узун бойлуу кара сур, 
Кан ичменин бири бул, 
Аңылдаган Чубак кул, 
Азапты тарттым канчалык, 
Абыдан муну угуп тур! 
Чыкканча минди кара атка, 
Түз багар киши көрүнбөйт, 
Байкасам бул капырга. 
- Атуу туруп качырган, 
Ой, азамат, атың ким? 
Бар белең мага бир кебиң? 
- Атымды уксаң Сололу, 
Элдер айтат Сошайа, 
Атың сенин ким? - дедим. 



- Атамдын аты Алооке, 
Калдайлык менсеп бул күндө, 
Өзүмдүн атым Коңурбай, 
Төрөлүк кылам көп элге, - 
Атым Коңур дегенде, 
Ачуума мен чыдабай, 
Катуу айтым ал жерде: 
- Алты атадан бер жакка, 
Ата конуш жер болуп, 
Энчиге тийген биздерге, 
Не келесиң бул жерге?! 
Анда Коңур кеп айтты, 
Кеп айтканда бек айтты: 
- Айтканың угар кишиң жок, 
Сени менен ишим жок, 
Жерди берген Эсен хан, 
Кете бергин топоңдоп! - 
Башын булгай сүйлөсө, 
Түрү башка кокоңдоп, 
Катуу тийди бу кеби - 
Кет дегени топоңдоп. 
Айал кылып турбадым, 
Көк түпөк кызыл найзамды, 
Так көтөрүп ыргадым. 
Алоокенин Коңурбай, 
Каарданды, карарды, 
Ал да найза кармады, 
Анчалык найза алган мен, 
Айанып туруп аламын? 
Калбаны катуу баштадым, 
Жеткен жерде Коңурдун, 
Найзасын кагып таштадым, 
Имергенде өкчөдүм, 
Алгаранын үстүнөн, 
Аңтара сайып өткөмүн, 
Тап этинде Кылжейрен, 
Алгара менен койгулап, 
Көрүп калдым караанын, 
Кетип бара жатканын. 
Жер түбүнө кирсең да, 
Жетпей саа калбайм деп, 
Кылжейрен менен сабадым, 
Жеткирбеди Алгара, 
Кээде көрөм караанын, 
Кээде көрбөй каламын. 
Коңурбай кылбай туруштук, 
Эки күнү кууштук, 
Аралап кирди ал капыр, 
Кантундун кенен калаасын, 
Ошондо билдим Коңурдун, 
Эсен ханга барарын. 
Хан ордосу дарбаза, 
Аттуу кирип баргамын, 
Хан сарайдын оозунан, 



Бир кыздын көрдүм караанын, 
Он эки-он үч жаштарда, 
Нуру окшобойт башкага, 
Торой басып алдымды, 
Нишарат менен чакырды: 
- Айтаарым бар мен сага, 
Тура турчу аз гана, 
Өчөшүп келген кейпиң бар, 
Алп Коңурбай калчага, 
Алп Коңурбай тууралуу, 
Айтканың өтпөйт атама. 
Сүрөтүң көрүп башында, 
Бир көрсөм деп жүргөмүн, 
Сүйлөшүп сага тил албай, 
Сүрөтүңдөн сүйгөмүн. 
Эрегишип калчага, 
Эп көрсөң кебин атамдын, 
Сен үстүнө кирбегин, 
Кирип калсаң тил албай, 
Арызын айт, ишиң айт, 
Ачуусуна тийбегин. 
Үйгө кирбей турайын, 
Көп кечикпей чыгарсың, 
Ишиңдин кандай болгонун , 
Андай кийин угармын, 
Көз жиберип сыр бербей, 
Атыңды карап турамын,- 
Жалпы журтка билинүү, 
Чен тонум  бар кийилүү, 
Мени менен иши жок, 
Тосуп койор киши жок, 
Алгараны жалт карай, 
Ичке жүрдүм ылдамдай, 
Эшикке жакын барганда, 
Сакчылар турган алдымда, 
Токтоо кылбай бүгүлүп, 
Тоңкочуктап жүгүнүп, 
Тобо-томук кылышты, 
Кол куушуруп турушту, 
Баашанын кирдим үстүнө, 
Кайрылбастан эч кимге, 
Алиги кеткен Коңурбай, 
Кадайып турган кезинде. 
Кебин айтып бүтүрүп, 
Болгон экен ал кезде, 
Киришеме Коңурбай, 
Чыгып кетти эшикке. 
Ханга айттым кебимди, 
Ичиме толгон черимди: 
- Калмак ээлеп алыптыр, 
Жыйырма жаңжүн жеримди, - 
Угуп болуп Эсенхан, 
- Бурут алды неченин, 
Башкалар алды көп жерин, 



Мен алтоону Коңурга, 
Четинен бөлүп бергенмин,  
Кырк жаңжүн бар алдыңда, 
Жетишээр сага ал деймин,- 
Эсенхандан кеп угуп, 
Мен бергемин деп угуп, 
Эшикке чыктым айласыз, 
Мына минтип демим сууп. 
Эшикке чыксам кара ат жок, 
Кетиптир калча караан жок. 
Кылжейрен миндим, жөнөдүм, 
Хан сарайдын оозунан, 
Байагы кызды көргөмүн. 
-Бура тарткын, Сошойа, 
Мен айтар сөзүм аз гана, 
Абалыңды айттыңбы, 
Эсенхан менин атама? 
Кебиңди укпай койгондур, 
Сен болбогун аа капа. 
Эми барып атаңа айт, 
Атаң да кошулбайт, 
Эрегишпей калчага, 
Эсенхан менен атаңа, 
Ушул жерден кайра тарт. 
Жана албасаң пейлиңден, 
Алаштан башка башмаана, 
Барар жер сага табылбайт. 
Кыз бойумча жүрөмүн, 
Кырк жылы сени күйөрмүн, 
Кыйалы башка болот деп, 
Болбосун ойдо күмөнүң. 
-Кош эмесе - деп койуп, 
Токтобостон жөнөдүм. 
Алты күнү жол бастым, 
Дайра кечтим, бел аштым, 
Кажалып кектүү санаага, 
Чоң Туңшага баргамын, 
Ай тийгендей жарк этип, 
Ачылсын кайдан кабагым? 
Аттан түшүп жуунуп, 
Атакемдин түрүнө, 
Айалдабай киргемин, 
Баштан-айак кебимди, 
Баарын айтып бергемин, 
Атакемдин үстүнөн, 
Кошулбасын билгемин. 
Айтып кебим болгондо, 
Атам мага октоло: 
- Жерди берген Эсенхан, 
Желденип келдиң сен кайдан, 
Элди берген Эсенхан, 
Эрдемсип келдиң сен кайдан? 
Хан берсе эли-жериңди, 
Кайгырып ага не чараң? 



Кырк жаңжүн жетет биз үчүн, 
Басылсын эми бул калбаң?! 
Атамдан угуп мындай кеп, 
Айтканыма бушман жеп, 
Жеримди көрүп келем деп, 
Алты күнү камын жеп, 
Чыгып кеттим калаадан, 
Басып өтүп ортодо, 
Тогуз күндүк арадан, 
Ар кимден сурап мен угуп, 
Башка-башка кеп угуп, 
Айагы бардым ал жерге, 
Аңкүр деген жер угуп. 
Аңкүрдүн ичи кең экен, 
Баш-айагы Аңкүрдүн, 
Он беш күндүк жол экен, 
Албан түрдүү жыгач бар, 
Түгөл токой жер экен, 
Кайберени мол экен, 
Батыш жагы күүрөктүү, 
Ээн жаткан төр экен. 
Аркар-кулжа, бугусу, 
Алжып карып өлбөсө, 
Анда-санда кокустан, 
Илбирс, жолборс жебесе, 
Жолборстон коркуп ал жерге, 
Карышкыр жойлоп келбесе, 
Адам уулун көрбөгөн, 
Алыс качып жүрбөгөн, 
Үркүштү туура билбеген, 
Адамды көрсө топтогон, 
Топтоп келип жыттанган. 
Доңузу жүрөт корсулдап, 
Торошону топулдап, 
Экөөнү кармап байланып, 
Белге чыктым айланып, 
Туш-тушка салдым көзүмдү, 
Турнабайым колго алып, 
Батышта жаткан жер көрдүм, 
Жер бетинде эл көрдүм, 
Эл башкарган  эр көрдүм; 
Эл менен турган жеримди, 
Ат чабымдай жол көрдүм, 
Арасында жаркыган, 
Кызыл алтын туу көрдүм, 
Айгайлаган чуу көрдүм, 
Кайсы тайпа элден деп, 
Кайсыл жерден келген деп, 
Барып билсем экен деп, 
Этек-жеңим делбиреп, 
Жетип келдим кеңгиреп. 
Элге чукул келгенде, 
Топтон чыкты эки адам, 
Алдымдан утур жол тосуп, 



Найзага темир аштаган, 
Атышкан жоодон качпаган, 
Айдаркан уулу Көкчө хан, 
Жаңы келген кези экен, 
Йаврупа менен толгонуп. 
Жакын келди бир киши, 
Жанында бар тилчиси - 
Кытайдын тилин билчүсү. 
Салам айттым: - Кома? - деп, 
Ал комамды билбеди, 
Айткансыды ооба деп, 
Андан кийин бакылдап, 
Айтты жана мындай кеп: 
- Саламдан кеткир садага, 
Текебуруң артыкча, 
Теңебейсиң бойуңа. 
Билбеген соң не даба, 
Ак талаанын бирлигин? 
Көкүрөктөн жойбопсуң, 
Көңүлүңдүн кирлигин. 
Сапардын тоосун айланып, 
Чочколордун күчүгүн, 
Жүрүптүрсүң байланып, - 
Анда туруп мен айттым: 
- Абайлап сүйлө, - деп айттым, 
Жашаган кыйла жашыңда, 
Сакалдуу ушул башыңда, 
Каапыр, каапыр дей бербе, 
Калжырап бокту жей бербе, 
Мусулмандын капырдан, 
Артыктыгын билгизип,  
Анан мени жемеле! - 
Алыбай деген бир киши, - 
Жанында анын тилчиси: 
- Көкчө деген ушул - деп, 
Көп такашып кантесиң, 
Көп кылган мунун иши, - деп, 
Бул өзү көөпайыраак киши, - деп, 
Олуйа жолун ал айтты, 
Пайгамбарча жол айтты; 
Айдаркандын баласы - 
Ашкере молдо оң айтты. 
Айтканда көөнүм туйунду, 
Агып жашым куйулду, 
Алла Таала жараткан, 
Алмага алаштын тузун буйурду. 
Көкчөгө төшөп кулагым, 
Аныктап андан сурадым: 
- Канткенде мен боломун, 
Капыр эмес мусулман? 
- Ла иллаха иллалла... 
Мусулмандык шарттары, 
Башталат, - деди - ушундан. 
Канча айтсам да “келмени”, 



Ага тилим келбеди, 
“Лала, лала, лалалап”, 
Ошол кезде мен кулдун, 
Ушул болду эрмеги. 
Ошондо эр Көкчөкөз мындай дегени: 
- Келбеген менен тили “келмеге”, 
Дили келип баланын, 
Кара дили агарды, 
Үйрөнүп алат калганын, - 
Элүү миң колун түшүрүп, 
Көөнүндө ишин бүтүрүп, 
Сары улагын таптырып, 
Садагасын кактырып, 
Чоң куржунун ачтырып, 
Кыйла миң кызыл алтынын, 
Садага кылып чачтырып, 
Айдарканга айткын, деп, 
Алдына киши чаптырып, 
Көкчө турган ушундай, 
Көөнүндө ишин так кылып. 
Үйүнө жетип барганда, 
Эки күн өрүүн алганда, 
Эл чогултуп той берип, 
Аз бербестен мол берип, 
Аалы Мухаммед деп ат койуп, 
Анан турду эр Көкчө, 
Кечиктирбей бат койуп, 
Эртең менен карасам, 
Казандай селде башында, 
Катчы, вазир башында, 
Кол башындай “аптиек”, 
Кошо кармап колуна, 
Эшиктен кирди эр Көкчө: 
- Алмамбет, балам, келгин - деп, 
Ыйман айтып, “келме” айтып, 
Ислам динге киргин, - деп, 
Такта кат окуп башынан, 
Алланын атын билгин, - деп. 
Жети күнү болгуча, 
Жиниккендей киргемин, 
Такта кат менен “Аптиек”, 
Жарты арыбын билбедим. 
Жетинчи күндүн түнүндө, 
Көп нерсе түшүп көөнүмө, 
Жалгыз жатып ыйладым, 
Кара жанды кыйнадым, 
Ыйлап жатып уктадым, 
Уктап жатып түш көрдүм, 
Түшүмдө сонун иш көрдүм: 
Эшиктен кирди бир киши, 
Адам айран калгандай, 
Жыт бурады үй ичи. 
Орто бойлуу нур жүздүү, 
Өзү кызыл тегерек: 



- Алмамбет, балам келгин, - деп, 
Мухаммед деген менмин, - деп, 
Көп кыйналдың Алмамбет, 
Ак исламдын дини деп. 
Ачкын, балам, оозуң, - деп, 
Оозумду ачсам-ичкин, - деп, 
Бир ууртам  сууну маа берди; 
Суу тамактан кылт этип, 
Көз ачылды жарк этип, 
Көкүрөгүм коолдоп, 
Көөн ачылып шаңк этип, 
Эже, сүрөө турмайлык, 
Кошо айттым маанисин, 
Токтоосуз окуп шар кетип. 
Эртеси көрүп эр Көкчө: 
- Кана, баатыр Алмамбет, 
Не болгонун айта сал, 
Сениң көркүң бөлөкчө, - 
Көргөн түшүм мен айттым, 
Айат, адис, маани айттым, 
Көңүлү куунап эр Көкчө: 
- Кудайдын кылган иши, - дейт, 
Түшүңө кирген Мухаммед - 
Исламдын ээси киши, - дейт. 
Эрте туруп бир күнү, 
Кирсем Көкчө үйүнө, 
Карап менин жүзүмө: 
- Не жумушуң бар эле, 
Келипсиң эрте? - деди эле. 
Сураганда мен айттым: 
- Эл сагынбас эр болбос, 
Жер сагынбас жан болбос, 
Сагынбас үйүрүн ат болбос, 
Кудай буйруп хан Көкчө, 
Сага болдум мен жолдош, 
Элим менен жеримди, 
Жергем менен жээнимди, 
Айрыкчасы энемди, 
Дегеле кыйын сагындым, 
Уйку жок көздө сабылдым. 
Уруксат берсең барайын, 
Болжолдуу күндөн өтпөстөн, 
Кайра келе калайын, - 
Андай-мындай дебеди, 
Ачык жооп бербеди, 
Арадан алты күн өттү, 
Айылда киши дүрбөдү, 
Элүү миң аскер кол айдап, 
Айчыгы  алтын туу кармап, 
Алып келди токутуп, 
Кыл жейрен атты да камдап. 
- Алмамбет баатыр, жүргүн - деп, 
Өзүм көргөн байагы, 
Күйрөктүүнүн ойуна, 



Көк жаңгактын бойуна, 
Көкчө элин түшүрдү, 
Эртең менен болгондо, 
Аттарга мине алкына, 
Мени менен тилмечи, 
Үчөөбүз чыктык кайкыга, 
Көкчө ошондо муну айтты, 
Атынын башын тарттыра: 
- Кана, балам Алмамбет, 
Сен элиме барам деп, 
Мага айттың далай кеп. 
Барсаң, балам, бат келгин, 
Батамды бердим ак келгин, 
Аман-эсен сак келгин. 
Үйгө барбай бул жерде, 
Үч ай сени күтөмүн, 
Үч айда кайта келбесең, 
Пенде кирбес Бейжинге, 
Бир сен үчүн киремин, 
Алты ай сени күтөмүн, 
Алты айда келбесең, 
Ата журтуң Бейжинге, 
Атайлап балам, киремин, 
Баргын, балам, кош, - деди, 
Болсун жолуң бош, - деди. 

 
Алла деп андан жөнөдүм, 
Далайды андан көргөмүн, 
Бир нече күн жол жүрүп, 
Туңша калаа киргемин; 
Тура албастан Туңшада, 
Мен барып Бейжин калаага, 
Эки күн өргүп көрүштүм, 
Сорандык деген балага. 
Эшиктен кирсем атакем, 
Олтурган экен тактада, 
Башымды салып ал үйгө, 
Кирип бардым салам деп, 
Алик албай хан атам, 
Тиктеп туруп мелтиреп, 
Айтты мага мындай кеп: 
- Ал саламың албайым, 
Биздин салам кома, - деп, 
Атаңдын жолу турганда, 
Башка жолго ообо! - деп, 
Өзгө жактан шек берип, 
Бу айтып турган сөзүңбү?! 
Чантууга койо бергенче, 
Чаап салып өзүңдү, 
Тазалайын көзүңдү,- 
Муну айтып хан атам, 
Туруп кетти ордунан, 
Бир убакта карасам, 
Тура калып ордунан, 



Чойундан куйган чоң сүрөт, 
Чокунгун, деп күпүлдөйт, 
Чокунбасаң сен буга, 
Көз көргүс жерге сени мен, 
Жоготом, деп дүпүлдөйт. 
Кудай деген эмне? дейт, 
Оозуңа алба “келме”, дейт. 
Анда туруп мен айттым: 
- Кудай деген бар болот, 
Кубаты менен кудайдын. 
Бул дүнүйө карк толот, - 
Менден угуп хан атам, 
Үксүйүп башка чыккан чач, 
Имере кармап качырды, 
Үйдөй болгон чойун баш. 
Кара жандан түңүлүп, 
Кабагым менин түйүлүп, 
Кыны кызыл, сабы алтын, 
Кылычты кындан суурганда, 
Кыйкырып мен да турганда, 
Чабалбай атам токтолду, 
Чабаарга чама  жок болду, 
Кылычтап башын алсам деп, 
Кыйаматка жиберип, 
Анан туруп калсам деп, 
“Өз атасын өлтүрүп, 
Өзөктөн канын жайган” - деп 
Артыма калаар бул бир кеп, 
Муну ойлоп эшикте, 
Кылжейренди минээрде, 
Кылчайбай жолго кирээрде, 
Энекем келип ал жерге: 
- Айланайын кулунум, 
Кушу сенсиң туурумун. 
Талапты башка кылыпсың, 
Алып келгин колуңду, 
Атаң да болсо зор душман, 
Тазалап жүргүн жолуңду. 
Соорандык деген каман бар, 
Каарына калбастан, 
Кайда барсаң аман бар, 
Жакамдагы кундузум, 
Чекемдеги жылдызым, 
Айланайын жалгызым, - 
Анда туруп мен айттым, 
Агызып жашым кылайтып: 
- Асман алыс, жер жакын, 
Акыры кечкин сүт акың. 
Асман да бар, жер да бар, 
Жарык дүйнө кайда бар? 
Жылдыз да бар, күн да бар, 
Жыргалдуу дүйнө кайда бар? 
Ушуларды жараткан , 
Баарынын ээси кудай бар - 



Анда энем кеп айтат, 
Кеп айтканда  нени айтат: 
- Кайда барсаң ала кет, 
Аркаңа бала, сала кет, 
Сен мусулман болгону, 
Алты айга дагы  толбоду, 
Мен мусулман болгону, 
Нечен жылдар болгону. 

 
Алдымда бар беш катын. 
Баштап аны койбоймун, 
Мусулман болгон бүт азыр, - 
Энемдин угуп бул кебин, 
Кеңдемеде аттардан, 
Алтыны алып келгемин, 
Мени менен жети жан, 
Атка мине камынып, 
Бастырып чыга бергенде, 
Кент коңгуроо кагылып, 
Кеңдемеде көп аскер, 
Туш-туштан чыкты жабылып, 
Көк түпөк кызыл найзамды, 
Көп кытайга мылгыттым, 
Көчөдөгү душманды, 
Көгүчкөндөй ыргыттым, 
Сулаттым султандарыны, 
Сумсайттым аскер баарыны, 
Суудай төгүп каныны. 
Кереметтүү зор калча, 
Келгенимди билиптир, 
Кетеримди билиптир, 
Шамдай болгон кырк бала, 
Жол тостуруп койуптур, 
Маңдай-тескей карашып, 
Булар көчө болуптур. 
Кырк баланы көргөндө, 
Кара бойум экчедим, 
Качырган бойдон жеткемин. 
Качырып кирип барганда, 
Баарысы турду чуркурап, 
Бөлүндү балдар чыркырап: 
- Төрөбүзсүң Алмамбет, 
Төгүн эмес айткан кеп, 
Таштабай бизди ала кет, 
Жаныбызсың Алмамбет, 
Калпыбыз эмес айткан кеп, 
Каканга койбой ала кет, 
Аркаңа бизди сала кет, - 
Анда туруп мен айттым: 
- “Келме” айтсаң келгиле, 
Кетели бирге жүргүлө, - 
Айтканга тили келбеди, 
“Лала, лала” дегенин, 
Жүрүгүлө дегемин, 



Жүрүп кете бергемин, 
Алты күн жүрүп арада, 
Туңша калаа бергемин. 
Алоокенин чоң Коңур, 
Каспаңда жаткан оңбогур, 
Билбепмин кабар бергенин. 
Кытайлардын Буудан көк, 
Болгон аскер кумдан көп, 
Кырккүрөң деген аты бар, 
Буудаңчаң деген капыр ал, 
Чалкалаган чоң капыр, 
Тосуп чыкты жолуман. 
Башымдагы туулга, 
Казандай кара темирден, 
Кара бойу кем эмес, 
Кара тоонун сеңирден, 
Баса мени жыгылса, 
Кыймылдаткыс көрүнгөн. 
Найзамды кармап ыргадым, 
Денеме күчүм жыйнадым, 
Жыйнаган бойдон жеткемин, 
Кырккүрөң аттын үстүнөн, 
Чалкалаган капырды, 
Каңтара сайып кеткемин, 
Эркин  жүргөн Алмамбет, 
Бу эрдигим эмей неткеним? 
Эсирген Чубак, саа айтам, 
Бу ээн талаада кептерим! 
Кырккүрөң аттан жыгылды, 
Кемерге башы тыгылды, 
Буудаңчаңды сайган, деп, 
Бооруна найза малган, деп, 
Кылым кытай журтума, 
Кылганым менин угулду, 
Кумдай болгон көп аскер, 
Кылчаңдабай куйулду, 
Кыны кызыл, сабы алтын, 
Кылычын Алмаң сууруду. 
Арбын жерин аскердин, 
Аралап кирди талкалап, 
Албарс менен кайсалап. 
Касташып келген капырлар, 
Соо чыкпады колумдан, 
Кытайлардын өлүгү, 
Кем болгон жок дегеле, 
Кырдагы кара корумдан, 
Кызыл кан кечип кытайдан, 
Кыргызга келген мааналап, 
Чубак кул, маңдайдагы шорум ал! 
Тосуп бирөө чыккан жок, 
Курган менин жолуман, 
Кырк миңден бири калган жок, 
Тирүү кетип колуман. 
Жан жагыма карасам, 



Жанымда киши калбаптыр, 
Ат айабай жол тартып, 
Токтоно албай кылчайып, 
Күн батыш карай бет алып, 
Келип калды бир жерге, 
Салынган тумшук тар жерге. 
Чыга калсам сеңирден, 
Бойу тоодой керилген, 
Бели кындай кең белбоо, 
Кебез өтүк Кендирбай, 
Аркасында айдары, 
Тору айгырдын жалындай, 
Көзү көлдүн буткулдай, 
Көрүнгөнү жуткундай, 
Жанказандай башы бар, 
Жаткан иттей кашы бар, 
Сакалы саадак кабындай, 
Жакшы чыккан муруту, 
Чоң балтанын сабындай, 
Салкыны сырттын желиндей, 
Сайышаарга жоо болсо, 
Чоңдугу төөнүн нарындай, 
Толкуну көлдүн шарындай, 
Жумуру баш айры төш, 
Пендеде мындай табылбай, 
Алгара минип болкойуп, 
Темирден найза койкойуп, 
Барча тоодой зоңкойуп, 
Турган экен жамынып, 
Көзүнөн жалын чагылып. 
Анын арка жагында. 
Манжулардын Нескара, 
Беттешип калса пендеге, 
Табылбас ага эч даба, 
Кулач кез мойну узарып, 
Өпкөдөй бети бышарып, 
Өрттөй көзү кызарып, 
Көн кисеси шалпылдап, 
Чоң кылыч белде жаркылдап. 
Анын ары жагында, 
Каркап кырк миң кол баккан, 
Кагышканда кан аккан, 
Кырмусшаанын Мурадил, 
Кызыл жээрде ат минген, 
Кыл куйругун чарт түйгөн, 
Кароолчу эле бир чети, 
Ханга ылайык келбети, 
Турган экен бул айбан. 
Анын ары жагында, 
Калмактардын Уушаңы, 
Жердин бетин тордогон, 
Жайылган мунун тузагы, 
Калмактардын тунугу, 
Келип турган бу дагы. 



Анын ары жагында, 
Каткалаңдын Сайкалы, 
Качып барып кыргыздан, 
Каранды болгон калмакка, 
Мунун кайсынысын айталы! 
Бейжиндин эли беш урук, 
Беш уруктун чоңунан, 
Чыкпады Жолой жолугуп, 
Калганы келген чогулуп, 
Кайра тартар чама жок, 
Кутулар анда арга жок, 
Кара жанга күч келди, 
Кимдер баатыр, ким коркок, 
Сынала турган кез келди. 
Найзаны кармап кезендим, 
Алачыктай Коңурдан, 
Айырбай көзүн тиктедим, 
Кыл жейрен оозун бурбастан, 
Качырган бойдон жеткемин, 
Найза менен бир муштап, 
Алгаранын үстүнөн, 
Аңтара сайып өткөмүн, 
Аңгычакты болбоду, 
Жазайыл мылтык, жаа тартты, 
Дүңгүрөтүп топ атты, 
Очогор менен ок атты, 
Үнү кулак тундурган, 
Замбирегин кошо атты. 
Не болгонун билбедим, 
Көөнүм айнып кирдедим, 
Көзүм ачып карасам, 
Жети кабат кене тор, 
Ортосунда экенмин. 
Атым менен оролуп, 
Калыптырмын тордолуп, 
Кайнаган аскер, калың кол, 
Баштаган Коңур зор болуп, 
Турган экен эр жайнап, 
Камалып анда калыпмын, 
Кайран жанда шор кайнап. 
Тордогон бойдон чогулуп, 
Айдап алып жөнөдү, 
Жандоочу деген сепилге, 
Барганын көзүм көрбөдү, 
Хан туруп качкан караан, деп, 
Калкынан безген арам, деп, 
Аты менен өлсүн, деп, 
Ачка кордук көрсүн, деп, 
Кырк кулач бойу сепилге, 
Атым менен таштады, 
Азапты минтип баштады. 
Э дээрге эсим жыйбадым, 
Эки күнү ыйладым, 
Күн үчүнө жеткенде, 



Эсимди кайта жыйгамын. 
Ыйлай берсем бул жерге, 
Ыйым өтпөйт бул элге, 
Күч-кубатым кетирип, 
Не ыйлайм бекерче? 
Жараткан кудай сен дедим, 
Жалбарган пендем мен дедим, 
Мурунку өткөн эрлерди, 
Кулагым уккан кептерди, 
Ойума алып эстедим. 
Өткөндөргө жалындым, 
Пайгамбарга баш урдум, 
Ошентип жатып шай кетип, 
Бир убакта көз жумдум. 
Ат үстүндө шалк этип, 
Уктап кетип түш көрдүм, 
Бир шумдуктуу иш көрдүм: 
Анттуу досум эр Көкчө, 
Көкала тулпар, көк күбө, 
Көрүндү көзгө бөлөкчө, 
Аккула минип болтойуп, 
Айкөл шер турган зоңкойуп, 
Келген экен экөө деп, 
Көзүмдү ачсам булар жок, 
Жандоочу турат томсоруп. 
Бар кубатым жыйнадым, 
Шааймардан деп туйладым, 
Жети кабат кенеп тор, 
Чалды-барча кылгамын, 
Тордон чыксам кутулуп, 
Анда кайдан турамын? 
Бир бакса салып өндүргөн, 
Бир аттатып көндүргөн, 
Эки бакса өндүргөн, 
Эки аттатып көндүргөн, 
Алтымыш бакса дубалдан, 
Аттантып аны үйрөткөн, 
Жаныбарым Кылжейрен, 
Кыйа тартып чуу десем, 
Жандоочу деген сепилден, 
Кыл тийгизбей секирген. 
Жандоочу сепилден, 
Токтобостон кеткемин, 
Тогуз күн болот дегенде, 
Туңша калаа жеткемин, 
Түгөнгөн Туңша жери түз, 
Кырк миң кытай кырылган, 
Жерге келип болдум туш. 
Жер жарымын жездедим, 
Энемдин сөөгүн издедим, 
Келе жатсам бир жерде, 
Ак кулжадай маңкайып, 
Ак кочкордой даңкайып, 
Кутбаны туура баштанып, 



Кыбыланы бетке алып, 
Жаткан экен энекем, - 
Баа жеткис менин берекем, 
Энемдин сөөгүн көргөндө, 
Оң бөйрөгүм тайанып, 
Оодарылып бүк түштүм, 
Олуйам энем деп түштүм; 
Сол бөйрөгүн тайанып, 
Солкулдап ыйлап бүк түштүм, 
Солтонум энем деп түштүм. 
Башымды өйдө кылбадым, 
Боздогон үнүм тыйбадым. 
Күн убагы болгондо, 
Эсимди араң жыйгамын. 
Ыйлай берсем бул жерде, 
Эс-акылым кетер деп, 
Кой дээрге киши жок, 
Ыйлаганым бекер деп, 
Ойума түшүп ушул кеп, 
Буйрук ушул шүк дедим, 
Алдымдагы тулпарга, 
Апамдын сөөгүн жүктөдүм. 
Капчыгайды өрдөдүм, 
Атымды минбей жетелеп, 
Он сегиз күн жөө жүрдүм. 
Ошентип жүрүп сенделип, 
Белге чыгып келгемин, 
Пейлиңди салып бекем ук, 
Бекзат Чубак - береним! 
Акыл-насаат кеп айтам, 
Агайын болгон кырк жигит, 
Айрыкча Чубак сени айтам, 
Мен атадан безген бир кулмун, 
Акбалтанын Чубагы, 
Аңкылдаба деп айтам! 
Эстесең насаат кеп айтам, 
Эркин өскөн элге айтам, 
Элимден безген бир кулмун, 
Эсирбе, Чубак, деп айтам, 
Эмгегим мынча болбосо, 
Элге муну не айтам, 
Эчен жол тарттым эмгекти, 
Эсирдиң Чубак не үчүн? 
Эр Көкчөдөн айрылдым, 
Алтымыштын жини үчүн, 
Эненин сүтүн эмишкен, 
Айрыла берем Манастан, 
Эсирген Чубак сен үчүн! - 
Көзүнүн жашы он талаа, 
Алмамбетти караса, 
Тура калып ордунан, 
Жолум үйдөй кара таш, 
Эки колдоп аңтарса, 
Учу жерге мадалган, 



Сабы өйдө караган, 
Шамшар турат ал жайда. 
Сууруп алып шамшарды, 
Анда Алмамбет муну айтты: 
- Энемдин сөөгүн жашырган, 
Мына ушул жер эле, 
Шамшарын сайып башына, 
Аманат койгом туу белге, 
Алакан жайып кол ачып, 
Келдиң бул жерге, - деп, 
Шамшарын байлап белине, 
Ташты койуп жерине: 
- Кош эмесе арстаным, 
Бастырайын, - деди эле. 
Кыймыл этпей былк этпей, 
Арстан баатыр Манаска, 
Кайран Чубак ошондо, 
Астыртан айтты шыбырын: 
- Аткарбай кармай көргүн, - деп, 
Алмамбеттин чылбырын,- 
Арстан Манас кабылан, 
Эр Алмамбет баатырды, 
Кармай алды чылбырдан. 
Аттанган бойдон кете албай, 
Же Манастан кече албай, 
Алмамбет турду арада, 
Арстан эрден өтө албай. 
Ошондо Манас кеп айтат, 
Кеп айтканда эп айтат: 
- Ой, Алмамбет, жан досум, 
Өзүң жалгыз зордойсуң, 
Өзгөнүн баарын кордойсуң, 
Башың жалгыз зордойсуң, 
Башка элдин баарын кордойсуң, 
Антип жүрсөң болбойсуң, 
Акыры бир күн оңбойсуң. 
Тороңдойсуң эки шер, 
Тооксуз да таң аткан, 
Эрегишер ар убак, 
Эминең бар талашкан? 
Күрпүлдөгөн  бир далай, 
Көрдүңбү күнөө Манастан? 
Жеткилең ойлон Алмамбет, 
Жетпеди залал кыргыздан, 
Керек болсо арналуу, 
Сага биздин кара жан, - 
Деп айкөл Манас айтканда, 
Жеткенсип башы асманга, 
Каарлуу Алмаң жарк этип, 
Күн тийгендей балк этип, 
Кылгыртып жашын кирпиктен, 
Күлө сүйлөп шанк этип, 
Сараланын үстүнөн, 
Ыргып түштү талп этип: 



- Куйу менен Чубактын, 
Куйундаган чунактын, 
Жемеңизге калдың, - деп, 
Жеңил баа болуп алдым, - деп, 
Кечиресиң айкөлүм, 
Жоголдук кылып салдым, - деп, 
Этек-жеңи делбеңдеп, 
Алмамбет турду элпеңдеп, 
Анда Манас турабы, 
Атынан ал да кулады, 
Атырылткан байагы, 
Ачуусу анын тарады, 
Уйалгансып эр Чубак, 
Чукулап жерди карады..... 
Чырды булар бүт таштап, 
Манас айтты сөз баштап: 
- Байатан айткан Бейжиндин, 
Байанын уктум жериңин, 
Кыйын уктум кабарын, 
Кытай деген элиңин. 
Мурунтан айтсаң элиңди, 
Баштатан айтсаң жериңди, 
Бирге барып чалгынга, 
Толтурбайт белем кемиңди, - 
Анда Алмамбет кеп айтат: 
- Абалтан айтсаң арзыңды, 
Мурунтан айтсаң дартыңды, 
Алпарбайт белем чалгынга, 
Мине келсең атыңды, - 
Манас анда муну айтат: 
- Кул пендеге ар качан, 
Кудай салат ажалды, 
Кудай салган ажалдан, 
Куу Коңурбай тажаалдан, 
Аккула ат айрып калабы? 
Ажысына ар убак, 
Алла салат ажалды, 
Алла салган ажалдан, 
Ал Коңурбай тажаалдан, 
Аккула айыра калабы? 
Алладан ажал чын жетсе, 
Баштан сыймык бак кетсе, 
Очогор огу кечпейби, 
Мага окшогон ойонуң, 
Булут минип жүрсө да, 
Оодарылып кетпейби, 
Оо дүйнөгө жетпейби, 
Аллам берсем сыймыкты, 
Алдымдагы Айманбоз, 
Канат жасап учпайбы, 
Кашымдагы эр Сыргак, 
Кашкайган сулуу куштайбы, - 
Алмамбет баатыр ичинде, 
Кудай бардыр Чубак, дейт, 



Куйундаган чунак, дейт, 
Аккуланын жогунан, 
Арстан эрден кайгы жейт. 
Ал анткени Айманбоз, 
Кең  сооруда майы жок, 
Кез-кездеп душман качырса, 
Кенен чуркап шайы жок, 
Өзү чабал-алы жок. 
Кыр арка биздин Алмамбет, 
Байкап баарын көрөдү, 
Бабырашып төрт баатыр, 
Бастырып жолго жөнөдү, 
Мунун мындай таштайлы, 
Чалгынчылар жетишкен, 
Ийгиликтен баштайлы. 
 

Чалгындагы ийгиликтер  

 

Сайаз деген улуу тоо, 

Сансыган Кытай эли ошо, 

Төрт баатыр келип турган жер, 

Тал чоку деген бел ошо. 

Аттарын койуп агытып, 

Бейжинди беттей калышып, 

Дүрбүлөрүн салышып, 

Олтурганда эрендер, 

Төрө Манас кеп айтат: 

- Ой, Алмамбет-деп айтат, 

Сайаздын кайкы белинде, 

Бейжинди айттың кебиңде, 

Талчоку дедиң байатан, 

Биз олтурган бу белди, 

Айтып берсең канетер, 

Алтымыш капка Бейжинге, 

Карай турган бүт жерди,- 

Төрө Алмамбет баатырдын, 

Аса жүргөн мойнунда, 

Бой тумар чалыш кабы бар, 

Болоттон кылган сабы бар. 

Болжолу жок чоң дүрбү, 

Боосун албай мойнунан, 

Сууруп алып койнунан, 

Оңдоп кармап олтуруп, 

Олутуна толтуруп, 

Өлчөп карап турду эле. 

Алмамбет дүрбү тартканы, 

Манаска муну айтканы, 

- Жон сомосу жеримдин, 



Жөнүн айтып берейин, 

Түштүк жагы тегиз тоо, 

Индичинин үч арал, 

Какандын жери бары ошо. 

Кайнады деген жери бар, 

Канаттуу менен жыландын, 

Кармап болгус кени ал. 

Чыгыш жагы бүт деңиз, 

Ал деңиздин ичинде, 

Бир капка Бейжин жери бар, 

Алтын менен күмүштүн, 

Абыдан чыккан кени бар, 

Калың журттун ичинде, 

“Күн тоосу” деген кеби бар. 

Түндүгүндө арстаным, 

Деңизге кирген аралап, 

Чаңбейсең деген тоосу бар. 

Салынып келген тумшуктан, 

Деңиздеги урчуктан, 

Айланып ары өткөндө, 

Коруйанын жери бар, 

Жүйрүн дөөнүн эли бар, 

Кашында турган Алмамбет, 

Окуп келген жериң ал, 

Сегиз миң жыл жашаган, 

Өлбөгөн Жүйрүн капыр ал. 

Муз деңизге туташкан, 

Улуу инген, Кичи инген, 

(Көрбөгөмүн, уккамын), 

Чөп менен жыгач кени экен. 

Дүйнөдө сурап таба албас, 

Мышык, айуу дейт экен, 

Ошол жерде бар экен, 

Бу түгөнгөн чынмачын, 

Бары-жокко бай экен. 

Түндүк жагы Муз деңиз, 

Күн батышы Иранда, 

Байатан айткан жерлердин, 

Баарысы карайт буларга, 

Алмамбет айтып токтолду, 

Арстан Манас козголду: 

- Убара болуп байатан, 

Түштүк жакты карасам, 

Тунарыктап алыптыр, 

Дүрбү жүрбөй калыптыр, 



Булуң болуп бурчуктан, 

Мунарыктап урчтанган, 

Бир карасам агарган, 

Бир карасам карарган, 

Ал каериң эр Алман? 

Андан бери карасаң, 

Деңизге учу салынган, 

Жайыз тоо жатат керилип, 

Туш тарапка тебилип; 

 

Андан бери карасам, 

Кара тоо турат калкайган, 

Жондор-жондор дүңкүйүп, 

Кыраандары арсайган, 

Ортосу саргыч көрүнгөн, 

Тоолору турат жалпайган; 

Андан да бери карасам, 

Катар-катар тамы бар, 

Калың эмес, жок эмес, 

Орто-карта багы бар, 

Айландыра карадым, 

Айра биле албадым, 

Элеси көзгө көрүнөт, 

Түндүк жакта жана тоо, 

Ал  кайериң Алмамбет, 

Кабарың айтчы сен ошо?- 

Алмамбет анда кеп айтат: 

- Баарың көрдүң, үч баатыр, 

Байкап уккун деп айтат, 

Булуң тартып бурчтанган, 

Мунарыктап урчтанган, 

Дөөлөр менен беттешкен, 

Күч ортосун чектешкен, 

Чепечеп шаанын шаары ошо, 

Кытайга бери аралаш, 

Айтылып калган кеп ошо; 

Бир карасаң агарып, 

Жайнап жаткан мелтиреп, 

Мылтыкка дары ичер туз, 

Кайнатып жаткан шор ошо; 

Бир карасаң карарган, 

Кургакка деңиз кошулуп, 

Кайсы экени билинбей, 

Күлгүн тарткан кеп ошо; 

Салынып барган тумшукта, 



“Инжилди” көмгөн ороо бар, 

Деңизинин бойунда, 

Өрдөк, чүрөк, кайырма, 

Аралашкан соно бар, 

Салынып келген деңизге, 

Сандуба деген жер ошо; 

Калкайып кара көрүнгөн, 

Карачайдын кени ошо; 

Арасында саргарган, 

Алтын менен күмүштү, 

Казып жаткан эл ошо; 

Каарына алса чоң Туңша, 

Каптап келээр сел ошо; 

Катар-катар тамы бар, 

Сейрек тарткан багы бар, 

Жон атагын Бейжин дейт, 

Кантун деген жер ошо. 

Базарчынын жолу эле, 

Бай-жардысын билгисиз, 

Бакалчысы мол эле. 

Керк менен пил кармап, 

Кербенчиден тил кармап, 

Айттырып кепке канайым, 

Абыдан кабар алайын, 

Көрүнүп турган Кантунга , 

Барып келе калайын, 

Жөө бөрүсү Чубакты. 

Жолдош кылып алайын, - 

Ушундайча Алмамбет, 

Таанытып жердин далайын. 

Алмак болду Кантундун, 

Алгачында кабарын. 

 

Арстан, Манас, эр Сыргак, 

Ардактаган күрөң ат, 

Алар калып дөбөдө, 

Алмамбет, Чубак - эки шер, 

Жүрүп кетти бул экөө, 

Алмамбет өзү барында - 

Сыйкыр менен салдырган, 

Бар эле бир көпүрө. 

Бир тактайын басканда, 

Бир миң мылтык атылат, 

Милте күйүп ок учат, 

Үн угулуп тарсылдап; 



Эки тактай басканда, 

Жолборс, шерлер качырат, 

Азуулары качырап, 

Дөөлөр чыгат артынан, 

Көзүнөн жалын чачырап; 

Ошол жерге келгенде, 

Ойрон Алмаң муну айтат, 

Олоктогон Чубакты, 

Алмак үчүн бир сынап: 

- Мингениң буудан Көктеке, 

Жүрөктүү эле эркекче, 

Жалтайгансып үркчү эмес, 

Жолборсту беттеп чуу десе. 

Менин атым Сарала, 

Жүрөгү тайкы жалтанчаак, 

Өтө жука мал эле, 

Алдына чымчык учса да, 

Жалт бермей жайы бар эле. 

Капташып калды туш болуп, 

Кытайлардын көпүрө, 

Алдыма кирип сен бассаң, 

Көпүрөдөн өткөнчө, - 

Алмамбеттен кеп угуп, 

Атың мыкты деп угуп, 

Баштап жолду жөнөдү, 

Кайран Чубак жулкунуп, 

Чуйт дедире камчы уруп. 

Бир тактайын басканда, 

Атылып мылтык тарсылдап, 

Жабылып чыкты жолборс, шер, 

Айбаттанып арсылдап, 

Анталап Чубак шашылды, 

Бура тартып атыны: 

- Кытайың менен кургунуң, 

Бул эмне шумдугуң?- 

Алмамбет анда кеп айтат, 

Айтканда Чубак ынантат: 

- Көпүрө мурда бар эле, 

Мындай иштер жок эле. 

Кытайлардын адамы, 

Арбын болот амалы, 

Кытмыр Коңур сыйкырлап, 

Укмуш кылып салганбы, 

Башка жолдоп баралы, 

Анан чалгын салалы, - 



Башынан билбес кишиче, 

Башка жакка бурулуп, 

Бастырып Алмаң калганы, 

Киши көрүп койот, деп, 

Эр Чубакты Алмамбет, 

Бир шаштырып салганы, 

Көз жеткис айкын талаада, 

Куу казык деген бир тоо бар, 

Куу казыктын башында, 

Алмамбет, Чубак – эки шер, 

Тегерегин караса, 

Алоокенин Коңурбай, 

Жыйырма батман туулгасы, 

Кийип алып туруптур, 

Кыймылдаган көп киши, 

Жиги, жиги, жиги деп, 

Жыйып алып туруптур. 

Жанжүң менен Дуудусту, 

Чытыр-мытыр Доотайы, 

Чытыраган кытайы, 

Көпчүлүктүн басылбайт, 

Ойун-күлкү чуу-чуусу. 

Куу өрдөктү алганда, 

Карып калды өрдөк деп, 

Арамзада Коңурбай, 

Бир балапан өрдөктү, 

Кошо багып жүрүүчү. 

Өрдөктү атып алганда, 

Алмамбет билбей калыптыр, 

Ал кеткенде бул өрдөк, 

Бейжинге учуп барыптыр, 

Анык эмес Коңурбай, 

Күмөн кабар алыптыр, 

Дайарланып калыптыр. 

Карап турса баатырлар, 

Аскер чыкты талаага, 

Бир тарабы кызарды, 

Билсе жумуш узарды; 

Бир тарабы көгөрдү, 

Билсе жумуш көбөйдү; 

Бир тарабы карарды, 

Аскерге толуп жер калды; 

Бир тарабы агарды, 

Ааламдын баарын кол алды; 

Бир тарабы саргарды, 



Дөбөдө туруп эр Чубак, 

Акылы качып сандалды, 

Алмамбетке эр Чубак, 

Айтып кебин зарланды: 

- Мен дүрбүдөн көрдүм көп элди, 

Аскер эмес сел болду, 

Акылым жетпей тел болду, 

Көрүп калсам нетебиз, 

Анда кайдан кетебиз? - 

 

Анда Алмамбет айтты кеп: 

- Акбалтанын Чубак - деп, 

Эч нерсени көрбөстөн, 

Эсиң чыкты чунак - деп, 

Жүрүп кетти Алмамбет, 

Кантон жакта бир белге, 

Барып жетти Алмамбет, 

Ал жердеги элдерден, 

Алар укту далай кеп. 

 

Балапан өрдөк келгенде, 

Балакет баскан Коңурбай, 

Эсен ханга билдирип, 

Элди жыйнап бүлдүрүп, 

Кабар салган кеби экен. 

Угуп алып Эсенхан: 

“Көп кишини кыйнабай, 

Бир эле киши салам-деп, 

Кастарың тиккен хан болсо, 

Мейли кандай хан болсо, 

Карматып аны алам” - деп, 

Желмогуз аны дээр эле, 

Макил деген эр эле, 

Жалгыз көздүү көр эле, 

Бир барча элге төрө эле, 

Өзү тоодой дөө эле, 

Алты жайсаң жиберип, 

Ага кабар берди эле. 

Кабар алып бегинен, 

Макил жүрдү жол менен, 

Азар түмөн кол менен, 

Тоо бүтпөгөн түз менен, 

Сел каптаган күч менен, 

Кайың тал көрсө казып жейт, 

Казып түбүн такыр жейт, 



Муздакты көрсө муз койбойт, 

Анча-мынча булакка, 

Суусуну канып ал тойбойт, 

Көрүп келген жайсандан, 

Эсен хан кабар аңдаган, 

Макил дөөнү жээчүсүн, 

Бир заматта камдаган, 

Он миң эшек чогултуп, 

Он эшекти бир киши, 

Ылдамдата айдаган. 

Жылан менен доңузду, 

Бака менен коңузду, 

Он миң төөгө жүктөттү, 

Үч төөгө бирден киши, деп, 

Ушинтип ишин бүтүрдү. 

Чайы менен наныны, 

(Адам билгиз саныны), 

Тилдеп түгөл жөнөттү, 

Колго кирген барыны. 

Кабарчы алты жайсанды, 

Жаңыдан кошо канчаны, 

Макилге кайта жумшады, 

Баарын айттык башында, 

Алып барган суугасын, 

Эми жана угуңар, 

Макил дөөнүн коогасын, 

Түрүн көргөн жайсандар, 

Туруп булар калыптыр. 

Карапайым букара, 

Калбай ага барыптыр, 

Жеткен жерде бу капыр, 

Акыр-такыр салыптыр. 

Бака менен коңуздун, 

Жылан менен доңуздун, 

Төөсү менен эшегин, 

Чыркыратып тыткылап, 

Тирүү жерди неченин. 

Жин экен таттуу тамагы, 

Жигитин койбой жалмады, 

Төкпөйт экен жинини, 

Түк койбоду бирини. 

Көрүп турган жайсандар, 

Качып жолго салыптыр. 

Көзү менен көргөнүн, 

Төкпөй-чачпай кожурап, 



Ханга айтып барыптыр. 

Макилдин келээр жолунда, 

Агып жаткан чоң дайра, 

Жыйдырып жыгач алдырган. 

Адам уулу жүрмөккө, 

Көпүрө бар салдырган; 

Түбүнү чойун түптөгөн, 

Бу көпүрө бүткүчө, 

Дүйнө-малы түтпөгөн. 

 

Тегеретме теги бар, 

Тартып салар жери бар, 

Кендемеде көп аскер, 

Бекер жаткан чени бар, 

Эсен хандын аларга , 

Эми айтар кеби бар: 

- Аскер менен букара, 

Калбай түгөл такыр бар, 

Макилди суудан өткөрбөй, 

Көпүрөнү тарта сал! - 

Хан жардыгы тура албай, 

Мойнун эч ким бура албай, 

Эсенхан, эгер оңбо, деп, 

Эгерде эки болбо, деп, 

Кара аскер менен калың журт, 

Көзүн жаштап кай бирөө, 

Аткаралы жарлыкты, 

Асылганы көпүрө, 

Ачууланган нечени, 

Айтты мындай көрүнөө: 

- Чантуу келсе шаар алат, 

Ага кошуп мал алат, 

Тартуу берсе жан калат. 

Бу бадырек Сазаңшаа, 

Келип калса жериңе, 

Аралап кирсе элиңе, 

Оруп буудай данды алат, 

Үрпөйгөн калың бакты алат. 

Алдыңда минген такты алат, 

Элиң менен эриңди, 

Тирүү койбой бириңди, 

Түгөл баарын жеп алат, 

Анан Бейжин кур калат! - 

Айтылган мындай кептерди, 

Укпады эч ким кичине, 



Ар качандан бир качан, 

Өкүмөттүн ишине, 

Алладан башка айла жок, 

Баашалыктын күчүнө, 

Аш кайнамда тартылды, 

Көпчүлүк менен көпүрөө. 

Ал аңгыча Макил дөө , 

Келип калды өйүзгө, 

Тереңдиги дайранын, 

Бир миң кулач жерде бар, 

Макил дөөнүн айбатын, 

Кулагың болсо угуп ал: 

Бийиктиги миң кулач, 

Шаңкерек экен мингени, 

Алда канча дайраны, 

Арыкта суудай билбеди, 

Көлчүк кечкен букадай, 

Көлбүгүп сууга киргени. 

Кээ жерде дайра кериктин, 

Соорусунда түгүнөн, 

Бул окшогон наадандын, 

Адам коркот түрүнөн; 

Кээ бир жерде шыйрактан, 

Кармашарга жоо десе, 

Кара бойун чыйраткан, 

Акпай, чөкпөй өлбөстөн, 

Суудан чыкты бул айбан. 

Ана-мына кылганча, 

Ачып көздү жумганча, 

Келип калды шаарга, 

Чен тонун кийип Эсен хан, 

Дайарланып туруптур, 

Бир амалды кыларга. 

Баашалык ченди көргөндө, 

Баш ийгенсип бадырек, 

Барып турду кенгиреп; 

Мабу жакта дегенсип, 

Батыш жакты көрсөтүп, 

Падышасы Эсенхан, 

Колун шилтеп жиберет. 

Кантундан чыгып кенгиреп, 

Бейжинге келди зенгиреп, 

Ордого келип акырды: 

- Коңурбайың кайда?! - деп. 

Үнүн угуп Коңурбай, 



Учуп-күйүп жүгүрдү, 

Кечилдин ханы капырдын, 

Бели эми бүгүлдү, 

Таазим кылып жүгүндү, 

Калган чоңдун баарысы, 

Караанын көрүп Макилдин, 

Кара жандан түңүлдү, 

“Хан Коңуруң кайсың? - деп 

Бу тургандын кимисиң, 

Бери карай баскын!” - деп, 

Ишараты билинет, 

Адам тилин түк билбейт, 

- Калдай болбой катып кал. 

Кара жерге жетип кал, 

Камынып жүрбөй мурунтан, 

Кызыл канга батып кал! 

Коңур болбой комур бол, 

Чантуу Манас дегенде, 

Кайнаган экен сенде шор! 

Манас деген ким эле? 

Байанымды укпаган, 

Бадырек, кандай жин эле?! 

Кайсы жакта Манасың, 

Байлайынчы тим эле! 

Көрсөтүп кой көзүмө, 

Кармап келем эмеле! 

Бүтүлүү тоо болсо да, 

Көмө чаап чыгайын, 

Алып келип өзүңө, 

Көрсөтүп туруп көзүңө, 

Жутуп аны тынайын!- 

Үксөйдү башта чыккан чач, 

Арта салып ийинге, 

Үйдөй болгон чойун баш, 

Ачуусу келип козголуп, 

Чаба турган окшонуп, 

Макил дөө турду ошондо, 

Чакчырылып октолуп, 

Хан Коңур турду калкайып. 

Каршы алдында залкайып, 

Лижыңда турган кишини, 

Чабууга каада жок болуп. 

Колун салып койнуна, 

Сууруп алды канжарды, 

Алтымыш чейрек тамеки, 



Аз бөксө болуп калганы. 

Кырып алып оттукка, 

Жолум үйдөй чок койду, 

Жолу каткыр бир сорду, 

Нары тартты коркурап, 

Кылымда мындай бүтүн жок, 

Кылайып жанган түтүн жок. 

Койо берди үшкүрүп, 

Оозунан түтүн буркурап, 

Ала карга, сагызган, 

Үн алышып чыркырап, 

Сакал менен муруттан, 

Учуп жатат быркырап. 

Канжаны өтүп зардабы, 

Жанында киши калбады, 

Ысып кетип чекеси, 

Качып жолго салганы, 

Хан Коңурду жеди, деп, 

Кандай болоор теңи деп, 

Калгандары турганы. 

Ачуу масы тарады, 

Ачып көзүн карады, 

Канчанын күлүн какканы, 

Туйук кылып көчөнү, 

Киши өткөрбөй басканы. 

Оозунан чыккан түтүнү, 

Орчун Бейжин калаага, 

Оодарылбай уйуду, 

Ошол күнү чандандар, - 

Кары менен жаш балдар, 

Үйүн таппай куруду. 

Адырайып тургандар, 

Ал Коңурбай чоң калча, 

Батыш жакты көрсөтүп, 

Колун шилтеп алганы, 

Айбан мүнөз чоң доңуз, 

Бастырып жолго салганы, 

Коңурбай тирүү келгенде, 

Чуркурашып көпчүлүк, 

Кулак тунуп калганы. 

Барар замат өлсүн, деп, 

Бадырек кордук көрсүн, деп, 

Белди Алмамбет сойсун, деп, 

Кырк чоросу Манастын, 

Боорун кактап койсун, деп, 



Боорун кактап жебесе, 

Ичин жарып өт алып, 

Көзүн чукуп койсун, деп, 

Тигилип тилек кылышып, 

Тизмектелген доңуздан, 

Бир миңдейин кырышты, 

Өзүнчө “намаз” окунду, 

Кеңдемеде буткана, 

Жүз миң киши чокунду. 

Барча тоодой Макил дөө, 

Бейжинден чыгып жол алып, 

Батыш жакты бет алып, 

Белди көздөй оң тартып, 

Келе жатат жол тартып, 

Белде жаткан байагы, 

Баатыр Алмаң караса, 

Жылып жүргөн бир тоо бар, 

Аны көрүп алыстан, 

Муну алды ойуна ал: 

“Үйүмдө турбай ойдолоп, 

Өзөн жарып тоо бойлоп, 

Ойноп жүргөн Бейжиндин, 

Учуучу тоосу жок эле, 

Жыргалын көргөн Бейжиндин, 

Жылуучу тоосу жок эле”.- 

Тообу десе дөбөдөй, 

Алмамбет абдан байкаса, 

Тоо да эмес, дөбө эмес, 

Кытайдан чыккан төрөдөй. 

Колуңдагы дүрбүнү, 

Жана салып үңүлдү, 

Маңдайынын бырышы, 

Эл жайлоочу төр өңдүү, 

Каш-кирпигин карасаң, 

Карагайлуу жер өңдүү. 

Маңдайында жалгыз көз, 

Орто толгон көл өңдүү, 

Каңылжаары  каңшайып, 

Касабалуу зоо өңдүү, 

Оозун байкап караса, 

Төбөсү түшкөн көр өңдүү, 

Азууларын караса, 

Алгыр жолборс, шер өңдүү. 

Тулку бойуң мунардай, 

Колу-буту чынардай, 



Жаратканга муңайып, 

Мунажат кылды Алмамбет, 

Чыдап карап туралбай: 

“Көк мелжиген зоо кылып, 

Тоо жараттың кудурет, 

Бир жагы оң, бир сол, 

Кол жараттың кудурет, 

Кай бир жанды келесоо, 

Чоң жараттың кудурет, 

Эрибеген муз кылып, 

Тоң жараттың кудурет; 

Өчөштүрүп бир бирин, 

Жоо жараттың кудурет, 

Буга окшогон соргучту, 

Мен байкуштун тушунда, 

Не жараттың кудурет? 

Жолуна туруп нетейин, 

Тирүүлүгүм канимет, 

Мындан бачым кетейин.” - 

Ойонубуз баатырдын, 

Ойуна булар кеткени, 

Сарала менен чуу койуп, 

Залкар тоодой Чубакка, 

Салган бойдон жеткени: 

- Айланайын Чубакем, 

Сом билектүү таш жүрөк, 

Козголбостун бири элем, 

Улук кытай журтумда, 

Уруша келген эр болсо, 

Куткарбастын бири элем. 

Көрбөгөнмүн укканмын, 

Сазаңшааны жердеген, 

Мангүбаны элдеген, 

Мангүбанын улугу - 

Макил малун эрдеген, 

Кабарын анын угалы, 

Кооптонуп жүрчү элем. 

Атасы кытай долусу, 

Арзанга бүтпөйт жумушу, 

Энеси жиндин жалабы, 

Эңкейтип пенде алабы? 

Аны менен беттешкен, 

Адам тирүү калабы? 

Мында туруп нетели, 

Жүрү, Чубак, кетели. 



Жоо бөрүсү Манаска, 

Жообун айта жетели! 

Макил, Манас жөөлөшсүн, 

Макилдей дөө Манас да, 

Манас да корксо Макилден, 

Турбай кайта кетели, 

Алыста калган Таласка! - 

Хан Алмаң мындай дегенде, 

Карманды Чубак өжөрү: 
- Катыгүн, Алмам, не дейсиң? 
Качуунун камын не жейсиң? 
Ар качандан бир качан, 
Өзүм эле эр дейсиң, 
Бир сокурду көргөндө, 
Эмне мынча тердейсиң? 
Качырып киргин деп, 
Сен кайраттуу сөзгө келбейсиң! 
Амал кылып көрөлү, 
Ажал жетсе өлөлү, 
Алыбыз кетсе сойолу, 
Жалгыз көзүн ойолу, 
Болсо эле жан көөдөндө, 
Болумсуз кепти койолу, 
Качпай өлгөн эрден деп, 
Жакшы атак саа болсун, 
Жолдошу Чубак экен деп, 
Сөз чекеси маа болсун, - 
Чубактан угуп бу кепти, 
Уйаттан Алмаң шылк этти, 
Уйалган эмей неткени, 
Кызарып бетин кан тепти. 
Кайыл болуп Чубакка, 
Карсылдап күлүп Алмамбет, 
Айтты жана мындай кеп: 
- Анык арстан экенсиң, 
Айтканыңа жеткин, - деп, 
Капкачанкы каарымды, 
Эми сенден кечтим, - деп, 
Мага бер азыр өнөгүң, 
Белди көздөй жөнөгүң, 
Мен белге чыгып жатайын, 
Алма баш менен атайын, 
Мылтык үнү чыкканда, 
Чубаке, сен ок менен бирге жөнөгүн,- 
Бура тартып Алмамбет, 
Белестин берки бетине, 
Сараланы каңтарып, 
Кыл менен жышып мылтыкты, 
Колодон сүмбө койгулап, 
Көпсөрдүн оозун чойгулап, 
Куржун башы дарыны, 
Кур дедире куйду эле, 
Коло, чойун аралаш, 



Кунан уйдай коргошун, 
Кулдуратып урду эле, 
Сүр куйрук менен майлыкты, 
Артынан тартып турду эле. 
Аңгычакты караса, 
Жерге кирген Макил дөө, 
Мас болгон нардай зенгиреп, 
Келе жатат түгөнгүр, 
Жерди карай кенгиреп. 
Макил келе жаткандын, 
Өрдөшү жазы коо эле, 
Оозунда тумшук тоо эле, 
Отунчунун жолу эле, 
Алты араба жанашып, 
Өтө берчү жөн эле. 
Эки мүрү капташып, 
Өтпөй капыр турду эле. 
Маңдайда көзү алайып. 
Тиктеп калып далайып, 
Он эки канат ордодой, 
Уйутуп койгон чойун баш, 
Опколжуп келип койгондо, 
Омкорулду тоодой таш. 
Казанбактай нечен таш, 
Көккө учуп зыркырап, 
Кара сеңир тумшук тоо, 
Талкаланды быркырап, 
Ушундай ачып өз жолун, 
Макил жүрдү ыркырап. 
Алмамбет карап токтоду, 
Алмабаш мылтык октолуу, 
Алмадай башын ашырып, 
Тула бойун жашырып, 
Милтеге кызыл чок койду. 
Белдүү баатыр Алмамбет, 
Алдыңкы ээрдин кашы деп, 
Табарсыктын башы деп, 
Өлөөр жери ушу деп, 
Анда ойлонду Алмамабет: 
“Алты кабат темир тон, 
Экөөнү бузуп өтөр, - деп, 
Төртөөнү кайдан бөсөр? - деп, 
Өлбөй калса бу капыр, 
Кызыл канын төгөр” - деп. 
Андан өйдө көтөрүп, 
Айбалкайдын башы деп, 
Как жүрөктүн тушу деп, 
Даарыса огум эгерде. 
Өлөөр жери ушу деп, 
Анда жана ойлонот: 
“Сооту менен сөөгүнөн, 
Аткан ок өтүп кетпес - деп, 
Өткөнгө күчү жетпес” - деп, 
Андан өйдө көтөрүп, 



“Ооздон ары атсам - деп, 
Мыкты болсо мылтыгым, 
Бир тиши ыргып кетер, - деп, 
Башын бузуп кетпес, - деп, 
Бузууга күчү жетпес, - деп, 
Каңылжаары каңшайган, 
Андан ары атсам - деп, 
Мыкты болсо аткан ок, 
Төш жары жерге кирер-деп. 
Өлбөй калса бу чочко, 
Залалы мага тиер” - деп. 
Андан да өйдө көтөрүп. 
“Жалгыз эле көзү, - деп, 
Жалгыз көздөн айрылса, 
Өлбөсө да бу капыр, 
Өлүмчө болор өзү – деп, 
Чоңдугунан Макилдин, 
Айыгып калган экенмин, 
Акылымды алдырып, 
Шашылып калган экенмин”. 
Чечекейдин чети, деп, 
Ак чел менен кара чел, 
Аралашкан бети деп, 
Чендеп туруп Алмамбет, 
Машааны тартып жиберет. 
Аңгычакты байагы, 
Акбалтанын Чубагы, 
Акырайып калыптыр, 
Кайкыдан көзүн айрыбай, 
Качан атат калмак, деп, 
Чакырайып калыптыр. 
Ак милтеден чок жетти, 
Алмабаштан ок кетти, 
Тоодой болгон Макилдин, 
Кирпигинин үстүнөн, 
Төш жары жери солк этти, 
Челектей болгон коргошун, 
Чечекейге кошулуп, 
Кайра жерге жалт этти. 
Алмаш огу кечпеди, 
Башын тосуп кетпеди, 
Бузууга алы жетпеди, 
Карап турган Чубакка. 
Мылтыктан түтүн бур этип, 
Үнү чыкты күр этип, 
Ок менен удаа эр Чубак, 
Кайкыга чыкса тең жетип, 
Ойрон болгон Макил дөө, 
Ачылып оозу араандай, 
Турган экен кеңкейип. 
Акбалтанын Чубагы, 
Тоо экен деп шашпады, 
Кайра тартып качпады, 
Араандай болуп ачылган, 



Оозуна найза аштады. 
Тепчий сайып найзасын, 
Тегеретип өттү эле, 
Термелбеди жеринен, 
Эр Чубактын найзасы, 
Үзүлдү орто жеринен. 
Буга Чубак илээшип, 
Жана кылды кыйланы, 
Жанталашып бир кезде, 
Чалкасынан кулады, 
Жыгылып Макил сулады, 
Эр Алмамбет кеп айтат: 
- Эреним Чубак, деп айтат, 
Кокустан тура калбасын, 
Бир балааны салбасын, 
Баса калгын! - деп айтат. 
Акбалтанын Чубагы, 
Алакөөдөн чунагы, 
Атынан түшө чурады. 
Чалкадан жаткан чоң дөөнүн, 
Төшүнө чыга калганы, 
Жан талашып бадырек, 
Колун серпип алганы, 
Чыпалак тийсе урунуп, 
Чылбыр бойу алыска, 
Чубак учуп барганы, 
Өлдү Макил ушинтип, 
Өзөктөн чыгып жан-маны. 
- Балтаңды, Чубак, ал, - деди, 
Башын кесе сал - деди, 
Эшик эндүү ай балта, 
Чубак колго алганы, 
Айры шили, кара куш, 
Керилип чаап калганы, 
Керилип чапкан чоң балта, 
Уңгусунан орноду, 
Суурар айла болбоду, 
Нары тартты сырактап, 
Бери тартты тырактап, 
Чыкпай балта койгону. 
Балта чыкпай койгондо, 
Чубактын айткан кеби бул: 
- Айланайын Алаке, 
Өлгөнү мунун канеке? 
Айры шили мойну тек, 
Балтамды бербей койду - деп. 
Көөдөктүгүн билиптир, 
Көзүнөн жашы чыккынча, 
Көкжал Алма султаның, 
Көп эле кыйла күлүптүр: 
- Айланайын Чубаке, 
Акыл ойлоп тапкын, - деп, 
Этин шилий чапкын, - деп. 
Этин шилип салышты, 



Чынар кескен немедей, 
Эки баатыр тең туруп, 
Дембелешип балта уруп, 
Башын кесип алышты, 
Ошол кезде Алмамбет, 
Дагы айтып калышы: 
- Башын байлап алгын, - деп, 
Дөбөдөгү төрөгө, 
Көрсөтүп ала баргын - деп. 
Эринден тешип эр Чубак, 
Талпаңдай басып барыптыр, 
Оң жагында канжыга, 
Башты байлай салыптыр, 
Чубак атын мингенде, 
Былк эте албай  Көктеке, 
Багалчеги майышып, 
Араң турат кайышып, 
Чечекейи чекчейди, 
Бут шилтебей тайышып. 
- Айланайын Алаке, 
Ант ургур башы кылды, - деп, 
Атымдын бели сынды - деп, 
Чубак минтип турду дейт. 
Арыбын Алмаң ким билет, 
Арсылдап күлүп жиберет: 
- Калың ээрдин кескин, - деп, 
Калың эле эрини, 
Кесип ийдиң Чубаке, 
Тешип койгон жерини - 
Эр Алмамбет баатырың, 
Кең Бейжинде жүргөндө, 
Кээ-кээсинде сонундап, 
Керкти кармап минчү экен, 
Керктин тилин билчү экен. 
Кармап келип керкини, 
Аргамжы кылып чачыны, 
Бир жагына таш теңдеп, 
Артып алып башыны, 
Тоодой керкти жетелеп, 
Төрөсүн карай бастырды. 
 
Баатыр Манас кеп айтат: 
-Береним Сыргак - деп айтат, 
Кантунга кеткен эки бек, 
Келбеди кабар бизге тек, 
Кеткени кыйла күн болду, 
Ичим бышып дүм болду, 
Тээ кыраңга барып көр, 
Көрүнөбү карааны, 
Дүрбүнүңдү салып көр,- 
Кыраанга Сыргак барыптыр, 
Ой жакка көзүн салыптыр, 
Алмамбет, Чубак - ал экөө, 
Айбандын чоңун жетелеп, 



Чукул келип калыптыр. 
“Соодагер талап алганбы, 
Султандар жолго салганбы? 
Суусап калды баатыр деп, 
Дарбыз артып алганбы?”- 
Ойлонуп Сыргак болгончо, 
Алмамбет,Чубак барганы, 
Көз байланып бүрүлдөп, 
Таанылбай калган убагы, 
Чуркап жетип эр Сыргак, 
Алдынан тосо барганы, 
Барган жерде токтоосуз, 
Арткан жүгүн карады. 
Керкке теңдеп артканы, 
Дарбыз эмес баш экен, 
Бир жагында таш экен, 
Томолонтуп тепкилеп, 
Сыргак алып барыптыр, 
Айкөлгө кебин салыптыр: 
- Алмамбет, Чубак алып келген, 
Дарбыз эмес баш экен, 
Аны чырмап таңганы, 
Аргамжы эмес чач экен, 
Башка теңдеп артканы, 
Бир жагында таш экен, - 
Көрүп Манас айкөл шер: 
- Алмамбет, Чубак - кеменгер, 
Айтыңарчы жашырбай, 
Ойлогон ичте кебиңер, 
Эмне үчүн бул башты, 
Артынып мында келдиңер? 
Кароолчусу бул болсо, 
Канык баатыр ким болот? 
Жолоочусу бул болсо, 
Жоокери анын ким болот? 
Калгандар көрсө бул башты, 
Хандардын көөнү кыр болот, 
Айдатып келген жети хан, 
Бир түндө качып жоголот, 
Жарылып эл бузулса, 
Жанкап кимдер токтолот? 
Толкуну күч эр Сыргак, 
Түрү суук бул башты, 
Топтой тээп тоголот, 
Элиңен эч ким көрбөсүн, 
Элөөсүз жерге бат жогот! 
Ишенем экөөң коркпойсуң, 
Жан алгыч тырмак салса да; 
Залкар тоодой турасың, 
Миң чокмор менен чапса да: 
Ажырабайт муунуңар, 
Ар тараптан тартса  да; 
Оморулуп кетпейсиң, 
Очогор менен атса да; 



Төрт тарабы келишкен, 
Төрөлөрүм экөөңөр, 
Баатырлык сыны башкада! 
Адамдын баары окшобойт, 
“Булут ала, жер чала” 
Жалпыны жөнгө салуучу, 
Силерде терең ой кана?- 
Арстан эрден кеп угуп, 
Айабаган жеме угуп, 
Абыдан мактайт бизди деп, 
Анталап келген бу экөө. 
Эми калды деми сууп. 
Макил дөөнүн чоң башын, 
Жеркуйга тыгып эр Сыргак, 
Үстүнө таштап топурак, 
Агытып керкин бош таштап, 
Жергелей тартып жөнөштү, 
Кыраан Алмаң жол баштап. 
Алмамбет кирип астыга, 
Алптар келди бастыра, 
Кырчундуунун Туйуктөр, 
Туйуктөрдө жайылган, 
Кайберендин кенин көр, 
Кара калктан түп келбейт, 
Жанга менчик ушул жер, 
Ушул жерге келгенде, 
Ойроң Алмаң мындай дээр: 
-Эки жылда бир ирээт, 
Келип кетет Эсенхан, 
Кээде келсе чатына, 
Кээде келет башына, 
Уруксаат жок бул жерге, 
Келишине башкага, 
Арстан Чубак, айкөл шер, 
Ушул жерде жаткыла, 
Эриксең элик аткыла, 
Күн болжолу он алты, 
Ошол күн кабар тапкыла, 
Ушуну айтып Алмамбет, 
Карт күрөңдү жетелеп, 
Сыргакты алып жөнөдү, 
Ошол жерден бастыра. 
 
 
Кобурашып бул экөө, 
Келгенде жанкы көпүрө, 
Сыргакка айтты Алмамбет: 
- Сенин атың Телкызыл, 
Башка чапса жалт этпес, 
Кушкурук тартып шек бербес, 
Өтө басмырт мал эле; 
Менин атым Сарала, 
Кошкурук тартып жалт этип, 
Ойду-кайкы калк этип, 



Үркүнчөөк жан эле. 
Көпүрөдөн өткөнчө, 
Наркы башка жеткенче, 
Мен артыңа басайын, 
Алдыма кирип баштагын,- 
Кара калпак кыргагы, 
Хан Жакыптын Сыргагы, 
Кабылан Манас чыйрагы, 
Алдында минген Телкызыл, 
Жолго түшүп баштады. 
Көпүрөгө барганда, 
Укмуш болду айлана- 
Очогор менен аткандай, 
Оодарып зоону жаткандай, 
Аккелте менен аткандай, 
Аңтарып тоону жаткандай, 
Ай менен күн согушуп. 
Асманга отун чачкандай, 
Атылып мылтык тарсылдап, 
Доолбас үнү карсылдап, 
Жолборс-шери ыркырап, 
Кулак тунат чуркурап. 
Болуп жаткан иштерди, 
Бучкагына теңебей, 
Кыймыл этпей, былк этпей, 
Сыргак турат жайынча, 
Ат үстүндө солк этпей. 
Жолборс билек, таш жүрөк, 
Баатырлыгы Сыргактын, 
Манасыңан кем эмес, 
Андан калган эрлердин , 
Эч кимиси тең эмес. 
Сыйкырдын иши бары деп, 
Сыргак басты кенебей, 
Мелтиреген балакет, 
Эч нерседен кам жебейт. 
Ал ач жолборстой эр Сыргак, 
Алдында кетип баратат, 
Көпүрөдөн өткөндө, 
Бейжин эмес анча ыраак, 
Эңиш тартып Алмамбет, 
Сарала менен теңселет, 
Сыргак барат жанаша, 
Күрөң атты жетелеп, 
Ат боройун сыдырып, 
Адырмак тоону кыдырып, 
Бейжиндин келди четине, 
Жылдыз толгон мезгилде. 
Бирге ойноп, бирге өскөн, 
Өзү дунган элинен, 
Кожаалы деген бар эле, 
Бейжинде Алмаң турганда, 
Чоң сырдашы ал эле, 
Кырк жылда келем кайра, деп, 



Көрүшөөрбүз анда деп, 
Кеп айтышкан жан эле. 
Аттуу туруп Алмамбет, 
Кожаалынын эшигин, 
Камчы менен какты эле, 
Алмамбет келээр кези деп, 
Чын болсо айткан сөзү деп, 
Кожаалы ойлоп жатчу эле. 
Айтылган мезгил бүттү деп, 
Көрсөтпөй аны катам деп, 
Ардык ала жатар деп, 
Жер алдынан үй жасап, 
Кире турган жол жасап, 
Дарбазага жакындап, 
Келе жатса Кожаалы, 
Кагылды эшик такылдап. 
Кандим экен Кожаалы, 
Күү кетирип эшикти, 
Какканынан тааныды, 
Басар жолун айкындап, 
Айтып берди баарыны: 
-Түштүктөн аккан кара суу, 
Бойу бүткүл камыштуу, 
Чок камыштын түбүндө, 
Кирүүчү жолуң мына ушу, 
Калган жолдун баарысы, 
Тикен менен тордолуу,  - 
Бура тартып Алмамбет, 
Суунун келип бойуна, 
Кожаалынын белгисин, 
Куптап алып ойуна, 
Найзасы менен чок камыш, 
Аттуу туруп көтөрдү, 
Аттуу киши баткандай, 
Алды жактан жол көрдү, 
Баштатан көрүп жүргөндөй, 
Бастырып баатыр жөнөдү. 
Ичи жарык жол салып, 
Келет Сыргак таң калып, 
Чыга калды капыстан, 
Кожаалысы дактайып, 
Сакал-мурут өсөңкү, 
Кеткен экен саксайып. 
Алмамбет менен Кожаалы, 
Кол кармаша көрүшүп, 
Колдун учун өбүшүп, 
Бура тартып Кожаалы, 
Буларды аттан түшүрүп, 
(Бар керегин бүт кылып 
Койгон экен күтүнүп.) 
Алмамбет менен эр Сыргак, 
Керилип уктап жай конуп, 
Буркурап жыты аңкыган, 
Ичкени кызыл чай болуп, 



Ардыгы абдан чыккан соң, 
Алмамбетке Кожаалы, 
Айтты сөзү бул болуп: 
- Сен кеткени Алмамбет, 
Коңурбай менен Мурадил - 
Эки чочко мар болуп, 
Алганың Турна жүрчү эле, 
Алмамбет, сага зар болуп. 
Кыйаба деген бир жигит, 
Эрешен тартып эр жетти, 
Коңурбай менен Мурадил, 
Теңдеше албай шай кетти. 
Кырк жылы жүргөн катының, 
Кыйабага бүгүн азгашты, 
Кара мендер нак басты, 
Ушул бүгүн тойу деп, 
Толук уктум кабарды, - 
Жаасы катуу Алмамбет, 
Жайын угуп Турнанын, 
Кызыл өңү кубарды: 
- Көктокол берги, Кожаалы, 
Көчөнү көздөй желейин, 
Аллам ачса ак жолуң, 
Кыйаба менен Турнанын, 
Башын кесип келейин,- 
Кожаалынын Көктокол, 
Көрүүгө комсоо мал эле, 
Анткени менен жаныбар, 
Ашкере тулпар ал эле. 
Көктокол минип Алмамбет: 
-Көзүр Сыргак арстаным, 
Кожаалынын үйүнөн, 
Козголбостон жаткын – деп, 
Жылдыз такта болгондо, 
Кайта келем акыр-деп, 
Жаны ачыган бир колдун, 
Жолун, кудай, ачкын, - деп, 
Жөнөп кетти Алмамбет, 
Кош эмесе, бастым, - деп, 
Калаага кирип аралап, 
Кетип Алмаң баратат, 
Эки жагын каранат, 
Калаадагы калайык, 
Куру баспай шалайып, 
Тургун, тубар, далын бу, 
Чыны-чайнек түрдүүдөн, 
Көтөрүптүр жана алып. 
Билмек болуп Алмамбет, 
Бир кишиден сурады, 
Сураган киши муну айтты, 
Сурдантып Алмаң муңайтты: 
- Канча жылдын алдында , 
Капкалуу Бейжин калаада, 
Бир ханыбыз бар имиш, 



Качып кеткен башкага, 
Катыны калып Бейжинде, 
Эрге тийбей келиптир, 
Эрин күтүп эмгиче. 
Жаңыдан чыкты бир улук. 
Күлүк аттай суурулуп, 
Ачуусу келип акырса, 
Коңурбай менен Мурадил, 
“Кош-коштоп” турат алдында, 
Заманасы  куурулуп, 
Ошол качкын хандын катынын, 
Алмак болду бул улук, 
Тойго барып кайтууга, 
Көпчүлүк барат чубуруп - 
Анык кепти эми угуп, 
Эр Алмамбет баатырың, 
Бир саткычка бурулуп, 
Эки кылдуу кежектен, 
Сатып алды ал жерден, 
Алакеңдин тили так, 
Өзү мыкты ырчы экен. 
Кежегин чертип күү кайрап, 
Дуудуунун кызы Турнанын, 
Карыганда кыз болуп, 
Жаш Дуудуунун алганын, 
Айтып барат Алмамбет, 
Көчөдө ырдап үн салып. 
Болгон ишти так кошуп, 
Ырдап барат Алмамбет, 
Тегерегин таң карап, 
Теңдешүүчү барбы деп, 
Сындап барат Алмамбет, 
Үнү менен ырына, 
Суктангандар токтобой, 
Күйөө-кызга жеткирет, 
Буйрук берди жаш кыйба, 
Бачым алып келгин деп. 
Жесекчиси нетиптир, 
Ырчы болгон Алмаңды, 
Жетелеп алып кетиптир, 
Бир эшикке барганда, 
Кагазды берип Алмаңа, 
Кирген жок аа буйрук, 
Жесекчи туруп калды анда. 
Көз байлаган бүрүлдө, 
Түнөргөн бактын ичине, 
Чатырды тигип агынан, 
Кыйба менен Турнанын, 
Кызык үнү жаңырган. 
Чатырдын барып жанына, 
Өрттөй жанган Алмамбет, 
Үзөнгүдөн бут тайып, 
Эки буту тең түштү, 
Кыйбага турган эркелеп, 



Турна катын бүк түштү. 
 
Шашып Кыйба жүгүрүп, 
Башын жөлөп бүгүлүп, 
Эмне болуп кеттиң? - деп, 
Коркуп кетти үксүйүп, 
Бетинен чыгып сары түк, 
Турна калды түктөйүп. 
Жүрөгү желдеп күйүгүп, 
Муну айтты Турна “кыз”, 
Кара жандан түңүлүп: 
-Эшикке түштү бир адам, 
Андан чыккан дабыштан, 
Оодарыла жаздады, 
Аңтарылып жер-асман, 
Сошойа келген окшонот, 
Каным катып тил кургап, 
Үзүлгөнү баратам...... 
Ачкан оозун жумганча, 
Чыккан үнүн тыйганча, 
Кирип келип Алмамбет, 
Кыны кызыл, сабы алтын. 
Жарашыктын баары алтын, 
Жанындагы шамшарды, 
Кармай калып сабынан, 
Тартып алып кабынан, 
Кыйба менен Турнаны, 
Катарынан жайлады, 
Кара жерди майлады, 
Аны менен токтобой, 
Башын кесип алганы. 
Улук Кыйба дегендин, 
Кийиминен үчтү алды; 
Колундагы шакегин, 
Аны кошуп жана алды. 
Турнанын алды жоолугун, 
Байкап абдан уккула, 
Эми Алмамбеттин жоругун. 
Туш-тушта жок көп тешик, 
Тоскон жери беш эшик, 
Билгизбей чыгып кетерге, 
Белги берип бектерге, 
Кемтиги жок иш жайлап, 
Чыгып кетти Алмамбет, 
Чатынан түйүп баш байлап, 
Дарбазага барганда, 
Баштарды асып таштады, 
Бурулбай жетип Алмамбет, 
Кожаалы менен Сыргакка, 
Бар кылганын айтканы: 
- Кожаалы досум, кайтып кет, 
Бар кебимди калганга, 
Жашырбастан айтып кет; 
Тилимди  алсаң, жан калба, 



Мен болдум сага каргаша, 
Кытайлар билип шек алса, 
Сенин да көзүң жеткендир, 
Каның жерге тамбаска, - 
Кожаалы айтат: - Алам, - деп, 
Катын-бала бүт дүйнө, 
Калтырбай түгүл кетирип, 
Кожокең жалгыз калган - деп, 
Көргүчө аман болгула, 
Бастырайын балам - деп, 
Кол тартышып, кош дешип, 
Жүрүп кетти Кожаалы, 
Алмамбет минген Көктокол, 
Минип кетти Кожаалы, 
Кыйба менен Турнанын, 
Өлгөндүгүн ашкере, 
Билип кетти Кожаалы, 
Төрө Алма кеп айтат: 
- Жолборсум Сыргак деп айтат, 
Мында туруп нетели, 
Ат чалдырып жай табар, 
Кеңири жерге жетели,- 
Алмамбет менен эр Сыргак, 
Аттанып жөнөп кетишти, 
Сасык булак, чок камыш, 
Булуңсазга жетишти. 
 
Кангайлардын байагы, 
Ыраңкүдүк молдосу, 
Аза уул болгон жолдошу, 
Мөңгүнүн суусун ашаган, 
Антип-минтип бу капыр, 
Үч жүз он беш жыл жашаган, 
Туула элек кезде эле, 
Манас туулат деп айткан, 
Айтканынын баары чын, 
Жалганы жок келаткан. 
 
Билгич Ыраңкүдүктү, 
Чакыртып Коңур түн ичи: 
-Ойроң Күдүк кел - деди, 
Китебин ачып көр - деди, 
Жаш өрдөк келди биздерге, 
Андан башка кабарчы, 
Бирөө дагы келбеди, 
Жакшы-жаман-билгениң, 
Жашырбай  айтып бер-деди, 
“Ыстырлап” деген китептин, 
Колуна алса Ыраңкүдүк, 
Көрүндү ага айгине, 
Күмөндүү болбой аң дүдүк, 
Козголбос Какан журтуна, 
Болуптур өтө чоң түйшүк, 
Жабырады Коңурга, 



Жаппай айтып ал шүмшүк: 
-Куу өрдөк, кулжа, түлкүгө, 
Өлүмдү кыргыз бериптир, 
Балапан өрдөк бечара, 
Байкатпай качып келиптир. 
Белдүүдөн келип төрт баатыр, 
Бери жактан чалгын чалыптыр, 
Кечээки кеткен Макилди, 
Белде Алмамбет алыптыр, 
Башына теңдеп таш артып. 
Манасына барыптыр, 
Аз келгенсип анысы, 
Кожаалынын үйүндө, 
Эки күн бейкут жатыптыр, 
Үстүбүздө бул түндө, 
Кыйба менен Турнанын, 
Башын кесип алыптыр, 
Дарбазага асыптыр! 
Кошулсаң Коңур акылга, 
Бул сапар келген Чантууга, 
Алтын берип, зар берип, 
Айдатып арбын мал берип, 
Кытайдан сулуу кыз берип, 
Кылымдан ашкан уз берип, 
Эл кырылтып кан кечпей, 
Көр дүйнө үчүн жан кетпей, 
Элчилешип кетиргин, 
Кыйамын таап даа бир күн, 
Кезегин кийин келтиргин, 
Бул жолу кезек кыргызда, 
Албай койбойт чынында, 
Айап калып адамды, 
Биз чыдайлы чыгымга. 
Кетирели кыргызды, 
Дарбазадан киргизбей, 
Кыргыз менен чырлашып. 
Амал кетип бир күнү, 
Алтын такты мингизбей, 
Атага наалат тийгизбей, 
Алтымыш капка Каканды, 
Кыргыз алды дегизип, 
Эрегишип олтурбай, 
Айланы, Коңур, табыңыз, 
Абийирди эптеп жабыңыз, - 
Айтып Күдүк токтолду, 
Дуудундун бири Чабалай, 
Атырылып октолду: 
- Күдүк болбой өлүп кал, 
Көр түбүнө кирип кал, 
Кыргызга тартуу бергендей, 
Бар бекен бизде бекер мал?! 
Чаңдуубуз минген тулпарын, 
Кармаганы көп болгон, 
Кан ичүү менин кумарым. 



Аттанып эртең барамын, 
Чалгынга келген төртөөнү, 
Байлап  келе каламын! 
Соорандыктын шум уулу, 
Жалгыз көзгө аткандыр, 
Жыгылып Макил жаткандыр, 
Жан-жанынан балталап, 
Жара бөлүп чапкандыр, 
Ошентип эбин тапкандыр. 
Корккондон жан калбаптыр, 
Коңтөрө, Жолой, Нескара, 
Мурадил, Уушаң силерде! 
Манасын кыйын эр дейсиң, 
Кара баштуу бендеден! 
Кашкайа жалгыз мендейин, 
Алмамбет, Манас баарысын, 
Кармап алып келейин, 
Жазасын колго берейин, 
Коржоңдосо кол салып, 
Талпагын ташка керейин. 
Таң эртең жөнөйүн, 
 Берениң Манас тургуча, 
Белге чыгып өнөйүн, 
Безилдетип токмоктоп, 
Берметин беттен төгөйүн, 
Күн абдан чыкканда, 
Артымдан аскер жибергин, 
Кан майданда акеңдин, 
Карап көрсүн өнөрүн! - 
Чакчаңдаган Чабалай, 
Калбасы анын бир далай, 
Алачыктай Коңурга, 
Айтуучу сөзүн айттырбай, 
Төрт дуудуусун белендеп, 
Чыгып кетти ордодон, 
Күдүктү кошо жемелеп. 
 
Ханы менен карадан, 
Улуу-кичүү баарыдан, 
Өмүрүндө Күдүктү, 
Бирөө жалган дебеген, 
Чабалайча бүгүнкү, 
Түк укпаган жемеден. 
Арданган Күдүк алайып, 
Ачуусу келип карайып, 
Энтиге түшүп дем алсаң, 
Текечердей танайып, 
Энтелей басып алыптыр, 
Жоолугун алып колуна, 
Терин аарчый салыптыр, 
Таң кашкайган маалда, 
Алмамбетке барыптыр, 
Күдүктү көрүп Алакең, 
Айран азыр калыптыр. 



Эки көзүн Алмамбет, 
Эки имерип тиктесе, 
Арамдык жок Күдүктө, 
Келгендей турат бир ишке. 
Каадасынча манжунун, 
Адатынча анжунун, 
Кома деп барып Алмамбет, 
Сагынышкан немедей, 
Кол алыша кетти эле. 
Ойунда Күдүк муну деп: 
 
«Хан баласы Алмамбет, 
Каадасын элдин билет, деп, 
Акылы тунук, түбү улук, 
Урматымды кылды»,- деп, 
Алмамбетке суратпай, 
Айтаар ойун белендеп, 
Өчөшкөнү Чабалай, 
Өкүрүгү бир далай, 
Баштан айак бар кебин, 
Күдүк айтып калтырбай, 
Мында неге келгенин, 
Жабырады мамындай: 
- Эки түрдүү бар кебим, 
Айтканы  сага келгенмин. 
Атка минди Чабалай, 
Бейжиндеги бектерден, 
Тең эмес ага эч кандай, 
Эрегишсе кол салат, 
Коңтөрөгө жазганбай, 
Ажал жетип кан кызып, 
Дердеңдеп калды жаталбай. 
Алды тартма буткулда, 
Үстү кара таз кумда, 
Келе жаткан кезидир, 
Орто жери Кыркууда, 
Бириң ары өтүп кал, 
Бириң алдын тосуп бар, 
Менменсинген арамды, 
Алактаган каранды, 
Тегеректеп ортого ал. 
Алды-артын тосо албай, 
Куткарып ийсең алалбай. 
Абалымды чамалар, 
Чоң балаага калбаңар; 
Кайратын хандын качырган, 
Айбаты артык каапыр ал, 
Ашырып айтты дебегин, 
Кутулбайсың барыңар. 
Эр Алмамбет баатырым, 
Экинчи сага айтаарым: 
Куу түлкүнү атканда, 
Алгандырсың кеп тонун, 
Үстүңө Алмам, кийе сал, 



Чабалайдын артынан, 
Аскери келет канча сан, 
Кайтарып аны жолго сал, 
Андан кийин чалгын чал, 
Толуп жатат бул элде, 
Түгөнбөгөн арбын мал, 
Калтырбай сүрүп жылкы ал. 
Ошондой иштер болгондо, 
Калба арбып табылар, 
Кангайга кетем түз мындан, 
Бу Бейжинге мен турбай - 
Айтып болуп Ыраңкүдүк, 
Бура тартып жөнөдү 
Бөжөң-бөжөң жүгүрүп, 
Узаргандан узарды, 
Тайгандай болуп түйүлүп. 
Эр Алмамбет кеп айтат: 
- Жолборсум Сыргак деп айтат, 
Чок камыштын ичине, 
Карткүрөңдү байлагын, 
Бошотуп кетип калбасын. 
Айтышынча Күдүктүн, 
Өзү менен беш экен, 
Кутурма тийген ит экен, 
Сарала менен жөнөйүн, 
Алладан тилеп көрөйүн, 
Келгиче ал жетейин, 
Кыркуудан өтүп кетейин. 
Сен турбагын жабыгып, 
Жолунан чыктың камынып, 
Ар канча мыкты болсо да, 
Кача көрбө кайрылып. 
Мен аркадан качырам, 
Тосоттоп чыккың сен дагы, 
Алды жактан катыраң, 
Эгерде мурда кабылсаң, 
Аңтара сайып атынан, 
Өнөрүңдү айаба, 
Айланайын кабылан! 
Чабалай дуудуу жыгылса, 
Жанындагы төртөөнүн,  
Амалы кетип ушунча. 
Өзү түшүп өлбөйбү, 
Карасуунун тушуна, - 
Айтып болуп Алмамбет, 
Сарала минип комдонуп, 
Саргарып өңү томсоруп, 
Карасуунун буткулга, 
Бура тартып чуу койуп, 
Ат айабай аргытып, 
Артынан чаңын баргытып, 
Чабалай жетип келгенче, 
Өтө берди артылып, 
Көрүнбөй Алмаң турду эми, 



Көмүскөгө жашынып. 
Көз жиберсе алыска, 
Жебедей чыккан зыркырап, 
Туйактан учкан барча таш, 
Обоодо жүрөт быркырап, 
Бешөө келет бириндеп, 
Жаалысына чыдабай, 
Жыгачтар кыйрап дирилдеп, 
Алдындагы чаңдуубус, 
Арандай оозун ачыптыр, 
Арбыта жолду басыптыр, 
Жолуң үйдөй ак көбүк, 
Омуроого чачыптыр. 
Бейжинден Алмаң кетерде, 
Атагы жок жан эле, 
Жетилген экен бул күндө, 
Тике карабай эч пенде, 
Канын ичип көнүптүр, 
Кармашканы кез келсе. 
Адам айткыс каары бар, 
Ач жолборстой заары бар, 
Ажыдаардай сүрү бар, 
Анча-мынча кишини, 
Ат-тону менен бүкүлүү, 
Жутуучудай түрү бар. 
Залкарлуу тоодой зал экен, 
Кабагы жааган кар экен, 
Кармашып калган пендеге, 
Кайран дүйнө тар экен, 
Кааарданып бул чочко, 
Келе жаткан чагы экен. 
Өтө берди үстүнөн, 
Ээрчигени төрт дуду, 
Кем эмес алар өзүнөн. 
Коколой өзү жалгыз баш, 
Соорандык уулу Алмамбет, 
Сан баатыры көп эмес, 
Салышка кирсе өк дебес, 
Андан качып кутулбайт, 
Жер бетинде кеп-кеңеш. 
Амалы артык илегер, 
Акылга жоомарт кеменгер, 
Ал Алмамбет баатырды, 
Ар кандай айтсаң эп келер. 
Алмамбет эми акырып, 
Көөмөйдөн чыкты качырып, 
“Манастап” ураан чакырып; 
Манастын атын укканда, 
Чабалай калды шашылып, 
Ал аңгыча болбоду, 
Чыга калды эр  Сыргак, 
Турган жерден жашынып. 
Чабалайдын ойу экен, 
Ойлогону бул экен: 



“Аркадан ураан чакырган, 
Ал Алмамбет кул экен, 
Укту эле көргөндөн, 
Манастын аты куу деген, 
Мингени темир Кызыл көк, 
Манас өзү бу экен. 
Бура тартып нетейин, 
Буйдалбастан жетейин, 
Бу бадырек бурутту, 
Найзага илип кетейин; 
Кайра тартып нетейин, 
Качпай буга жетейин, 
Калдаңдаган буруттун, 
Канын ичип өтөйүн, 
Андан кийин тетиги, 
Алмамбет кулду сүйрөтүп, 
Байлап алып кетейин, 
Багыма башым жар болуп, 
Мен буулугуп калган экенмин”. 
Темири кулач көк найза, 
Көмөкөйлүү бу найза, 
Күүлөп капыр ыргады, 
Чуулдаган үн чыгып, 
Так сурнайча ырдады, 
Үзөнгүгө жанашкан, 
Башы үйдөй жыгачтан, 
Канчалары кулады, 
Дөө экен деп ушундан, 
Ойун Сыргак турбады, 
Калтырак кирип коркконсуп, 
Атынын башын бурбады. 
Сундуруп найза тартпаган, 
Сумсайып жоодон качпаган, 
Кызыгышкан казатта, 
Кызыл кан суудай чайкаган, 
Жалгыз башы ар качан, 
Сан кишини жайкаган, 
Өкүм-өткүр сөзү бар, 
Өрттөй кызыл көзү бар, 
Өлүмдөн коркпос өзү бар, 
Кайраты толук кыраан эр, 
Кандуу уруш майданда, 
Ажал-өлүм кайда дээр, 
Кабыландын Сыргагы, 
Хан Жакыптын чырагы, 
Сайышка чыгып жекме-жек, 
Телкызыл менен чуу койду, 
Чалкалаган дуудууну, 
Найзасын кагып жиберип, 
Аңтарылтып бир койду. 
Мыктап найза муштады, 
Жети кабат темир тон, 
Дегеле тоскоол кылбады, 
Далысынын айнектен, 



Кере карыш жылтырап, 
Бир жак учу чыкканы, 
Сайганын жазбас кайран эр, 
Найзасын канга чыктады. 
Чалкалаган бадырек, 
Чаңдуубоздон кулады, 
Үстөмөндөп кучактап, 
Кара жерге сулады, 
Аны кудай урганы. 
Кайра артына тарта албай, 
Төрт дуудуу туруп топ болуп, 
Келе жаткан Алмаңа, 
Кайаша кебин айта албай, 
Сыргактан коркуп жалтаарып, 
Жүрөгү түшүп калтаарып, 
Илгери кадам баса албай, 
Намысы жок төрт дуду, 
Же төшкө чыга кача албай, 
Карасуунун буткулга, 
Түшүп кетти уйалбай, 
Экөө жүрүп бешти алган, 
Ушундай экен шум жалган, 
Кан кылбай туруп кийимин, 
Чабалайдын чен тонун, 
Сыйрып чечип дагы алган, 
Ошондо айтат Алмамабет, 
Тебетейин дөң кырдап: 
- Айланайын эр Сыргак. 
Айбатыңа ырахмат, 
Карткүрөңдүн жанына, 
Кайра тартып барып бак, 
Адырда жердин түгүндөй, 
Эми аскери келет миң сандап, 
Карыш алга жылдырбай, 
Кайтарайын ушул чак, - 
Сыргакты салып жолуна, 
Куу түлкүнүн кеп тонун, - 
Коңурбайча чен тонун, 
Алмамбет салды жонуна, 
Бүчүлүгүн бүчүлөп, 
Эки каптал-кабырга, 
Үпчүлүгүн үпчүлөп, 
Топчулугун топчулап, 
Эп келтире койгону, 
Нак Коңурбай болгону. 
Кара жылкы карматкан, 
Жал-куйругун тараткан, 
Тышына кылдан жаптырган, 
Ичине була тарттырган, 
Алгарага окшотуп, 
Саралага кеп кылган, 
Сараланын жонуна, 
Кеп тонун Алмаң кийгизип, 
Кечилдин ханы келди, деп, 



Көргөн элге билгизип, 
Иле менен Алмамбет, 
Пайдасын элге тийгизип, 
Кыркуудан чыга калыптыр, 
Кажы-кужу кыжылдап, 
Кара курттай быжылдап, 
Жердин бети чымырап, 
Кумурскадай кыбырап, 
Сандаган черүү аскерге, 
Жер бети толуп алыптыр. 
Көргөндө муну Алмамбет, 
Калмакча сүйлөп калдырап, 
Кытайча сүйлөп кыжырап, 
Кайта кет деп аскерди, 
Буйрук кылып жиберди, 
Молдо торгой кептенип, 
Аралаш айтып быжырап. 
Кечилдин ханы келди деп, 
Кеңчилик бизге берди деп, 
Келген аскер дуу койду, 
Кеңдемеге Солонду, 
Келбеттүү Алмаң чуу койду, 
Келип Сыргак жолгошту. 
Муну мындай таштайлы, 
Алмамбеттин Сыргакка , 
Ата журтун таанытып, 
Айтканынан баштайлы. 
 

Алмамбеттин Сыргакка жер таанытуусу 
 
 
Эки баатыр көрүшүп, 
Ичтеги ойун төгүшүп, 
Сакалдары эпеңдеп, 
Эрмек сөзгө күлүшүп, 
Чаарасы көп Алмамбет, 
Чабалайдын тыш тонун, 
Эр Сыргакка кийгизип, 
Эптүүлүгүн билгизип: 
- Чалгынга чыгып көп көлдөн, 
Элемандын Көкчөлдөн, 
Мында келдик бөлүнүп, 
Сакал-мурут саксайып, 
Өсүп кетти төгүлүп, - 
Сылап туруп сакалын, 
Сыйпап туруп мурутун, 
Буларды кыркып алалы, 
Булардын болоор залалы, - 
Ынандырып Алакең, 
Түк калтырбай алганы, 
Чабалайдын  малакай, 
Кийгизе башка салганы, 
Шаарба деген күзгүнү, 
Сыргакты көздөй кармады: 



- Келиштиңби баатырым, 
Бул күзгүнү карачы - 
Күзгүнү карап эр Сыргак, 
Жини келип эң чындап, 
Башындагы малакай, 
Жулуп алып ыргытты, 
Алмамбетке алайып, 
Ачуулу кебин жылжытты: 
- Мен бузбайын көркүмдү, 
Айланайын Алаке, 
Кийбеймин мындай бөркүңдү! 
Сакал-мурут канаке? 
Мурутумда болчу эле, 
Маа токтогон береке. 
Сакалдын сайда саны жок, 
Муруттун бир тал дайны жок, 
Айланайын Алаке, 
Жалындуу ичке салдың чок; 
Колго барсак бул бойдон, 
Өөдө-төмөн айтат ко, 
Кыргызымдын оозу шок. 
Күлдөптүр жолдо дебейби, 
Көпкөндөр бокту жебейби?! 
Сыргактын бу ишине, 
Арбын күлүп Алмамбет, 
Айтты ага мындай кеп: 
- Эл үчүн эмгек кылууга, 
Жетимиш эки өнөр аз, 
Сакал алып сыйдалап, 
Ат кубултуп жабуулап, 
Биз болобуз таанылбас. 
Мындан ары барганда, 
Утур чыккан адамга, 
Сөз сүйлөбөс дудук бол, 
Кулагың укпас дүлөй бол, 
Ушундай шумдук кылбасак. 
Чалгынды кандай чалабыз? 
Кабарды кандай алабыз? 
Кабылан Манас баатырга, 
Калп айтып кандай барабыз, 
Сакал-мурут жетилер, 
Жайын укса элибиз, 
Жалпы эле муну кечирер, - 
Алмамбет муну айтканда, 
Түшүнүп сөзгө кайран эр, 
Жүрүп кетти жолуна, 
Жасанышкан эки шер. 
 
 
Жүрү баатыр, жүрү,  деп, 
Жоболоң тартып жол-жолдо, 
Жүрсөк болбойт эми деп, 
Эки баатыр баратат, 
Карткүрөңдү жетелеп. 



Будурмак кара тоо менен, 
Буруу-буруу жол менен, 
Ойго түшсө түз менен, 
Бортулдаган шор менен, 
Булуттай күлүк ат менен, 
Буйдалбай жүрүп оштонуп, 
Салылуу шаар четинде, 
Заңкайган капка бетинде, 
Көз байлаган бүрүлдө, 
Алмамбет түштү бир жерге, 
Калың камыш түнөргөн, 
Караңгы эмес күндүз да, 
Аралап адам кирбеген, 
Адамзат сырын билбеген, 
Ал укмуштуу бул жердин, 
Алакең сырын билчү экен. 
Эр Сыргакты: - Түшкүн, - деп, 
Мен да кошо түштүм - деп, 
Мен келгенче жолборсум, 
Бул жерден кетпей күткүн - деп, 
Каалга турган тетиги, 
Хан сарайдын эшиги, 
Артып кеткен каапырдын, 
Айрыкча кытай кесири, 
Хан сарайдын сыры бар, 
Калтырбай жайын угуп ал: 
Оозунда тоскон эри бар, 
Жолборсу бар, шери бар, 
Качыратып тиштерин, 
Качырган буура пили бар, 
Капташып калган адамдын, 
Көңүлүндө кири бар, 
Ичинде турса сыртынан, 
Шыбыр сөздөр угулар. 
Тушташып айтсаң үн чыкпайт, 
Кыйкырсаң да киши укпайт, 
Эки этегим түрөмүн, 
Тиги турган эшиктен, 
Башымды кармап колума, 
Сарайына киремин. 
Туткасын кармап тартканда, 
Каалгасын ачканда, 
Мылтык аткан немедей, 
Үн угулуп тарс этип, 
Ар сонундар көрүнөт, 
Адамдын ойу бөлүнөт, 
Качып кетип жүрбөгүн, 
Алмамбет кул өлдү де. 
Ал сарайга киргенде, 
Ичин абдан карайын, 
Канча катар тешик там, 
Калтырбастан барайын, 
Хан Коңурбай баш болгон, 
Хандарын тапсам сойойун, 



Канын ичип тойойун, 
Тактасын талкан кылайын, 
Тагдырдан келсе көрдүм деп, 
Тайтайып карап турайын, 
Күн чалгынча күйө көр, 
Күн тийгенче келбесем, 
Өлгөнүм болот Сыргагым, 
Өз жолуңа жүрө көр, - 
Деп ошентип Алмамбет, 
Колду кармап бекемдеп, 
Этегин кайра түрүнүп, 
Хан сарайды бет алып, 
Жүрүп кетти түйүлүп, 
Сыргак калды жапжалгыз, 
Кара жандан түңүлүп. 
Көз байланган бүрүлдө, 
Жылдыз чыга күүгүмдө, 
Карап турса эр Сыргак, 
Хан сарайдын эшикке, 
Алмамбет жетти арымдап. 
Туткасын кармап тартканда, 
Мылтыктын үнү тарсылдап, 
Шердин үнү күркүрөп, 
Уккандын бойу дүркүрөп, 
Жолборстор турса ыркырап, 
Анча-мынча кишинин 
Сийдиги агат бүркүрөп. 
Ажыдаары иймейип, 
Тумшугу пилдин иймейип, 
Элесин көрүп эр Сыргак, 
Токтоно албай аа чыдап, 
Нечен кооп олтурат, 
Опколжуп жүрөк токтобой, 
Ошентип таңды аткарат. 
Таң агарган мезгилде, 
Эрен Алмаң келатат, 
Жетип келип Алмамбет, 
Эр Сыргакка муну айтат: 
- Хан сарайдын ичинде, 
Канча түрлүү үйү бар, 
Калтырбай баарын карадым, 
Алоокенин Коңурун, 
Эч жерден таба албадым, 
Таң сүрөө мезгил чукулдап, 
Бир кана калды арманым - 
Качыр бакчу акырга, 
Ошого бара албадым! 
Абалтадан улуктун, 
Билген киши болбогон, 
Жата турган олутун. 
Айланайын Сыргак эр, 
Коңурбайдын иштерин, 
Кандай айтып сөз жетер? - 
Аттанып булар жөнөдү, 



Алмамабет өз ойунда, 
Бакчасын барып көргөнү. 
Бакчасынын белгиси, 
Башка жерде бир иши, 
Арстан, Сыргак, Алмамбет, 
Бакчага жетип келишти. 
Абаалап турган чынарды, 
Аттуу туруп кучактап, 
Алмаңдын жашы бурчактап, 
Обологон чынарды, 
Обоосоң Алмаң чыгарды: 
- Өнсө-өнүп алар деп, 
Өнбөсө куурап калар деп, 
Көңүл кош сайган багым бул, 
Көмүлүп жаткан тагым бул, 
Көп жылдан кийин эми бул, 
Көрүп турган чагым бу. 
Чырпыгы чынар болуптур, 
Чынары мунар болуптур, 
Мына ошону көргөндө, 
Алмаңдын гөөнү соолуптур, 
Темирден салган үйлөрдү, 
Жер семирип соруптур. 
Бала кезде нур бакта, 
Ойногон жерим ушул жер, 
Көйнөк кийбей жылаңач, 
Көзгө жетпей жолук чач, 
Сойлогон жерим ушул жер, 
Кытайдан башка эл жок деп, 
Бейжинден башка жер жок деп, 
Ойлогон жерим ушул жер, 
Кыдыра чуркап өзөндү, 
Бойлогон жерим ушул жер; 
Дуудуунун кызы Турнаны, 
Жандаган жерим ушул жер, 
Кызыл күрмө көк кепич, 
Кыңшылаган каапырдын, 
Шайыдан кылган дамбалын, 
Кандаган жерим ушул жер, 
Кангырап бүгүн мен барсам, 
Кайдан келип калган дээр. 
Билгендер айтаар аалам деп, 
Билбеген айтаар айбан деп, 
Караан калган дүйнөдө, 
Ушинтип жүрүш кандай кеп?! 
Элдүү киши эр экен, Сыргак, 
Э десе кеби эм экен, Сыргак, 
Элсиздин сөзү кем экен, Сыргак! 
Элирген элдин шору экен, Сыргак, 
Эли жок эркин болгончо, 
Жигитке  өлүм оң экен Сыргак! 
Калктуу киши зор экен, Сыргак, 
Калкынан азган кор экен Сыргак, 
Калкы жок караан болгуча, Сыргак, 



Жигитке  өлүм оң экен, Сыргак, 
Кылсаң да канча кызматты, Сыргак, 
Кыйшыгы чыгар шол экен, Сыргак! - 
Жериңен жыпар буркурап, 
Бүткөн бойу зыркырап, 
Чыдай албай Алакең, 
Ыйлап турат буркурап, 
Кабылан сындуу эр Сыргак, 
Жоокалатып Алакең Алмаңды, 
Эми турду кеп сурап: 
- Алтын эшик чоң коргон, 
Ордо көрдүм Бейжинден, 
Ал эле кимдин ордосу? 
Алтын када, жез түркүк, 
Мамы көрдүм Бейжинден, 
Ал эле кимдин кадасы? 
Кырк жылы жатса жаанда, 
Кылайып чети оңбогон, 
Кыргагын алтын чордогон, 
Торко көрдүм Бейжинден, 
Ал эле кимдин торкосу, 
Алтын така, күмүш мык, 
Айагына кагылуу, 
Ак абайы жабылуу, 
Көчөдө жүрөт салдырып, 
Сүрөтү тамга тартылуу, 
Жорго көрдүм Бейжинден, 
Ал эле кимдин жоргосу? 
Сүрөтүн тамга толтурган, 
Малдаш уруп олтурган, 
Алтымыш кечил кашында, 
Кол куушуруп тик турган, 
Жыңзы ташын тагынган, 
Тоту куштун куйругун, 
Он эки түрдөп сайынган, 
Кыл такыйа, кызыл чок, 
Кылымда мындай пенде жок, 
Ал эле кимдин молдосу? 
Жылтылдап суусу көрүнгөн, 
Көлдү көрдүм Бейжинден, 
Жылтырап чөбү көрүнгөн, 
Чөлдү көрдүм Бейжинден, 
Айрымачтай ач белес, 
Белди көрдүм Бейжинден, 
Баарысын мага билгизчи, 
Көлүң менен чөлүңдүн, 
Белиң менен жериңдин, 
Коңурбай кайда, кол кайда? 
Бейжин кайда, бел кайда? 
Эсен хан кайда, эл кайда? 
Эрегишип биз менен, 
Эңише турган эр кайда? 
Эңкейтип алып кетүүчү, 
Эрдемсинген шер кайда? 



Ээн талаада жан кыйнап, 
Алаке, ыйлай берүү не пайда? 
Жылгындуу Кеңкол жериңде, 
Жергенин Сарыталаада, 
Дасторкондун бетинде, 
Ок тиштешип антташкан, 
Нан тиштешип шартташкан, 
Антыңды кандай актайсың, 
Аны эсиңе түк албай, 
Алмаке, сен жериңди мактайсың! - 
Сыргактан Алмаң кеп угуп, 
Сырың туйук деп угуп, 
Санаасы санга бөлүнүп, 
Араң турган Алмамбет, 
Заманасы куурулуп, 
Койнуна колун салганы, 
Кол башындай ак Куран, 
Койнунан сууруп алганы, 
Коопсунган Сыргакка, 
Буларды айта салганы: 
- Корккондугуң билинди, 
Бузбаймын Сыргак, динимди,- 
Нардай болгон Сарала, 
Куйма таман үзөңгү, 
Теппей чуркап минди эми, 
Сарала минип болкойуп. 
Найзасы колдо коңкойуп, 
Залкар тоодой заң койуп: 
- Сурадың  баатыр жеримди, 
Угуп тур эми кебимди, 
Алтын эшик дарбаза, 
Ордо көрсөң Бейжинден, 
Ашырып айтты дебесең, 
Ата журтум Баашаны, 
Ал Азизхандын калаасы, 
Кашыңда турган Алмамбет, 
Как ошонун баласы, 
Эркелетип чоңойткон, 
Чечекейдин карасы,  
Алтын түркүк, жез мамы, 
Көчөгө салган жоргосун, 
(Мактангам болсом оңбосмун!) 
Тартынган журтка түлүгүн, 
Чапканда минген күлүгүн, 
Аса байлап суутчу, 
Ал Алмамбеттин каадасы, 
Кашында турган мен жалгыз, 
Кастарлуу хандын баласы, 
Кырк жыл жатса жаанда, 
Кылайып чети оңбогон, 
Кыргагын алтын чордогон, 
Торко көрсөң Бейжинден, 
Ал энемдин кийген торкосу. 
Сүрөтүн тамга толтурган, 



Малдаш уруп олтурган, 
Алтымыш кечил кашында, 
Кол куушуруп тик турган, 
Жыңзы ташын тагынган, 
Тоту куштун куйругун, 
Он эки түрдөп сайынган, 
Кыл такыйа кызыл чок, 
Кылымда мындай бенде жок, 
Молдо көрсөң Бейжинден, 
Ал мен байкуштун боордошу. 
Он сегизде мен кеттим. 
Он экиде ал калды, 
Мен жеримен качканда, 
Акими качкан арам деп, 
Ханы качкан караан деп, 
Төрөсү качкан төмөн деп, 
Мында кыйла күмөн деп, 
Бириң качып, бириң өл, 
Мына минтип түгөн деп,, 
Эр Кыйаз деген инимди, 
Эрдинен көсөп жырылтып, 
Эсепсиз кыйнап өлтүрдү, 
Эркине койбой жүгөндөп! 
Калган журтум кытайды, 
Ар кимдин көзүн каратып, 
 
Ар кайсы жакка таратып, 
Падыша арбак Бакбурчун, 
Айдап жүрүп кыдыртты, 
Алардын көбүн кырылтты! 
Аркы атабыз Сылаба, 
Сылаба салган шаар экен, 
Эсирген киши эл экен, 
Сыртынан тумша дээр экен, 
Энчисине Алмамбет, 
Небак алган жер экен, 
Маңмаң калаа башка туу, 
Ваң базары дейт экен. 
Көлдөрүмдүн туурасы, 
Атсаң жетпейт алма баш, 
Агып кирет ага суу, 
Аз дегенде алты таш, 
Көргөн жерде Алмаңдын, 
Көзүнө агат кандуу жаш, 
Барар болсом бир жакка, 
Жүз миң аскер жолумда, 
Туткалыгы сары алтын, 
Баашалык такта колумда; 
Асылдан килем салчу эле, 
Ал килемдин үстүнө, 
Олтургузуп алчу эле, 
Колмо-колдоп көтөрүп, 
Он күндүк жолго бир күндө, 
Алып кетип калчу эле; 



Улуктук эмей неткеним, 
Ойлочу Сыргак сырттаным, 
Он күндүк жолго бир күндө, 
Ойноп-күлүп жеткеним? 
Улуу шаар көчөдөн, 
Урган таштай өткөргөн, 
Учкан куштай көтөргөн, 
Уругуң Туңша болгон жер, 
Дөөлөткө Алмаң толгон жер; 
Аз да болсо алты атам, 
Акимдик кылып турган жер, 
Ар ишке мойун сунган жер; 
Киндик каным тамган жер, 
Кишиликке жанган жер, 
Жеке жалгыз мен эмес, 
Жети атам өткөн курган жер, 
Ушул бүгүн мен барсам, 
Кайдан келген урган дээр! 
Бактарым жатат кыйылып, 
Бакчам жатат жыйылып, 
Баш көтөргөн журтумдун, 
Баарысы кетти кырылып, 
Баары кудай иш экен, 
Бүгүн жүрөм мен минтип, 
Алаштын элин кыдырып, 
Жараткан акка сыйынып, 
Гүл багым кыйрап ор болуп, 
Күкүртүм эрип шор болуп, 
Күйөөрүм куурап кор болуп, 
Күндөшүм дуулап зор болуп, 
Турганына ардыгам, 
Ушул бүгүн Бейжинде, 
Коңурбай менен Мурадил - 
Эки чочко чоң болуп! 
Жалтырап суусу көрүнгөн, 
Көлдү көрсөм Бейжинден, 
Атып алган байагы, 
Куу өрдөктүн көлү ошол; 
Жылтырап чөбү көрүнгөн, 
Чөлдү көрсөң Бейжинден, 
Жолдон атып биз келген, 
Байагы шум түлкүнүн чөлү ошол. 
Айрымачтай ач кайкы, 
Белди көрсөң Бейжинден, 
Айбандан башка амалдуу, 
Ак кулжанын бели ошол. 
Байкадыңбы эр Сыргак, 
Баса элек тарткан ач белес? 
Ал чет Бейжиндин кайкысы, 
Ошончо журттун бир чети, 
Мусулман болуп калбаган, 
Мен Алмамбет шордуунун, 
Таалайымдын тайкысы. 
Эмгегим арбып ушундан, 



Капа басып, муң басып, 
Мен кайгы тартып олтурам, 
Калкым менен болгондо, 
Калдаңдаган Чубактын, 
Кан жутар кебин неге угам?! 
Жүр эмесе баатыр - деп, 
Алдыда жумуш жатыр - деп, 
Тура берсек бул жерде, 
Кеп көбөйөт акыр - деп, 
Алмамбет атта болкойуп, 
Арстан Сыргак зоңкойуп, 
Аргымактар желигип, 
Ала качып айт койуп, 
Мойнун толгоп ойношуп, 
Койондон бетер булт койуп, 
Жарыша кетип баратып, 
Токтоно калып Алмамбет, 
Найзасын сайып бир жерге, 
Жана айтат мындай деп: 
- Он сегизде жашымда, 
Бейжинден качтым башында, 
Энекем менен кырк бала, 
Кошо келет алдымда, 
Алоокенин Коңтөрө, 
Алмамбет качты тоскун, деп, 
Кабар кылган алдында. 
Кытайлардын буудан көк, 
Тоскон черүү кумдан көп, 
Кырккүрөң деген аты бар, 
Буданчаң деген капыр ал, 
Тоскон экен жолуман, 
Шашкандыктын белгиси, 
Алтын найлуу жез канжа, 
Түшүп кеткен оозуман, 
Өлбөсөм бир күн келем деп, 
Кеттим эле элеңдеп, 
Сыргагым, түшүп бул жердин, 
Чөбүн кайрып ачкын - деп, 
Ошондогу канжамды, 
Эринбей ала баскын - деп, 
Тура калды Алмамбет; 
Түшө калган Сыргактын, 
Ойуна кетти далай кеп, 
“Орнотуп койгон белги жок, 
Канжаны түшүп алгын деп, 
Бул айтканы кандай кеп?” 
Колун салып караса, 
Шибер жайкап калыптыр, 
Найын жара ат басып, 
Коломсодой чоң канжа, 
Жаткан экен дат басып. 
Чоң канжаны эр Сыргак, 
Колдойтуп сууруп алыптыр, 
Аттуу турган Алмаңа, 



Кош колдоп сунуп калыптыр. 
Күлүңдөп айтты Алмамбет: 
- Олжоңо баатыр, алгын – деп, 
Колуна алып эр Сыргак, 
Датын аарчып чебердеп, 
Карап көрүп бекемдеп, 
Карапайым киши эмес, 
Ханга ылайык экен, деп, 
Канжаны кармап колуна, 
Ойуна түштү ушул кеп: 
“Ханым, ханым дечү эле, 
Хандыгы жалган дечү элек, 
Бекмин, бекмин дечү эле, 
Бектиги жалган дечү элек; 
Хандыгы мунун чын экен, 
Мына бу турган канжасы, 
Ар канжа арзан болсо да, 
Алтымыш жамбы куну экен; 
Анык чынын айтканда, 
Айтканынча бар экен, 
Ашкере алам хан экен”. 
Алмамбет, Сыргак жанашып, 
Аттанып жүрүп баратып, 
Арстан туулган Алмаңдын, 
Айткан кеби мына бу, 
Эр Сыргакка каратып: 
- Кырчындуунун кырынан, 
Аттанып жолго чыккандан, 
Күндүзү бүркөк, түн ачык, 
Алмамбет жайы дедирип, 
Ала канчык шыпырган, 
Кетирбей булут байладым, 
Жаадырып күндү жайладым. 
Тоолорго толук кыш болду, 
Жакага жалтыр муз тоңду, 
Түздөтүп айдап качырып, 
Коңурбайдын жылкысын, 
Алмамбеттин кең арал, 
Алып келип жык толду. 
Бурулбастан баралы, 
Буруудан жылкы алалы, 
Тосуп жүргөн эр болсо, 
Толгон черүү сел болсо, 
Токтоосуз уруш салалы, 
Тил сүйлөбөс, кеп укпас, 
Эсиңде болсун байагы. 
Шыпта кечүү ташкечүү  - 
Алмамабет билген маш кечүү, 
Ажаттын кара суусу дейт, 
Азуулуу айбан-мал кечпейт, 
Кылган кытай өнөрдү, 
Кесерден сууну келтирип, 
Үстүнөн көзгө көргөзбөй, 
Алдынан жерге тийгизбей, 



Кытайдан башка кишиге, 
Бары-жогун билгизбей, 
Кадам-кадам секиртме, 
Кээ бир жери чулп этме, 
Машыккан жылкы кечпесе, 
Башка жылкы кече албас, 
Каргышка кеткен ташкечүү, 
Манттуу иши бар эле. 
Үстү далдаа алды бек, 
Эки жагы дагы бек, 
Кээде тайыз кээде көл, 
Андан коркпо баатыр - деп, 
Алмамбет келип кечүүгө, 
Жайын айтып билгизип, 
Кечип чыкты ажаттан, 
Тердигин сууга тийгизип. 
Мына ушинтип эки эрен, 
Суудан кечип алганы, 
Жайнап жаткан жылкынын, 
Четине келип калганы, 
Жылкынын байкап караса, 
Кызыл сур менен кара сур, 
Андан башка өңдүү жок, 
Айагы жүз, алды миң, 
Жаткан экен нечен топ. 
- Тамгасы калмак тамгасы, 
Кечилдин ханы Коңурбай, 
Анын малы турбайбы, 
Жылдырып жылкы айдайлы, 
Жергеде калган кыргызга, 
Жеткирип Коңур жылкысын, 
Жылчыксыз көөнүн жайлайлы, - 
Кобурашып өзүнчө, 
Берендер келе жатканда, 
Түндүкчүнүн Тору айгыр, 
Түмөндөн чыккан зор айгыр, 
Минип алып кампайтып, 
Каталдын уулу Карагул, 
Алдынан чыга калганы, 
Айардын бири мына бу, 
Алмамбеттен шектенип, 
Айтып турган сөзү бул: 
- Жаадай сары ат минген, 
Жал куйругун чарт түйгөн, 
Жагалданган эр жигит, 
Кайдан келдиң сен жигит?- 
Калмагынча калдырап, 
Кытайынча кыжырап, 
Токтобостон сайраган, 
Торгойдон бетер быжырап, 
Кадимтен тааныш кептенип, 
Хан Алмаң барат чукулдап: 
- Бурут кайда, эл кайда? 
Мындайчылык кезекте, 



Урут келер жер кайда? 
Чантууда Манас кыйын дейт, 
Кармашкан эрлер чымын дейт, 
Кебез тоочо козголбой, 
Келтирбейт тек ыгын дейт, 
Ар канча кыйын болсо да, 
Сапырып айылын чаң кылып, 
Салгылашар бул ирээт. 
Өзүм кытай уругу, 
Бир тайпанын улугу, 
Тору айгырчан сен жигит, 
Дайнымды уксаң мына ушу - 
Эр Алмамбет нээтинде, 
Илгерилеп барсам, деп, 
Жеткидей болсом тап берип, 
Чылбырынан алсам, деп, 
Мелжемдүү жылкы-тору айгыр, 
Аккула жок жөө жаткан, 
Айкөлгө алып барсам, деп, 
Жайынча сүйлөп туйдурбай, 
Жакындап келет Алмамбет. 
Карагул анда кеп айтат, 
Кеп айтканда шек айтат: 
- Бойоодой сары ат минген, 
Бойуна темир бүт кийген, 
Жапылдаган сен жигит, 
Жакындабай тур жигит. 
Сундуруп найза тартпаган, 
Сумсайып жоодон качпаган, 
Катылышкан адамды, 
Кара жерге чаптаган; 
Эти арык кагалес, 
Өткөрө өзү чабандес, 
Санды көрсө көп дебес, 
Шашып жүрөк калп дебес, 
Ажыдаардай түрдөнгөн, 
Жаалысы келип акырса, 
Жан алуучу үндөнгөн; 
Кишиге сырын айтпаган, 
Өлүмдөн башын тартпаган, 
Миңди көрсө шашпаган, 
Билген ишин баштаган, 
Алп мүчөлүү шаңданган, 
Көрүп сага таң калам, 
Эл ичинде дуулаган, 
Эмес дейсиң жай арстан, 
Жаныңда турган жигиттин, 
Жайын байкап мен билдим, 
Мингени кызыл көк экен, 
Кызыл түктүү пил экен, 
Кырк күн чапса чалдырбай, 
Чаалыкпастыктын бири экен, 
Алтымыш күн жол жүрсө, 
Талыкпастын бири экен, 



Ээси менен аты окшош, 
Келишип калган тиги экен, 
Момоороп өзгө кылтыйат, 
Мунуңду айтчы ким экен? - 
Анда Алмамбет мындай дейт: 
- Сурадың атын менден - дейт, 
Кудай урган бул кытай, 
Ант ичкендей шум кытай, 
Түп Бейжинден чыктым дейт, 
Кыйкырбаса укпайм, дейт, 
Кыжырыма тийгенди, 
Кара жерге ныктайм дейт, 
Кан жүрөккө мылгытып, 
Канына найза чыктайм, дейт,- 
Карагул анда кеп айтат, 
Кеп айтканда деп айтат: 
- Албарстыны алдаган, 
Айлакерсиң сен адам, 
Келайтасың демитип, 
Кеп кылган болуп байатан; 
Койнума жылан кирчүдөй, 
Кооптоном чыйрыгам, 
Жатындаш тууган болсоң да, 
Жакындаба садагаң! 
Алтымыш капка Бейжиндин, 
Аралагам көп жерин, 
Падыша арбак Бакбурчун, 
Баарын көргөм мен журтун; 
Барбай калган жерим жок, 
Байкабаган малым жок, 
Жетегинде күрөң ат, 
Жергеси анын бөлөк ат, 
Түздө туулуп, тоодо өскөн, 
Тоо теке менен бирге өскөн, 
Талаада туулуп ташта өскөн, 
Так кайып менен бирге өскөн, 
Караңгыда калт этпес, 
Башка чапса жалт этпес, 
Так алты ай минсе арыбас, 
Арка шыйрак жез билек, 
Калбыр өпкө каз канат, 
Келишкен мында төрт туйак, 
Бекер куйрук–жал эмес, 
Бул бейжиндиктин малы эмес,- 
Анда Алмамбет кеп айтат, 
Ар тарабын бекемдеп, 
Амал менен деп айтат: 
-Чантуу Манас келди деп, 
Эсенхан кабар алыптыр, 
Макилге киши барыптыр, 
Манастын даңкын бек угуп, 
Макилден кетти деп угуп, 
Чантуудан олжо алганы, 
Мен дагы чыктым оолугуп, 



Чылбырын сүйрөп Күрөң ат, 
Алдыман калды жолугуп, 
Келайткан элем жетелеп, 
Алганым муну жолдуу деп, 
Алгачы ырым болду деп. 
Коржоңдогон Күрөңдү, 
Коштоп жүрүп нетейин, 
Аралдагы жылкыга, 
Агытып таштап кетейин - 
Жандай түшүп Алмамбет, 
Нокто тартып шыпырып, 
Билмексен болуп жымыйып, 
Атын бура тартканда, 
Карагул анда кеп айтат, 
Как болор жерин эми айтат: 
- Жаадай сары ат минген, 
Жагалданган сен жигит, 
Бары жайы түбүңдү, 
Байатан болдум мен билип. 
Сен Сылабанын тукуму, 
Билбесминби мунуңу? 
Сорандыктын баласы, 
Урушуп чыгып калаадан, 
Өздүн баарын кандаган, 
Пейилин бузуп өзгөгө, 
Безип жүргөн атадан, 
Сошойанын өзүсүң, 
Өзү эле турмайлык, 
Нак эле кара көзүсүң! 
Жаныңдагы кишиңди, 
Кулагы укпас мулук деп, 
Тил сүйлөбөс дудук деп. 
Айтып турган буларын, 
Адам алдар курук кеп! 
Жаныңдагы тигинин, 
Жаанга дайым кылганы, 
Кара калпак кыргагы, 
Хан Жакыптын Сыргагы, 
Араникте согушта, 
Абыдан чыккан оорагы, 
Манаска берип арбакты, 
Басыңкы жүргөн убагы, 
Башын кесип далайдын, 
Байкалып жүргөн бу дагы, - 
Бура тартып Карагул, 
Буудан күлүк тору айгыр, 
Бучкакка камчы салганы, 
Буркурап чаңын созултуп, 
Бул капыр качып калганы. 
Султан алма көк жалын, 
Сайа түшүп кууганы, 
Мөкүбалдуу найзаны, 
Булгап колго алганы, 
Жетээр жеткис капырды, 



Май куйрукка бир сайды, 
Тору айгыр учуп кетет деп, 
Түбүнө акыр жетет деп, 
Алты карыш чоң куржун, 
Шыкап сайдың көп кунун, 
Артынып минчү Карагул. 
Абыдан шайы кеткенде, 
Алдырар жерге жеткенде, 
Колго түшүп калганча, 
Жыгылып аттан өлөм деп, 
Колунда чолок канжары, 
Артынган кумун жарганы, 
Аркыраган шамалдай, 
Арышын айгыр жайганы, 
Ар кадамда тору айгыр, 
Ашып кетип баратат, 
Аркасын карап кылчактап, 
Алактаган Карагул, 
Качып кетип баратат. 
Ажаттын кара суусуна, 
Тору айгыр жетти ушуга, 
Көнүк болгон түгөнгүр, 
Асманды карай учканда, 
Көмөлдүрүк, артайлы, 
Катары менен үзүлүп, 
Каалгып барып Карагул, 
Кара сууга шалп этип, 
Түшкөн жерде жоголуп, 
Таш ургандай чулп этип, 
Суучул көнүк Карагул, 
Суу менен сызды жылт этип. 
Көз байланган бүрүлдө, 
Тору айгыр кетти кутулуп, 
Алмамбет калды жутунуп. 
Толбоду, аттиң кабым деп, 
Кайра тартып Алмамбет, 
Карткүрөңдү караса, 
Турган экен элейип, 
Кош кулагы серейип; 
Алакеңди бир карап, 
Айгырдан бетер аркырап, 
Куйругун салып сыртына, 
Жылкыга кирди аралап. 
Ошол кезде Коңурбай, 
Толгон экен, акетай - 
Ак жамбы сайдын ташындай, 
Алтыны аттын башындай, 
Көп жамбы сайдын ташындай, 
Көөхары аттын башындай; 
Аралдагы жылкынын, 
Токсон миң экен санаты, 
Толгондугун мындан бил, 
Ал Коңурга менчиги, 
Алтымыш миң ырасы, 



Толгон экен чамасы, 
Токсон миң жаткан жылкысы, 
Тогуз жүз отуз жылкычы, 
Алтымыш миң жылкысы, 
Алты жүз сексен жылкычы, 
Манастап Алмаң бакырып, 
Доолбасын карс уруп, 
Жылкыга тийди жапырып; 
Эндекей жаткан жылкычы, 
Энтеңдешип шашылып, 
Аттарына асылып, 
Жапырт минип алыптыр, 
Жан айабай «Кангайлап», 
Жаңыртып ураан салыптыр. 
Алмамбет, Сыргак нетиптир? 
Алмамбет сайып кетиптир, 
Сыргак башын кесиптир, 
Антип-минтип бул экөө, 
Алты жүз менен тогуз жүз, 
Арасында жылкычы, 
Түбүнө булар жетиптир. 
Түбүнө жетпей неткени? 
Жылкычыдан бир киши, 
Кутулуп тирүү кетпеди. 
Жылкыны жолго салышты, 
Жылдырып айдап алышты, 
Суудан чыга таң атты, 
Анда Сыргак муну айтты: 
- Айланайын Алаке, 
Айдаган жылкы токсон миң, 
Бар экен мында береке, 
Жемирген жерди чоң дайра, 
Агып өттүк араң да, 
Кандай шумдук сыр эле, 
Өлбөдү мындан бир тай да? 
Алмаңан жооп күткөнсүп, 
Сыргак карап калганда, 
Алмамбет туруп кеп айтат, 
Акылда баарын деп айтат: 
- Таластан чыгып аттанып, 
Жер көргөнү келбедик, 
Жөн эле ханын өлтүрүп, 
Эл бөлгөнү келбедик. 
Беш урук Бейжин ичинде, 
Уктатпай Коңур тынч алып, 
Короого күндө кол салып, 
Кордук кылып элдерге, 
Кообу жетип биздерге, 
Андыктан келдик бул жерге, 
Малында болсо береке, 
Көп экен өлүм биздерде. 
Көбү өлсө жылкынын, 
Көбү кетмек кыргыздын, 
Береке бузбай мал калды, 



Белгисиби деп турам, 
Качканы бизден ырыстын. 
Арстан Сыргак садага, 
Акылым айтам мен сага, 
Айдап жылкы жөнөсөң, 
Алдыңан чыгат бир талаа, 
Ортосунда думуйган, 
Дөбөнүн чыккын башына, 
Турнабайын колго алып, 
Көз жибергин артыңа. 
Кечинде кеткен тору айгыр, 
Түн бойунча баргандыр, 
Түгөнүп калган каапырга, 
Туйунтуп кабар салгандыр, 
Түп көтөрө жан койбой, 
Коңурбай сүрүп алгандыр, 
Чаттан чыккан бороондой, 
Чаңдатып жолду калгандыр, 
Жер көтөргүс эл менен, 
Желпинип турган эр менен, 
Каптаган кара сел менен, 
Беш уруктун элдери, 
Бери карай салгандыр. 
Бараанын анын карагын, 
Айланайын эр Сыргак, 
Алдынан тосо сен баргын, 
Бута атымча барганда, 
Найза бойу калганда, 
Кайрылып артка кача көр, 
Эки бутуң салбаңдап, 
Этегиң кетсин далбаңдап, 
Мен турамын камышта, 
Кара бойум далдалап. 
Адырайган Коңтөрө, 
Алмамбет менден качты деп, 
Атагым андан ашты деп, 
Аныктап куур өзүңдү, 
Унутпа, Сыргак сөзүмдү. 
Кыйамына келгенде, 
Кырына өзүм чыгайын, 
Кыйкырыгым салайын, 
Кызыталак калмакты, 
Көмө койуп жыгайын, 
Ажыратып колунан, 
Алгарасын алайын, 
Дөбөдөгү төрөмө , 
Тартуу кылып барайын, 
Жетинтип атка баатырды, 
Антип көөнүм тынайын,- 
Муну койо туралы, 
Күүгүмдө кеткен Торайгыр, 
Ошондон кабар угалы. 
Арам өлгүр Тору айгыр, 
Айабай чуркап алыптыр, 



Капкалуу калаа Бейжинге, 
Түн бойунча барыптыр. 
Калааны орой каздырган, 
Эни келген кырк аршын, 
Тиги келген кырк аршын, 
Кандеги бар казылган, 
Агызып сууну толтурган, 
Адам уулу өтүүдө, 
Салга чыгып олтурган, 
Көккөлдүн ички бетинде, 
Коргону бар салдырган, 
Түндүкчүнүн Тору айгыр, 
Аттай чуркап баарысын. 
Калайык, абдан угуңар, 
Коңурбайдын тушуна, 
Тиги кеткен айгырдын, 
Бурулбастан барышын, 
Чарадай болгон чоң туйак, 
Чапчып жерге салышып, 
Айтылуу ошол калаада, 
Коңурбай деген зор экен, 
Баашалык менен Эсенхан, 
Баатырлык менен Коңтөрө, 
Баарысынан чоң экен, 
Ыраңкүдүк молдодон, 
“Келди, - деп, - Манас” кеп угуп, 
Макилди өлдү деп угуп, 
Кыйба менен Турнанын, 
Өлгөнүнү катар тең угуп, 
Чабалайдын байанын, 
Кабарчыдан дагы угуп, 
Караан болчу эрлерин, 
Калтырбай баарын бүт жыйып, 
Барбаганда нетем деп, 
Чатырларын жүктөтүп, 
Чантуга азыр жетем деп, 
Калың черүү камын деп, 
Кемкерчи жок камын чеп, 
Жети эшиктүү чоң чатыр, 
Падышалык бакчага, 
Тиктирген экен бу капыр. 
Чоңдору бирге аралаш, 
Бир чатырга жатыптыр, 
Санаты жүз миң көп капыр, 
Карапайым киши жок, 
Ошонун баары бүт баатыр. 
Коркуудан мунун шеги жок, 
Койдой чокмор тийсе да, 
Козголуп койор жери жок, 
Адам билгис акылы, 
Кантип айтып сөз жетет, 
Какандын зору каапырды, 
Алп Коңурбай баатырды. 
Оң жагында Коңурдун, 



Отуз эки балбаны, 
Сол жагында олтурат, 
Жанжүнү кырк ал дагы. 
Кат-кагазга ээ болгон, 
Саны сексен мырзасы, 
Теспесин асып мойнуна, 
Кудайын катып койнуна, 
Дурут октоп олтурат, 
Түн уктабай канчасы. 
Улуктан бар дуудуусу, 
Көпчүлүктүн басылбайт, 
Күлкүбү, бийби, чуу-чуусу, 
Чытыр-мытыр доотайы, 
Чытырашат кытайы, 
Уктап кетип Коңурбай, 
Түш көргөнүн айталы. 
Асманда учкан алгыр куш, 
Алп Коңурга болду туш, 
Канаттары калдайып, 
Сегиз тырмак арбайып, 
Коңурбайды көтөрдү, 
Каш белине кол салып. 
Көтөргөндөн көтөрдү, 
Булуттан өйдө өткөрдү, 
Булуттан өткөн кездерде, 
Жылдызга жетер мезгилде, 
Үзүлүп кемер кетти эле. 
Хан Коңур келет калдаңдап, 
Канаттай чапан далбаңдап, 
Жерге тийсе өлбөстөн, 
Кантип тирүү жан калат? 
Кара жерге түшпөдү, 
Кара жерге түшкөндө, 
Анын иши бүткөнү, 
Жерге тийбей түшүндө, 
Тактысына түшкөнү. 
Куйругу тийди далп этип, 
Башы калды шалк этип, 
Алда эмне болдум деп, 
Ар тараптан кайгы жеп, 
Ачылса көзү алайып, 
Айлана турган карайып. 
Үйдөй жүрөк болкулдап, 
Үшүгөндөй солкулдап, 
Бүткөн бойу колкулдап, 
Арыкта суу аккандай, 
Күрөө тамыр балкылдап, 
Корккондуктун белгиси, 
Колу-буту калтырап, 
Титиреги токтордо, 
Толгонуп жатмак болгондо, 
Как тушунан Тору айгыр, 
Чапчыды жерди ошондо. 
 



Тыңшай түшүп элейип, 
Жаны жоктой селейип, 
Желбегей чапан жамынып, 
Эшикке жүрдү тенейип. 
Хан чыгуучу эшик бар, 
Как тушунда тешик бар, 
Көк кепичин тепейтип, 
Желке чачын сепейтип, 
Чыга калса Коңурбай, 
Турган экен тору айгыр, 
Тер агып көл-шал болуп, 
Кең соорусу кан болуп. 
Кайра кирип Коңурбай: 
“Бурут Манас оңдурбай, 
Жеткен экен жерге - деп, 
Келген экен элге - деп, 
Канын селдей агызып, 
Жеген экен эрди - деп, 
Такоолум эле Карагул, 
Дайынсыз өлгөн белем?!” - деп, 
Оң жагында тактыда, 
Он бир аскан коңгуроо, 
Түн болсо да какканда, 
Орчун калаа - чоң Туңша, 
Калбай баары угуучу, 
Кендемеде жан калбай, 
Аттанып аскер чыгуучу; 
Сол жагында астырган, 
Санаты отуз коңгуроо, 
Күнбү-түнбү какканда, 
Күнгүрөп үнү чыкканда, 
Түп Бейжин деп аталган, 
Кантунда жаткан Эсенхан, 
Ошондон бери угуучу, 
Ошондой кабар кылуучу. 
Шашкалаңдап Коңурбай, 
Оң-солуна карабай, 
Коңгуроосун кагыптыр, 
Алтымыш капка Бейжинге, 
Айабай кабар салыптыр, 
Чатырда жаткан жүз миң эр, 
Дүрбөп баары калыптыр, 
Уйкудан көзү ачылып, 
Алп Коңурбай ачынып, 
Алгарсын алдырып, 
Атына токум салдырып, 
Үпчүлүгү үч тогуз, 
Үпчөңдөгөн чоң доңуз, 
Үпчүлүгүн камынып, 
Үч кабат темир жамынып, 
Топчулугу бир тогуз, 
Тороңдогон чоң доңуз, 
Топчуланып камынып, 
Тогуз кабат темир тон, 



Тоодой Коңур жамынып, 
Алгарасын мойундап, 
Бат атарын койундап, 
Чоң кисесин курчанып, 
Басма темир чакча алып, 
Кылычы кында кыңгырап, 
Айбалта белде шыңгырап, 
Найзасы колдо зыңгырап, 
Кытайча кызыл доолбас, 
Чымын тийсе дыңгырап, 
Тоодой төрө Коңурдан, 
Көз тайгылат зымылдап, 
Манжулардын баатыры - 
Нескара деген каапыры, 
Эч бир жандан кеми жок, 
Ал кытмырдын акылы, 
Коңурга айтат мындай кеп, 
Жандаштырып атынын: 
- Ой Коңтөрө баатыр, - деп, 
Айалдай чапчы акыр, - деп, 
Алыстан келген бурут, - деп, 
Амалы ашкан журут, - деп, 
Коймочусу чыгат, - деп, 
Көмө сайып жыгат, - деп, 
Алдында барып чыга алсаң, 
Ааламга болор уйат кеп - 
Калмак уушаң бу дагы, 
Нескара кебин улады: 
- Жалгыз барууң эп эмес, 
Алмамбеттен башка адам, 
Чалгынга мурда келчү эмес, 
Соорандыктын Алмамбет, 
Оңой-олтоң эр эмес, 
Оңойлук менен адамга, 
Оморулчу бел эмес; 
Алмамбет жалгыз келген жок, 
Андан да кыйын Сыргак шок, 
Жанында ошол сырттан бар, 
Ал дагы сенден кем эмес. 
Аттанып алдың өзүң бар, 
Борончу менен Сайкалдын, 
Артыңа бирөөн сала бар, 
Андан кала бергенде, 
Алышып чыкчу биздер бар.... 
Уушаңдын кебин укканы, 
Одураңдап Коңурдун, 
Ачуу үнү чыкканы: 
- Сенин да түрүң түрүксүң, 
Алсын кытай малын деп, 
“Ай кап” менен жүрүпсүң, 
Огуздар келип жылкы алса, 
Кубанч кылып күлүпсүң! 
Кызыл чок кытай журтума, 
Кызмат кылып көрөйүн, 



Кыргыздан жетсе ажалым, 
Кылчайгыс жерге жөнөйүн. 
Кара чок Кангай журт үчүн, 
Кара жанын үрөйүн, 
Кара кыргыз бул элдин, 
Канын суудай төгөйүн, 
Алмамбет, Сыргак турмайлык. 
Манас, Чубак биригип, 
Катар төртөө келсе да, 
Байлап алып жөнөйүн! 
Мени көрсө белсенип, 
Бетиме чыгар ким экен, 
Барып байкап көрөйүн, 
Айтканымды кылайын, 
Айтканымды кылбасам, 
Адам болбой өлөйүн! - 
Жаалы чыгып жүзүнөн, 
Жалын чыгып көзүнөн, 
Тургандын баарын жапырып, 
Заары чыгып сөзүнөн, 
Салды жолго чоң Калча, 
Алгарасын аргытып, 
Артынан чаңын баргытып. 
Аркасынан жөнөдү, 
Куспардын уулу Борончу, 
Үнү күндөй күркүрөп, 
Үнүн уккан адамдын, 
Сийдиги агып бүркүрөп, 
Өнгөн жыгач чыдабайт, 
Шамал чыгып дүркүрөп. 
Алпы менен дөөлөрү, 
Ат көтөргүс жөөлөрү, 
Жүз миңге толду санаты, 
Жүргөн черүү карачы, 
Ат куйругу булкулдап, 
Найзалар учу жылтылдап, 
Асманды чүмкөп ар түрдүү, 
Асаба туулар кылкылдап, 
Агызып кетчү кептенип, 
Селдей болуп жер жайнап, 
Келе жатат артынан, 
Жүз миң черүү кол айдап. 
Муну койо туруңуз, 
Алмамбет менен Сыргактын, 
Абдан дайынын угуңуз. 
 
 
Ат чалдырып Ажатта, 
Алмамбет калды ал жакта, 
Жылкыны айдап эр Сыргак, 
Бурулбай кетип баратса, 
Алдынан чыкты бир дөбө, 
Айнектей мейкин талаада, 
Алмамбет айткан дөбө, деп, 



Артымды карап көрөм деп, 
Дайынсыз кепти айтчу эмес, 
Даанышман Алма төрөм, деп, 
Телкызыл минип теминип, 
Каргадай жалгыз жол жүрүп, 
Калган Сыргак эригип, 
Жердин бети ачыла, 
Тунарыктар жазыла, 
Тоо бөксөлөп күн тийип, 
Күндүн мурду чачыла, 
Дөбөнүн чыгып башына, 
Дүрбүсүн алып ашыга, 
Алмамбет айткан байагы, 
Туңша жагын караса, 
Тополоң уйуп, тоз түшүп, 
Күн күлгүңдөп боз түшүп, 
Жер суйулуп кылгылдап, 
Найзанын учу жылтылдап, 
Ат куйругу былкылдап, 
Жердин бети жыбырап, 
Адамдан келет сел каптап, 
Аргымак аттар алкылдап, 
Азаматтар үстүндө, 
Ар кубулуп шалкылдап, 
Белинде кылыч, ай балта, 
Күн чагылып жалтылдап, 
Жондо мылтык жалтылдап, 
Доолбас үнү карсылдап. 
Кернейдин үнү баркылдап, 
Сурнайдын үнү чаңкылдап, 
Ак асаба көк желек, 
Кызыл белги кара туу, 
Санаты жүзчө жалпылдап; 
Андан бери караса, 
Эки караан келатат, 
Учкан куштай закымдап, 
Жетер-жетпес алды-арты, 
Бирин-бири такымдап, 
Келайтышты бөлөкчө, 
Ыраактабай жакындап. 
Анда ойлонду эр Сыргак: 
“Алдымдагы калдайган, 
Коңурбай го байкасам. 
Туубай туна чөгөйүн, 
Тумшугу жок курган жан, 
Бир беттешип көрөйүн, 
Ажалым жетсе өлөйүн, 
Өлбөй тирүү ким калат, 
А дүйнөгө жөнөйүн!” 
Муну ойлонуп эр Сыргак, 
Ойуна алып өлөрдү, 
Алдына тосо жөнөдү. 
Ойлонду Сыргак жана да, 
Жан айабай баратып, 



Акылында муну айтып: 
“Кечээ тал чокунун кырында, 
Чубактын салган чырында, 
Ойрон Алма баатырдын, 
Ошондо айткан кеби бар: 
Хан кыл десем кимиңди? 
Кааладым, келдим диниңди, 
Хан Манас экөөң бирикчи, 
Кагамын деген жиниңди. 
Алмамбет айткан бул кептин, 
Чынында кыйла эби бар, 
Акыл менен байкасам, 
Мунун ойлоно турган жери бар. 
Кысылса кокус Алмамбет, 
Кыйалын башка бурбасын, 
Кытайлыгын кылбасын, 
Мен өлсөм мейли бир башым, 
Тууган элим - алашым, 
Түркүгү болгон Манасым, 
Жөөсүндө каптап кетпесин, 
Кескилеп этин кокустан, 
Балакет ага жетпесин; 
Азыркысын Алмамбет, 
Айтканың кылып турайын, 
Кызматтан мойнун бурбайын”- 
Өзү менен иши жок, 
Кайран Сыргак муну деп, 
Хан Манастын камын жеп, 
Тай жарышым калганда, 
Кайра качты калдаңдап, 
Эки этеги далбаңдап, 
Эки буту салбаңдап, 
Кебез өтүк, кең белбоо, 
Кечилдин ханы Коңурбай, 
Байа Алмамбет айткандай, 
Алмамбет менден качты деп, 
Арбагым андан ашты деп, 
Акылы чындап шашты деп, 
Алдыда минген Алгара ат, 
Айабай камчы бир салат, 
Бөрү тилдүү өткүр курч, 
Найзасын күүлөп булгалап, 
Казыдай мойну узарып, 
 
Үкүдөй көзү кызарып, 
Өңү суук калчанын, 
Өпкөдөй бети бышарып, 
Кангайлап ураан чакырып, 
Катуу кирди жапырып. 
Кыйамына келгенде, 
Кыйчалыш өтө бергенде, 
Төрө Алмаң акырып, 
“Манастап” ураан чакырып, 
Камыштан чыкты качырып, 



Алмамбет үнүн укканда, 
Алактаган Коңтөрө, 
Адырайган чоң төрө, 
Айласы кетти шашылып. 
Туңшада Алмаң турганда, 
Ат үстүндө алышкан, 
Найзалашып сайышкан, 
Балталашып чабышкан. 
Көөдөндөшүп тирешкен, 
Бел кармашып күрөшкөн, 
Эч кимиси жеңбеген, 
Азиз хандын баласын, 
Андай нечен күрөштөн. 
Кемтик турса эрдиги, 
Уйалбай ултаң бетиби? 
Үзүлүп турса үмүтү, 
Токтой турган көтүбү, 
Уруша турган өзүбү? 
“Капташып калды, өлдүм - деп, 
Жарык дүйнө жалганды, 
Эми кайдан көрдүм? - деп, 
Бекер өлүп кеткиче, 
Алдымдагы Чубакбы, 
Же болбосо Сыргакбы, 
Жастана жатсам экем”- деп, 
Коңурбайдын жаны ачып, 
Кара бойун тер басып, 
Оңду-солду теминип, 
Кетип барат тепеңдеп, 
Кыйырдан чыккан Алмамбет, 
Кыйын күлүк Сарала ат, 
Чабыша түшүп жанашып, 
Кый сүбөөдөн бир сайды, 
Кыйынсынган Калчанын, 
Ээрден көчүк кыйшайды, 
Алгаранын сооруга, 
Чалкасынан кулады, 
Анткени менен Коңурдун, 
Аттан жерге жыгылбас, 
Абалтан берки адаты - 
Алты кабат темирден, 
Ок өтпөс буулуң шымынын, 
Аласынан өткөрүп, 
Арчындап бекем тагынып, 
Антип жүргөн санаты. 
Табына келген Сарала ат, 
Ооздук тиштеп кыйгачтап, 
Чойуп кетти ыраактап. 
Бура тартса Алмамбет, 
Каптап келген көп кошун, 
Тегеректеп Коңурду, 
Ортого алды чуркурап. 
Муну мындай таштайлы, 
Ажаттын суусу бойунда, 



Аралашма уруштун, 
Абалынан баштайлы. 
 

Ажаттын бойундагы жайма топ салгылашуулар 
 
Акылга дыкан болсо да, 
Ар жактуу сынга толсо да, 
Алпы менен дөөлөрүн, 
Ажыдаардай сорсо да, 
Куймактай кылып темирди, 
Колу менен чойсо да, 
Көптүн иши көп экен, 
Ар канча чабал болсо да. 
Имерилип Алмамбет, 
Илгери жагын караса, 
Кара жалдуу Борончу, 
Кабылан Сыргак баатырга, 
Жетип калган чукулдап, 
Ыкыс берип сайууга. 
Кантээрин билбей  шашылып, 
Хан Алмамбет бакырып: 
- Катыгүн Сыргак не болдуң, 
Кайратың кайда жоголдуң? 
Карчытыңда душман бар, 
Кайра артыңа толгонгун, 
Кара нээт чочкону, 
Как жүрөккө бир койгун! - 
Кайран Сыргак кеп угуп, 
Капталда душман деп угуп, 
Ныкып койсо колтукка. 
Көнүк аты туйунуп, 
Өзү келет бурулуп. 
Ойон Сыргак ошондо, 
Оң колтукка ныкыды, 
Койондой бетер Телкызыл, 
Бир туурага ыргыды, 
Сайганы калган Борончу, 
Билбей калды бу сырды, 
Ордун сыйпап сайа албай, 
Оозун аттын тарта албай, 
Өтө берди аптыгып. 
Ойон Сыргак  аңгыча, 
Оңдоп атын тарткыча, 
Как далыга бир койду, 
Капканын кара тоосундай, 
Калдаңдаган Борончу, 
Кара буурул атына, 
Көмөрүлүп жыгылды, 
Топого башы тыгылды. 
Мөндүрдөй болгон көп капыр - 
Тандоодон өткөн бүт баатыр, 
Аккандай суу суйулуп, 
Жамгырдай болуп куйулуп, 
Туш-туштан келди чубуруп, 



Кангайлыктан канчасы. 
Кара тоодой барчасы, 
Ааламда жалгыз мен деген, 
Алактаган калчасы, 
Бирден аттан жыгылып, 
Деми сууду анчасы. 
Доолбас үнү карсылдап. 
Мылтыктын үнү тарсылдап. 
Жылкыны баштап күрөң ат, 
Астына түштү закымдап. 
Куйругун сыртка салышып, 
Кулун-тайы жарышып, 
Кунан-бышты аңгилер, 
Чокчоңдошуп алышып, 
Өрүү калган карысы, 
Өксүп артка калышып, 
Семизден баспай калганын, 
Канжарлап кардын жарышып, 
Алмамбет, Сыргак айгайлап, 
Бакырыкты салыптыр, 
Толкуган көп жылкыны, 
Катуу айдап алыптыр, 
Как ошондой мезгилде, 
Кедендин уулу чоң Жолой, 
Келбети эпсиз бир тоодой, 
Элүү миң черүү кол менен, 
Кызыларт  деген жол менен, 
Жетип эми калыптыр. 
Келип Жолой күүлөнөт, 
Алп Коңурбай баштаган, 
Бардыгына сүйлөнөт: 
- Базарда жаткан жакырлар, 
Малдын жайын билбеген, 
Бажылдаган капырлар, 
Ардык кылды бурут деп, 
Жылкыны айдап үркүтүп, 
Антип жүрүш кайсы кеп?! 
Милтеңди өчүр, атпа - деп, 
Доолбасты какпа - деп, 
Жылкыны жетип тосом - деп, 
Алдыга Жолой жөнөдү, 
Ачбуудан менен тепеңдеп. 
Анда Коңур айтты кеп: 
- Ай, ай, Жолой, баатыр, - деп, 
Айалдай чапчы акыр - деп, 
Ушул келген бурут - деп, 
Бугуп туруп эр сайган, 
Абийири жок журт - деп, 
Коймочусу чыгат - деп, 
Кокустан сайып чыгат - деп, 
Кабуусуна келтирсе, 
Бөөдө майып кылат - деп, 
Чалгынчыга чалдырып,  
Чаңга,Жолой, жыгылсаң, 



Калгандарга уйат, - деп, 
Хан Коңур айтты канча кеп. 
Ага Жолой болбоду, 
Болбой мойнун толгоду, 
Ачбуудан менен аргытып, 
Артынан чаңын баргытып, 
Жолой жолдон озуптур, 
Жылкыны жетип тосуптур. 
“Ай, айлап” Жолой тоскону, 
Тостурбай Күрөң  озгону, 
Байкаса баатыр Алмамбет, 
Алдындагы жылкысы, 
Токтолгондой окшоду. 
Анда Алмамбет кеп кылат: 
- Айдаган жылкы койулуп, 
Токтолгонсуп баратат, 
Ачбуудан менен озгон бейм,  
Жылкыны Жолой тоскон бейм. 
Саралага салбаңдап, 
Таш өбөктү салайын, 
Көп жылкынын чаңына, 
Көрүнбөй кирип алайын, 
Жолукса Жолой чоң дөөнү, 
Көмө койуп жыгайын, 
Жолойдун аты Ачбуудан, 
Анык тартып алайын, 
Айманбоздун шайы жок, 
Манаска тартуу кылайын, 
Аккуласы келгинче, 
Аа мингизе турайын,- 
Бооруна аттын жаткансып, 
Жал менен үстүн чапкансып, 
Караса көзгө илинбей, 
Чаң ичинде билинбей, 
Жакын жерден качырып, 
Алмамбет чыкты акырып, 
Алмамбет үнүн укканда, 
Калды Жолой шашылып. 
Бура тарта бергенче, 
Буудан тууган Алмамбет, 
Карчытка найза батырып, 
Жолойдун шорун катырып, 
Сыр найзасын шилтеди, 
Найзанын учу жеткени, 
Алачыктай чоң Жолой, 
Ачбуудандын үстүнөн , 
Аңтарылып кеткени. 
Ачбууданды Алмамбет, 
Чылбырдан илип алаарда, 
Туңшакенин Бозкертик, 
Алмамбетке жеткени, 
Камбыл каапыр Бозкертик, 
Капталга найза шилтеди. 
Карчыганын балык эт, 



Карыш найза мылк деди, 
Чыпалактай кызыл кан, 
Ат сооруга шыр деди. 
Эр Алмамбет баатырың, 
Ээрден көчүк кыйшайтып, 
Сарала мойнун кучактап, 
Найзадан аккан кызыл кан, 
Капталында бурчактап, 
Мурдагы Алмаң деми жок, 
“Сыргактан” башка кеби жок, 
Ажыздык башта канетет, 
Алдырады Алмамбет, 
Алапайы куурулуп, 
Жалдырады Алмамбет. 
Кан ичмек каапыр Бозкертик, 
Каңгып кеткен найзасын, 
Кайра колго алганча, 
Хан Алмамбет баатырды, 
Качырып жана сайганча, 
Кыран Сыргак жеткени, 
Кыйынсынган Бозкертик, 
Минген аттын үстүнөн, 
Камгактай учуп кеткени. 
Оңолуп минип Алмамбет, 
Оң айланып караса. 
Жыгылган жерден Бозкертик, 
Коройуп кооп атыптыр, 
Жаны ачыган Алмамбет, 
Жазылыгы төш жары, 
Жалаң болот испанды, 
Кармай алып сабынан, 
Тартып алып кабынан, 
Туулга жок жылаң баш, 
Кокойуп калган мойунга, 
Койуп Алмаң жиберди, 
Денеден башы бөлүндү, 
Энтелеген Бозкертик, 
Эми көрдү өлүмдү. 
Кара кытай ханы эле, 
Канжаркуу деген бар эле, 
Катардагы алтымыш, 
Алптын бири ал эле. 
Түгөнгөн сайын түтөгөн, 
Тумандай басып күчөгөн, 
Кара курттай быжылдап, 
Кумурскадай кымылдап, 
Кишиден аккан сел менен, 
Канжаркуу келип капташты, 
Жер жайнаган эл менен. 
Какшытып койчу катырып, 
Дарыдан тыгып Алмамбет, 
Аккан канын басканы, 
Умачтай көзүн ачканы. 
Качырдай болгон капырды, 



Канжаркуу деген баатырды, 
Жаралуу болуп жаны ачып, 
Капалуу турган кан качып, 
Каары келген Алмамбет, 
Найзасын ага шилтеди, 
Канжаркууга таамай бек. 
Жыгылып өйдө болгунча, 
Балта менен чыкыйга  
Былч эттире бир койду, 
Былтыйган мээси чачырап, 
Бул ааламдан жоголду, 
Жалгыз жатпай Бозкертик, 
Канжаркуу жолдош болгону. 
Айлананы карасаң, 
Ар бир тобу миңден сан, 
Уйулгуган кара чаң, 
Көптүгүнөн жадаган, 
Миңди бирден санаган, 
Сылабанын Соорандык, 
Колун айдап кутуруп, 
Кордук көрүп маминтип, 
Өзүнөн чыккан баладан, 
Капташып селдей көп колду, 
Тепсетип кирди аламан. 
Кайра жаачу булуттай, 
Кар жүзүнө айланып, 
Сорандык түрү эң жаман, 
Өзүндө балам дебестен, 
Алмамбетке бараткан, 
Алмамбетке жеткирбей, 
Капташты Сыргак арадан. 
Мелтиреп капыр көгөрүп, 
Үйдөй чокмор көтөрүп, 
Көмө чаап өлүгүн, 
Кетемин деп өңөрүп, 
Бара жатса сорандык, 
Сайды Сыргак көмөрүп, 
Тоңкойуп жерге жетиптир, 
Үзүлүп мойну кетиптир. 
Каптаган менен кангайлар, 
Кармашып моокум канган жок, 
Алмамбет менен Сыргакка, 
Беттешкен тирүү калган жок. 
Чачылбасын ойубуз, 
Муну мындай койуңуз, 
Манас менен Чубакка, 
Кайрылсын эми ойуңуз. 
 
 
Кабылан Манас кеп айтат: 
- Тындагын Чубак, - деп айтат, 
Бейжин жакка эки бек, 
Кеткели кыйла күн болду, 
Ичим бышып дүм болду, 



Алар Бейжин кетели, 
Кирпик кагып көз жуумп, 
Уйку көрүш кем болду. 
Жыбытчада кырчындан, 
Кыйратып баатыр, алып кел, 
Жатууга эптүү бир жерге, 
Жамбашыма салып бер. 
Азыраак чырым алайын, 
Ачуусун көздүн чыгарып, 
Анан тура калайын, 
Береним Чубак, сен өзүң, 
Белеске чыгып бет буруп, 
Бейжин жакты карагын, 
Кечикпей мага кабар бер, 
Көргөн болсоң караанын,- 
Айманбоздун токумун, 
Жаагынан жаздады, 
Бүрү калың тал чырпык, 
Кырчынды чубап жайганы, 
Жамбаштап Манас жатканы, 
Көктеке менен эр Чубак, 
Бет алып белди басканы, 
Чыгып келип туу белге, 
Көзү түшүп көп элге, 
Айландыра карады, 
Азы-көбүн билерге, 
Акыл айран калгыдай, 
Анда келген черүүгө. 
Талаа кеңир-чеги  жок, 
Ошол ээн талаада, 
Адамдан арбын байрагы, 
Аскерлерди карады, 
Аз болгондо жүз илек, 
Андагы элдин карааны. 
Аралаш бирге келиптир, 
Атанган далай балбаны, 
Бүткүл аалам бетине, 
Тийүүчүдөй зардабы, 
Титиреп турат кара жер, 
Ошончолук  салмагы, 
Карап туруп хан Чубак, 
Калкына айраң калганы, 
Алмамбеттин бир сөзүн, 
Ойуна анда алганы: 
“Калкың менден көп эмес, 
Калксыз киши мен эмес, 
Деди эле Алмамбет, 
Айтпаган экен жалган кеп. 
Өтүрүк айтпай чын айткан, 
Өткүр экен Алмамбет, 
Ошончо элге чуу салган, 
Бүт денеси болоттон, 
Өкүм экен Алмамбет,  - 
Ойуна алды жана ал ,- 



Сыргак менен Алмамбет, 
Кайда жүрөт экен?” - деп. 
Капталынан капташып, 
Калган экен эр Чубак, 
Өтүп кеткен илгери, 
Жылкынын алды ошол чак. 
Бирин жыкса бири бар, 
Каапырлар чубап капташат. 
Кармашып билек чакташат, 
Коржоңдошуп айыгып, 
Койгулашып чапташат. 
Эс алууга тыным жок, 
Болуп жатат кыйамат - 
Короздой мойнун үзүшүп, 
Койгулашат чака-чак, 
Кетирбей карма, деген үн, 
Кулакка тийет шака-шак, 
Бакырышып сүйлөгөн, 
Баатырлар үнү бака-бак, 
Бакылдашып урушат, 
Бадана тонду жулушат. 
Көгала сындуу ат минген, 
Көк ырапыс тон кийген, 
Ач кыйкырык куу сүрөөн, 
Ал өңдөнүп ким жүргөн? 
Жетимиш кол болсо, 
Желденген бойдон бир тийген. 
Эрди сайса ал сайган, 
Мен сайдым деп айтпастан, 
Эреним сайды деп айткан; 
Баатырды сайса ал сайган, 
Мен сайдым деп айтпаган, 
Береним сайды деп айткан, 
Мына минтип эр Чубак, 
Биримдик жолун сактаган. 
Алмамбет көрүп жолдошун, 
Сыргак көрүп колдошун, 
Чубак көрүп жолборсун, 
Атынын башын бурбады, 
Айал-үйөл кылбады, 
Көктекеге камчы уруп, 
Күүлөп найза сундуруп, 
Көзөл Чубак барыптыр, 
Каткалаңдын Сайкалы, 
Караанын көрүп алыптыр, 
Катындын кеги Чубакта, 
Көмүскөдө көрүнбөй, 
Бугуп тура калыптыр, 
Алды-аркасын карабай, 
Алактап барган Чубакты, 
Катын балбан - кыз Сайкал, 
Аңтара сайып салыптыр, 
Көктекенин үстүнөн, 
Көмө койуп өткөнүн, 



Алмамбет көрүп калыптыр. 
Султан Алмаң бакырып, 
Сараладан чыкканча, 
Тозоңун тоодой сапырып, 
Алмамбет үнүн укканда, 
Кыз Сайкал калды шашылып, 
Артына бура тарта албай, 
Колуна кирди атылып. 
Эр Чубактын чылбыры, 
Эки оролуп белине, 
Курчалуу экен жеринде, 
Чубактын аты Көктеке, 
Өз жеринде жүргөндө, 
Аңгилик кылат жепжеке, 
Бычылбаган башынан, 
Аңгилик жайы бар эле. 
Окторулуп ойноктоп, 
Мингизбей турат сойлоктоп. 
Алдырып Чубак алыптыр, 
Үзөнгүгө бут салбай, 
Көөдөнү менен бир тийип, 
Мине албай атка калыптыр. 
Жете келип Алмамбет, 
Айтты чогоол бу бир кеп: 
- Эрмин, эрмин дейт элең, 
Эрди бүгүн көрдүңбү? 
Акбалтанын Чубак кул, 
Аңылдаган чунак кул, 
Катындан калып жыгылып, 
Топого башың тыгылып, 
Өңүң өчүп бозоруп, 
Өпкөң калды сыгылып!- 
Мунун айтып Алмамбет, 
Алтын кемер-бото кур, 
Аткый кармап белинен, 
Атына арта салды эле, 
Өбөктөй түшүп оңолду, 
Күңкүлдөп айтып бул кепти, 
Ошондон ары жоголду: 
-Калмагың менен куруп кал, 
Кангайың менен чирип кал, 
Кыргыз кытай биригип, 
Баарың жерге кирип кал! 
Арстан эрге барбасам, 
Айтып кабар салбасам, 
Айта койуп Манаска, 
Анан келе калбасам, - 
Атырылтып эр Чубак, 
Арстан шерге барыптыр, 
Айгайды катуу салыптыр, 
Катыгүн, баатыр, тургун деп, 
Карбаластап алыптыр, 
Катыгүнгө болбоду, 
Ойгонуп Манас койбоду, 



Ачууланып бакылдап, 
Аткый кармап тарткылап, 
Антип көрдү эр Чубак. 
Анда Манас ойгонбойт, 
Ачып көзүн бир койбойт; 
Ойгонбогон дартынан, 
Түшө койуп атынан, 
Балбандыкка салганы, 
Эки ийинден кармады, 
Типтигинен тургузуп, 
Бойу менен тең кылып, 
Чалкасынан таштады. 
Башы тийет шалк этип, 
Далысы тийет далк этип, 
Куйругу тийет далп этип, 
Анда Манас ойгонбойт, 
Анан Чубак муну ойлойт: 
“Кара мендер басканбы, 
Небак өлүп жатканбы? 
Топурак муну басканбы, 
Тоңкойуп өлүп жатканы? 
Мунун токтоп жүрөгү, 
Муз болуп небак катканбы?” 
Бирок муну караса, 
Коңуругу таш жарат, 
Тоодогу кайып оттобой, 
Тыңшай калып бышкырат. 
Тирүүлүгүн билгенде, 
Тык ойго киргенде, 
Ай далыга чак кылып, 
Асынып жүргөн таш келте, 
Бир күпсөрдө дарыны, 
Кур дедире койду эле, 
Кесип алып ичмектен, 
Томолоктоп келтеге, 
Сүмбө менен урду эле. 
Курмушудан ок кылып, 
Куру дүрмөт жок кылып, 
Кулагына келтирип, 
Күр дедире койду эле. 
Тоонун баары кабышты, 
Кайберен качып жарышты, 
Талаадагы көп кайып, 
Акылынан танышты. 
Бирок Манас ойгонбойт, 
Бул амалы түк болбойт. 
Эми Чубак неткени, 
Чын амалы кеткени, 
Кеткенин айла мындан бил, 
Жоого арналуу найзанын. 
Учу эми Манастын, 
Куйругуна жеткени. 
“Каптаган душман жетер, - деп, 
Ушинтпесем бекер - деп, 



Тайрайып уктап жатканда, 
Талаада тарпын чыгарып, 
Кескилеп кытай кетер” - деп, 
Алышкан жоого жорогон, 
Айдыңын көргөн кологон, 
Уңгусу болот найзаны, 
Арстан шерге жороду, 
Карыш өлчөп үч жагын, 
Түбүнө каде ороду. 
Аккүбөнүн этегин, 
Аңтарып кайра таштады, 
Укмушту Чубак баштады, - 
Кара сандын сом этке, 
Бир сайды Чубак качырып, 
Чапчый кармап санынан, 
Башын өйдө көтөрдү, 
Ошондо Манастын көзү ачылып: 
- Кудай урган Чубак - деп, 
Куйундаган Чубак - деп, 
Найзаң тийди мага - деп, 
Жин тийдиби сага?! - деп. 
Анда Чубак кеп айтат, 
Айабай катуу бек айтат: 
- Калабалуу калмагың, 
Түп Бейжинге барыптыр, 
Түгөл кытай жылкысын, 
Түп көтөрө алыптыр. 
Түптүү кытай кол калбай, 
Түрүлүп келе жатыптыр. 
Тайрайып уктаар чагың жок, 
Таластагы тамың жок, 
Керилип уктаар чагың жок, 
Сенин Кеңколдогу багың жок! 
Кеңколуңдун бойунда, 
Каныкейиң койнуңда, 
Колуңду артып мойнуна, 
Үйүндө жаткан немедей, 
Не уктайсың кенебей? 
Эндөөлүктүн эби бар, 
Эсирипсиң ченебей! - 
Анда Манас кеп айтат, 
Кеп айтканда нени айтат: 
- Урушпай жүргөн жоо барбы? 
Урунбай жүргөн тоо барбы? 
Атышбай жүргөн жоо барбы, 
Ашпай жүргөн тоо барбы? 
Анталайсың не мынча, 
Азыркысын Чубагым, 
Аманат жаның соо барбы?! - 
Манастан угуп бу кепти, 
Эр Чубакка ой кетти: 
“Келберсиген айкөлдүн, 
Өзү да Манас турбайбы, 
Сөзү да Манас турбайбы, 



Жолборсум Манас бу болсо, 
Жолдошум Алмаң кул болсо, 
Корксом кудай урбайбы!”- 
Муну ойлоп эр Чубак, 
Атын санга салганы, 
Айал-үйөл кылбастан, 
Жөнөп кетип калганы, 
Белдүү Чубак баатырың, 
Белеске чыгып карады, 
Мурдагыдан бешбетер, 
Көбөйгөн жоонун карааны, 
Көп экен деп эр Чубак. 
Жанын кайдан айады? 
Ары барып эки ирээт, 
Бери келип эки ирээт, 
Кызып калган Көктеке, 
Кара бойдон тер кетип, 
Сүзө бута кеңдиги, 
Агып жаткан дайрадан, 
Туйагын сууга малбастан, 
Токтолбой аттай чурады, 
Ар кимдин келип калыптыр, 
Кайрат кылаар убагы. 
Калмактардын Уушаңы, 
Укурук бойу найза алып, 
Жан алчуудай сурданып, 
Келе жаткан Чубакка, 
Катуу тийди кырданып. 
Акбалтанын Чубагы, 
Алдыга бу да чурады, 
Кайра тартпай камчы уруп, 
Качырып тийди бу дагы. 
Көзүр Чубак Көкжалын, 
Эрдик менен көгөрдү, 
Калмак Уушаң дегенди, 
Кагып ийип найзасын. 
Көмө койуп жөнөдү, 
Көзүр Чубак тың экен, 
Тыңдыгы мунун чын экен, 
Бет алган жагы ызы-чуу, 
Басылбаган чыр экен. 
Күзгү уйдун түгүндөй, 
Уушаңдын колу көп экен, 
Такоол болчу Уушаңга, 
Далай баатыр мында экен, 
Аралап кирди эр Чубак, 
Учкан  куштай  дыркырап, 
Урган таштай зыркырап, 
Туруштук бере албастан, 
Бөлүндү калмак чуркурап. 
Эңишке келсе эр сайып, 
Эки-үчүн беттеп   бир сайып, 
Сооттуусун сойлотуп, 
Олпоктуусун онтотуп, 



Көктекесин ойнотуп, 
Кылычтуусун кыйратып, 
Найзалуусун сулатып, 
Тоодойун аттан кулатып, 
Кетип барат эр Чубак, 
Бет алган жагын куткарбай, 
Көктекесин чуратып. 
 
 
Арстан Манас баатырың, 
Катуу уктап ойгонбой, 
Эр Чубактан найза жеп, 
Карбаластайт не мынча, 
Катылган жоосу кайда, деп, 
Айманбоз минип албайып, 
Эки этеги салбайып, 
Айылчылап жүргөндөй, 
Жай баракат бастырып, 
Кайкыга чыга барыптыр, 
Алдындагы чуу-чууну, 
Арстаның карап калыптыр, 
Ашыкпастан мелтиреп, 
Абдан байкап алыптыр. 
Чубактын аты тың экен, 
Тулпарлыгы чын экен, 
Качып калса душмандан, 
Куйун минип жүрсө да, 
Куу жоосу жеткисиз, 
Кууп калса душманды, 
Кушту минип учса да, 
Кутулуп душман кетипсиз. 
Жаадай учуп Көктеке, 
Жаңыдан кызып алыптыр, 
Жанашкан жанды кулатып, 
Жаалысы катуу эр Чубак, 
Жагалданып калыптыр, 
Көз ачырбай душманга, 
Көп бүлүктү салыптыр, 
Жанына киши баралбай, 
Жадагансып калыптыр. 
Алмамбет, Сыргак - эки шер, 
Канча күндөн бер жакка, 
Карчалып жүрүп чабышта, 
Талыккансып калыптыр, 
Сарала менен Телкызыл, 
Чалыккансып калыптыр, 
Найзалашып сайышып, 
Балталашып чабышып, 
Кылыч менен урушуп, 
Кыйла кыргын кылыптыр, 
Сом темир менен урушуп, 
Соотторун жулушуп, 
Олпокторун булушуп, 
Бака-шака үн чыгып, 



Ызгаар чыгып, сүр чыгып, 
Байкаса башка түр чыгып, 
Катуу жумуш кылыптыр, 
Суу ордуна кан чыгып, 
Каршыккандан жан чыгып. 
Буларды көрүп арстаның, 
Бер жакка көңүл буруптур, 
Бет маңдайын караса, 
Алгар минип кылтылдап, 
Коңурбай, Калча туруптур, 
Калчаны көрүп канкоруң, 
Жандан тойгон анткоруң, 
Кылча жанын айабай, 
Кылчайып артын карабай, 
Эрдигинин чеги жок, 
Ат жагынан шеги жок, 
Аккуланы мингендей, 
Айманбоз менен теминип, 
Айанбай кирди желигип. 
Алдындагы Айманбоз, 
Канаты бар немедей, 
Кадала тийчү жебедей, 
Сызып кетип баратат, 
Тиктегенде Коңурду, 
Айкөл Манас баатырдын , 
Эки көзү төрт болуп, 
Кызып кетип баратат, 
Арстан эрдин Айманбоз, 
Канаты бар немедей. 
Учуп кетип баратат; 
Катар келген аң болсо, 
Каттай чуркап баратат, 
Чылбыр бойу жар келсе. 
Аттай чуркап баратат, 
Кара коруң таш келсе, 
Чарадай болгон туйагын, 
Какпай чуркап баратат, 
Так ошондой жүргөнчө, 
Ажаттын карасуусуна, 
Айкөл барып капташат. 
Күүлөнүп алган зор Манас, 
Көлдүгү менен кери жок, 
Көрүнүп турса Коңурбай, 
Кечпей койор жери жок, 
Жардын башын кулатып, 
Сууга кирди чуратып, 
Таш ургандай чулп этип, 
Чөгүп кетип жоголуп, 
Суу көтөрүп калкытып, 
Кайта чыкты коройуп, 
Этектери жайылып, 
Бел кырчоодон малынып. 
Кара сууну кытайлар, 
Найза бойу жар кылып, 



Адам түшүп өлсүн деп, 
Катырга жээгин таш кылып, 
Чыгаар жердин дайыны жок, 
Өөдө-төмөн кыдырып. 
Аккуланын жогунан, 
Айкөл жүрөт кыжынып. 
Бир эле чыгаар жери бар, 
Келип калса бул жерге, 
Чыгарбай сайып алам деп, 
Коңурбай турат камынып. 
Арстан Манас баатырың, 
Жардан чыгып кете албай, 
Же Коңурбайга жете албай, 
Жалында турат зарыгып, 
Айкөл шериң ошондо, 
Куйушкандан көтөрүп, 
Ат көчүгүн чөгөрбөй, 
Ыйык жалдан тарткылап, 
Амал кылып акырлай, 
Коңурбай турган кечүүгө, 
Келди эми жакындай. 
Чыгарбай суудан сайам, деп, 
Суудан сайып алам, деп 
Кантип болом адам деп, 
Найзасын кармап тыкыстап, 
Коңурбай турат ыкыстап. 
Кылт этип суудан чыгарда, 
Карап Коңур турбады, 
Качырып найза сунбады. 
Байымдуу тууган кара көк, 
Бардашы элден бир бөлөк, 
Кирпик ирмеп жалтанбай, 
Учунан улай кармады, 
Сабы Коңур капырда, 
Учу Манас баатырда, 
Тарткылашып калганы, 
Чабалдыктан шай кетип, 
Арстан минген Айманбоз, 
Аныктап агып алганы; 
Антип алып көргөндө, 
Арамза Коңурбай, 
Чыгарбай суудан аларга, 
Эби келсе баатырды, 
Батырып сууга саларда, 
Айла ойлоду ал дагы. 
Айкөл минген Айманбоз, 
Эки көзү чекчейип, 
Карды көөп некчейип, 
Жал-куйругу жайылып, 
Токуму сууга малынып, 
Түртүп койсо барылдап, 
Тартып койсо Коңурбай, 
Бери келет шарылдап. 
Алоокенин Коңурбай, 



Чыгарбай суудан алам деп, 
Айыгышып турганда, 
Алтын Айдар чок бел боо, 
Атанган Алмаң эр ошо, 
Капкайда жүрүп көрүптүр, 
Айманбоз жайын билүүчү, 
Суудагы аккан Манас деп, 
Көңүлүн баатыр бөлүптүр. 
Ашыккандан Алмамбет: 
- Качпа, Коңур качпа - деп, 
Баатырлык жолун башта - деп, 
Бакырыгы баш жарып, 
Кыйкырыгы таш жарып, 
Атынын мойнун катыра, 
Олбуй-солбуй камчы ура, 
Шамал күнкү булуттай, 
Бузулуп өңү кубаңдай, 
Кабагы бийик кара көз, 
Капталы жазы бойу энчер, 
Каардуу баатыр Алмамбет, 
Катуу үнүн чыгарып, 
Качырып кирип келгенде, 
Чыдай турган өзүбү, 
Качпай Коңур көтүбү? 
Кайра чапты чоң калдай, 
Кара аты менен акылдай, 
Ок өтпөс буулум шымынын, 
Багалеги балпаңдайт. 
Акырын келсе Алмамбет, 
Алоокенин калчасын, 
Кардын жара саймакчы, 
Канын төгүп жаймакчы, 
Арстан элге кайгырып, 
Айманбоз минип кирип  
Айабай жаман ардыгып, 
Султан Алмаң көк жалың, 
Сууга кирди аттыгып. 
Чылбырдан кармап имерип, 
Үзөнгү боого салганы, 
Сүйрөп жөнөп калганы, 
Суудан чыкты көгөрүп, 
Эрлик кылып канкоруң, 
Эки найза өңөрүп, 
Кургакка чыга бергенде, 
Каржиликте колоңсо, 
Айманбозду Алмамбет, 
Каната чаап таштады, 
Айманбоз аксап баспады. 
Алмамбет айтты мындай кеп: 
- Кула сенин атың - деп, 
Кут Куладан айрылсаң, 
Курдашка өтпөйт датың - деп, 
Аккула минген атың - деп, 
Аккуладан айрылсаң, 



Айлага өтпөйт датың - деп, 
“Адамзат эр ат менен, 
Ат жок күнү жат деген” - 
Акылман айткан ушул кеп. 
Кейишти тарткан чагың бу, 
Келтирейин атыңды; 
Ай караңгы түн болсо, 
Туман баскан жылчыксыз, 
Жер көрүнгүс  күн болсо, 
Кулагынын шамы бар, 
Тумшугунун үстүндө, 
Нокто кескен тагы бар, 
Мурдараак минбей чалгынга, 
Буулугуп турган чагы бар. 
Караңгыда жол жүрсөң. 
Кулагынын шамынан, 
Жол жоголбой көрүнгөн, 
Адашып калбай качырсаң, 
Качкан жоо жандан түңүлгөн, 
Касиеттүү Кула атың, 
Кабылан, баса минерсиң, 
Кол салып жоого кирерсиң. 
Тетиги жыйган жүктөй кара таш, 
Бооруңа баатыр баса жат, 
Аламан келген аскерди, 
Алдыңа суудан кечирбей, 
Кандай да кылсаң амал тап, - 
Бүтүрүп кебин Алакең, 
Жылкы жакты бет алып, 
Аралап кирди жол салып, 
Кайнаган манжу, калмакка, 
Аралашып баратса, 
Учурап калды чоң Дөөтөн, 
Оро-пара Алмаңа, 
Оолукканда бу каапыр, 
Оозунан түтүн бур этип, 
Көзүнөн жалын шыр этип, 
Бир керк минип алыптыр, 
Кез болуп тосо калыптыр. 
Алакең карап турбады, 
Алышар анын убагы, 
Алакең бетеп жеткенче. 
Кыйынсынган Дөөтөндүн, 
Кыйрынан келип капташты, 
Кыргыздын кыраан Чубагы. 
Чубактан найза жетти эле, 
Тоодой керктин үстүнөн, 
Томолонуп кетти эле, 
Тоңкойуп доңуз турганча, 
Төрө Алмамбет баатырың, 
Эшик эндүү ай балта, 
Чокуга койуп өттү эле. 
Нескара угуп бу кепти, 
Ичинен кызыл кан кетти: 



- Дөөдүрөдү Манас өлтүрдү, 
Буруттайды ким көрдү?! 
Дөөтөндү Чубак сайдыбы, 
Алмамбет канын жайдыбы, 
Мындай болсо манжудан, 
Таалай эми тайдыбы? 
Колумда далай балбан бар, 
Дөөтөндөн артык кимиң бар? 
Мөшкөй манжу жүз миңсиң, 
Тегеректеп бастырбай, 
Ортого камап калыңар, 
Алмамбет, Чубак, Сыргакты, 
Барып кармап алыңар, 
Найзалашса күч жетпейт, 
Аркан салып тор жайып, 
Бир амалды табыңар! 
Манжудан чыккан менмин, -деп, 
Беттешер болсо келсин деп, 
Силер эңсеп тилеген, 
Тигине бурут келди - деп, 
Өжөрлөнгөн кыйынды, 
Элден мурда жеди - деп, 
Арбак урган, ант урган, 
Алаштык элге баш урган, 
Сарала атчан Алмамбет, 
Кытайдан качып кеткен-деп, 
Кетээринде жөн кетпей, 
Дүйнөнүн баары тааныган, 
Ортон колдой баатырдан, 
Буданчаңды баш кылып, 
Отузду сойуп таш кылып. 
Жүрүп кеткен бу капыр, 
Өз элин таштап жат кылып. 
Көкала минген кең далы, 
Көп жигиттин сардалы, 
Булкуш канын бурдаган, 
Бул дагы кыргыз балбаны; 
Арзан киши бул эмес, 
Акбалта Дөөнүн баласы, 
Мындан бийсиз иш кылбайт, 
Балакеттүү Манасы. 
Кара кызыл аты бар, 
Адамдан башка салты бар, 
Бул дагы Жакып баласы. 
Баарын жакшы угуп ал, 
Бул үчөөнү ала алсаң, 
Манастан башка бурутта, 
Баш көтөргөн жок калар. 
Өлүптүр кайран Дөөтөнүм, 
Менден башка он эки, 
Он бириң калбай түгөл бар, 
Он бириң үчтү алып кел, 
Алалбасаң он бириң, 
Калбай такыр өлүп кел, 



Артыңдан кирсин дүбүрөп, 
Жүз миң черүү калың эл! - 
Жол баштаган он бир зор, 
Жүз миң черүү калың кол, 
Ат койушуп жөнөдү, 
Алмамбет, Чубак, Сыргакка, 
Көрсөтмөк болду өнөрдү. 
Айбан мүнөз бу алптар, 
Ойуна албай өлөрдү. 
«Таталап» жоолор жабылды, 
Кыйкырыгы жаңырды, 
Пейилин көрүп манжунун, 
Алмамбет айтып бар кебин, 
Сыргакка милдет тагылды: 
- Чубак, Сыргак-эгизим, 
Кем-керчи жок тегизим, 
Көзүңөр көрүп туруптур, 
Күркүрөп манжу келишсин, 
Кечирбей суудан жолборсум, 
Алдыбыз тосот, ойлогун, 
Келип бизге жетишсе, 
Бириңди бириң колдогун. 
Жекеме-жеке болбогун. 
Кабылан Сыргак жолдошум, 
Көк чөлдөн сага жол болсун, 
Чөбү чүйгүн, суу тунук, 
Чөлдө жаткан кутуруп, 
Кыргызды барып козгогун, 
Кыргызды баштап келбесең, 
Билдиң го жакшы болбосун, 
Аккула минер аты жок, 
Кайкыда калды жолборсум, 
Жолуңда чыгаар деп ойлойм, 
Олуйа Бакай колдоочум - 
Деп Алмамбет айтканда, 
Арстан Сыргак бир карап: 
“Эптүү бала кептенип, 
Мени жумшайт кысталак, 
Сен баргын деп айта албай, 
Чубактан неге жазганат?” 
Айалдабай эр Сыргак, 
Акыл угуп эс табат: 
“Акбалтанын Чубагы, 
Ар качан кезек талашат, 
Аны билген Алмамбет, 
Мага айтпай кимге айтат? 
Кийиз баскан ким болсо, 
Билегине күч келет, 
Мага айтат турбайбы, 
Атасы бирге тууган деп”. 
Арыбаган-талбаган, 
Арыгансып калбаган, 
Урушта жүрүп күнү-түн, 
Тогуз күн болгон чалбаган, 



Телкызылын чулгутуп, 
Сыргак кетти бургутуп, 
Жолборс Сыргак баратат, 
Болушунча камчылап, 
Алдындагы Телкызыл, 
Борбуйдан тери тамчылап, 
Аралык алыс көп күндүк, 
Ээр белес кез болсо, 
Эргитип ашып баратат, 
Түзүк жерде чуу койсо, 
Аркасында чаң калат. 
 
 
Селдей каптап жабылды, 
Манжулардын кошуну, 
Ошолордун ичинен, 
Он бир балбан кошулду, 
Ажаттын суусу кечүүгө, 
Алды жетип тосулду. 
Алмамбет айткан байагы, 
Жыйган жүктөй кара таш, 
Көчүгүн койуп эр Манас, 
Окчо кармап келтесин, 
Олтурат эле жол карап, 
Каптаган селдей көп черүү, 
Жеткенде алат кечүүгө, 
Карап турган арстаның, 
Аккелте менен бир койду, 
Аламан келген көп аскер, 
Кайра тартып дыр койду, 
Ошол аткан бир окто, 
Он миң черүү жоголду. 
Ошол Ажат суусунун, 
Айланып келме адырдан, 
Кургак жолу дагы бар. 
Чубак менен Алмамбет - 
Эрлердин кылган амалын, 
Эрикпей байкап угуп ал. 
«Манжулардын көп черүү 
Кечүүдөн кечип чыгалбас, 
Келтирбей тосуп маңдайдан, 
Кечирип Манас чыгарбас. 
Тетиктүү жолду таппасак, 
Теңинен тосуп жатпасак, 
Аргыган шамал-жел келет, 
Агызып кетер сел келет, 
Кыйан келбейт, эл келет, 
Кыйамат салар эр келет, 
Булут келип чүмкөлөт, 
Жарык күнүң бүркөлөт, 
Туман каптап боз болот, 
Ачып көздү жумганча, 
Токсон илек кол толот, 
Анда айла не болот?!» - 



Буларды ойлоп эки эрен, 
Акылдашып алышты, 
Аттанып жолго салышты, 
Айланып келчү адырдын, 
Жолун тосуп калышты. 
Ангычакты болбостон, 
Айал-үйөл кылбастан, 
Анжунун ханы Мурадил, 
Кырк балбан деген зор менен, 
Кырк миң аскер кол менен, 
Кызыл жерде ат менен, 
Кырк толгон жарак салт менен, 
Карбаластап алыптыр, 
Каптап келе калыптыр. 
Анын арка жагынан, 
Калмак Уушаң барыптыр. 
Каркылдаган эринен, 
Алтымыш миңди алыптыр. 
Калмактардын Солоке, 
Жол бербей келген кишиге, 
Үйдө жатып бук болгон, 
Бир кабаган ит эле, 
Башаламан бакырып. 
Оң-тескери чачылып: 
- Жол меники, чыккын, - деп, 
Мурадилди чакырып, - 
Чыкпасаң жолду бошотуп, 
Сени кошо жоготом, 
Астын-үстүн сапырып! 
Буруттун көрчү келгенин, 
Жазганбай менден бастырып, 
Бирине-бирин көрсөтпөй, 
Жоготойун баарысын, 
Манасын мунун баш кылып! 
Көкөтөйдүн ашына, 
Көп жыйындын кашына, 
Мен барбадым көрбөдү, 
Ошол үчүн келгени, 
Ошондо көрсө ал мени, 
А бүгүн мында келеби?! - 
Солоке минтип күркүрөп, 
Көргөн адам жүдөдү, 
Козголуп андан жүрөгү, 
Өтө жаман бу капыр, 
Ташка тийсин тилеги! 
Уйутуп койгон чойундай, 
Бу чочконун жүрөгү, 
Эти жок баары тарамыш, 
Сом темирдей билеги, 
Арзандык менен бул итке, 
Адам уулу тиеби? 
Үнүн уккан Мурадил, 
Айбатынан сүрдөдү, 
Барсаң баргын мурда, деп, 



Жолдон чыга бергени. 
- Чоң болсоң барсын, Макилче, 
Макилди жеди туу белде, 
Жанында турган колу жок, 
Буруттан экөө бирдемде, 
Ошонун бири болбосоң, 
Энтигип барып бирдемде! - 
Ачык айтпай Мурадил, 
Күңкүлдөп мындай деди эле. 
Солокенин мингени, 
Чалбашнар деген ат эле, 
Чалбашнардан башка айбан, 
Көтөрбөйт муну деги эле, 
Ыштыктан чыккан түтүндөй, 
Оозунун чыккан буусу бар, 
Салаңдап ыргып кетчүдөй, 
Чекчейип турган көзү бар, 
Казандын кара көтүндөй, 
Капкара болгон жүзү бар. 
Орто бойлуу болтогой, 
Бети дулук томтогой, 
Бул бадырек сүрөтү, 
Түк адамга окшобой, 
Мурду кечкил чокмогой, 
Далысы кең, кууш айак, 
Чокмор ооз, кир кабак, 
Жалпак маңдай бир кулак, 
Кулагындай эшектин, 
Маңдайда турат салбырап. 
Жиркенип адам баргысыз, 
Буга окшогон айбанга, 
Оозун ачып оп тартат, 
Кезигип калса майданда, 
Чылбыр бойу келгенди, 
Жутуп ийип келе атат, 
Учураса ар жайда, 
Кылыч байлап көрбөгөн, 
Найза сайып көнбөгөн, 
Чоң күмбөздөй чойундан, 
Чокмору бар күүлөгөн, 
Ошол үчүн чочкодон, 
Адамдын баары сүрдөгөн. 
Чокморун күүлөп колго алып, 
Түрдөнүптүр бул каапыр, 
Жан алуучу немедей, 
Сүрдөнүптүр бул каапыр. 
Акбалтанын Чубагы, 
Жаалысы келип тиштенип, 
Жан айабай бу дагы, 
Булгап найза кармады, 
Солокеге жакындап, 
Каршыласа калганы. 
Кийгени темир күрөөкө, 
Күркүрөгөн Солоке, 



Чубакты чаап калганы, 
Чапкан чокмор жеткенче, 
Кар жиликтин булчуңга, 
Кайран Чубак сайганы; 
Сайган найза нетиптир, 
Кар жиликтин булчуңун, 
Бөсүп чыгып кетиптир. 
Солокенин булчуңдан, 
Кара кан агып шырылдап, 
Таначардай булчуң эт, 
Чыканакта салаңдап, 
Чыдатпай ооруп зыркырап, 
Чабарга чама калган жок, 
Колундагы чойун баш; 
Ачуусу келген Солоке, 
Эндиреп болду денге мас. 
Өтө берип эр Чубак, 
Жана имерип сайарда, 
Эбин мунун табарда, 
Кырмысшанын Мурадил, 
Тууганы анын Жанадил - 
Жыландай болуп сойлогон, 
Кызылсурду миниптир, 
Кыйрынан чаңын булатып, 
Кыраан Чубак баатырга, 
Качырып келип тийиптир, 
Тектүү найза эн темир, 
Эрен Чубак баатырдын, 
Майсооруга кириптир, 
Күчтүү найза жеткени, 
Көктекеден көзүрүң, 
Көмөлөнүп кеткени. 
Улай чаап ошондо - 
Ойон Алмаң өнгөнү, 
Кызылсур – минген атынан, 
Көмө койуп өткөнү. 
Көзүр Чубак далдаңдап, 
Көркөм күлүк Көктеке, 
Ыргып минди калдаңдап, 
Сарала менен Алмамбет, 
Солокеге баратат. 
Ойрон Чубак караса, 
Мурадил мелжеп ыкыстап, 
Кыйрынан жөнөп алыптыр. 
Алмамбетке жеткенче, 
Алмадай башын кескенче. 
Качырып Чубак сайганы, 
Кырмысшанын Мурадил, 
Баатырлыктан тайганы, 
Кылжээрденин үстүнөн, 
Кулап жетип калганы, 
Арстан тууган эр Чубак. 
Алмамбетти караса, 
Солокеге кайран эр, 



Сонун уруш салыптыр, 
Астынан Алмаң имерип, 
Кара санга сайыптыр, 
Салаалап каны агыптыр, 
Аркасынан имерип, 
Карчытка найза малыптыр, 
Кара канын жайыптыр. 
Кылымды бузар балбаны, 
Кырааның Чубак барганы, 
Сол карынын булчуңга, 
Болжоп найза муштады, 
Сокудай этин булайтып, 
Бөлө сайып таштады. 
- Болду, Алаке, болду - деп, 
Өлбөсө да бул каапыр, 
Өлөсөлүү болду - деп, 
Чубак айтты ошондо, - 
Уланталы жолду, - деп, 
Анда Алмамбет жемелеп: 
- Чубак андай дебе, - деп, 
Салоокени өлтүрбөй, 
Койолу деген кайсыл кеп?! 
Сак болбоду бирдеме, 
Куну деген дары жеп, 
Кара тоодо бу капыр, 
Кайра атка мингенде, 
Кандай адам тең келет, 
Мен чабайын балталап, 
Кармаар колу жок калды, 
Сайгын, баатыр найзалап, 
Сөөгүн сөпөт кылалы, 
Солокени талкалап, 
Мурадил, Уушаң, Жанадил, 
Келе албайт жанын калкалап, - 
Алмамбет чаап чокуга, 
Чубак сайып бойуна, 
Солокени кулатты. 
Кызыларттын ойуна, 
Нескара, Жолой черүүсү, 
Суудан кечип өтө албай, 
Мурадил, Уушаң колдору, 
Алмамбет менен Чубакты, 
Тепсеп өтүп кете албай, 
Уруш болду күнү-түн, 
Кой этим бышым дем албай. 
Муну мындай таштайлы, 
Манас менен Коңурбай, 
Ажаттын суусу бойунда, 
Алышкандан баштайлы. 
 

Манас менен Коңурбайдын Ажаттын бойунда 
беттешүүсү,  
Коңурбайдын Бейжинге кире качышы 



 
Элемандын Көкчөлгө, 
Буткул-буткул көп көлгө, 
Жай албастан кечкече, 
Жакын кирип келген кез, 
Кара кыргыз уланы, 
Хан Жакыптын Сыргагы, 
Абакеңиз эр Бакай, 
Ар неме бар ниетинде, 
Жүрүүчү экен жол тосуп, 
Уларлуу таштын бетинде, 
Абакең Бакай караса, 
Келе жатат бир караан, 
Күн шашике мезгилде. 
Дүрбүсүн салып шыкаалап, 
Алыстан абаң байкаса, 
Арстан уулу эр Сыргак, 
Кандай жалгыз келди? - деп, 
Калгандар аман барбы? - деп, 
Санаа күлүк изи жок, 
Олуйадай Бакайдын. 
Ойуна кетти далай кеп, 
Кирип келди аңгыча, 
Алдастаган эр Сыргак, 
Алды жакка энтелеп. 
Эми Бакай чакырды: 
- Токтогун! - деп бакырды, 
Бакырыкты укпады, 
Кыйкырыкты туйбады, 
Уйулгуган шамалдай, 
Учту Сыргак турбады. 
Анда Бакай абаңдын, 
Санаасы санга бөлүндү: 
“Анык кудай урганбы, 
Чалдырбай чалгын Алмама, 
Кытайлар амал кылганбы? 
Анан Сыргак чуу койуп, 
Көмүскө менен желгенби, 
Көрүнбөй бизге келгенби?” - 
Деп ошентип эр Бакай, 
Минип атка шамдагай, 
Көкчолок менен чуу койуп, 
Жаш кезиндей дуу койуп, 
Күмүшкө менен Желгени, 
Көрүнбөй жетип келгени, 
Укпаган дүмпөр Сыргактын, 
Капталга найза жиберди. 
Ээрден көчүк бултайып, 
Үзөнгүдөн бут тайып, 
Телкызыл жалын кучактап. 
Карай салып кылчактап. 
Аксакалы жаркыган, 
Абакесин тааныды, 
Абадан башка кеби жок, 



Алдырып Сыргак наалыды. 
- Калдаңдаган арам  ит, 
Калдаңдап атың чабасың. 
Калдастап кайда барасың? 
Ак калпак кыргыз алашым, 
Аркасы болгон Манасым, 
Амал ошол эр барбы? 
Алмамбет, Чубак эгиздер, 
Эки түгөй шер барбы? - 
Анда Сыргак кеп айтат: 
- Ой, абаке - деп айтат, 
Аман барбыз баарыбыз, 
Аман-эсен дени соо, 
Арстан Манасы залыбыз, - 
Кайра Сыргак божурап, 
Баштан-айак билгенин, 
Эмнеге келгенин, 
Баарын айтты көргөн эл. 
Анда Бакай кеп айтат, 
Кеп айтканда эп айтат: 
- Ушул бойдон барганда, 
Дүрбөлөңгө салганда, 
Айбыгышып арстандар. 
Араң келген он төрт хан, 
Бирөө сага барабы, 
Ат изин алар салабы? 
Мен барайын алдыда, 
Дайарданып камына. 
Бар, кийимиң жуугунуң, 
Белиңди бекем буугунуң, 
Тыш тонуңду тим койгун, 
Мына ушинтип кайтып бар, 
“Алмамбет, Чубак этсиреп, 
Сойгон бээнин канына, 
Тепседим”- деп айтып бар, 
“Мурун барсаң олжо алдың, 
Кийин барсаң кур калдың”, 
Мындан башка кеп кылбай, 
Аркамдан менин жетип бар, - 
Бакай хандан кеп угуп, 
Бар кийимин жуунуп, 
Белин бекем буунуп, 
Салган бойдон жөнөдү. 
Сыргактын келе жатканын, 
Сынчыбек мурда көргөнү. 
Тосоттой басып барыптыр, 
Айкөл Манас, Алмамбет, 
Эрен чубак баатырдын. 
Амандыгын сураптыр, 
Экинчи сөзүн айтканча 
Сыргак айал кылбаптыр: 
- Алып келдик жылкыны, 
Мурун барсаң олжо алдың. 
Кийин барсаң кур калдың, 



Адыр тоону аралап, 
Ар кайда жүрөт самсаалап, 
Бөлүп берер киши жок, 
Көп-азы менен иши жок, 
Барсаң болду бачымдап, 
Айтып болду ушуну, 
Бастырып кетти эр Сыргак. 
Башкалар көздөй закымдап. 
Кокондун эли козголуп, 
Токтоло албай кош болуп, 
Жердин бети чаң болуп, 
Жөнөп калды жам болуп. 
Абаң Бакай карыйа, 
Алаштан чыккан олуйа, 
Мингени анын Койонбоз, 
Аккуланы бош коштоп, 
Колдун алдын «бош, боштоп», 
Алкынып жолго салыптыр. 
Сыргактан уккан кеп менен, 
Манаска жетип барыптыр, 
Аккула көрүп арстаның, 
Кыл мурутун имерип, 
Ырсаңдап күлүп жиберип, 
Куйма темир үзөнгү, 
Теппей ыргып минди эми, 
Суунун бойлоп жээгин, 
Каканды карай жүрдү эми, 
Коңурбайдын изине, 
Сайа кууп кирди эми, 
Талыкпас күлүк Аккула, 
Так өзүнө чак Кула, 
Айманбоз аккан Ажаттан, 
Айагым сууга малбастан, 
Үйүлүп өтүү койондой, 
Туйагын ташка какпастан. 
Каарлуу Ажат бойунда, 
Касташкан чоңдун бири жок, 
Хан Коңурбай теги жок, 
Кашатта турган көп черүү, 
Арасын ачып бошотуп, 
Жол берчүдөй пейли жок, 
Каарданган эр Манас, 
Өткүр кылыч Ачалбарс, 
Оң-тескери кайсалап, 
Кайда калың топ болсо, 
Аралап кирди талкалап, 
Беттеше албайт бири да, 
Баары жанын калкалап, 
Кызыл кан дайра суу болуп. 
Калың журтка дуу болуп, 
Далайлар жандан түңүлдү, 
Нескара менен Жолойдун, 
Черүүсү турбай сүрүлдү, 
Эл чайкалып жатканда, 



Кан чайпалып акканда, 
Кокондун колу келиптир, 
Кайра тартар айла жок, 
Каптап булар кириптир. 
Чыккан жердин чөбүндөй, 
Кыргыз келди жер жайнап, 
Аркасынан түшүптүр, 
Кырк чоросу кол айдап, 
Кыйын согуш болгон кез, 
Кылка буудан алчактап. 
Демилгеси жаштарча, 
Дөөдөн Кошой, Акбалта, 
Жамгырчы, Агыш, эр Төштүк, 
Алптардын бири Керкөкүл, 
Кайраты толук эр Көкүл, 
Кылычын кандап салды түр; 
Будайык хандын Музбурчак, 
Муруту анын бир кучак, 
Казактардын хан Үрбү, 
Катардан калбай бар Үрбү, 
Текечи, Шыгай - хандардан, 
Калбай келип баары адам, 
Келгени карап тура албай, 
Уруш болду аламан. 
Кара курттай көп турса, 
Калгандарын ким билет? 
Кандай айтып болгулук, 
Көпчүлүктү бир-бирлеп? 
Ар эки жагы дап берип, 
Аралаша бөлүнүп, 
Арасында баатырлар, 
Анда-санда көрүнүп, 
Кечилдин ханы Коңурдун, 
Көзүнөн жалын төгүлүп, 
Жарлык кылып бакырып, 
Жаңылап черүү чакырып, 
Какандын элин тынчытпай, 
Айжанжүңдү баш кылып, 
Айдады бүткүл жапырып. 
Ай ааламдан кол алып, 
Ай жаркыган туу алып, 
Адырда киши, ой киши, 
Өзөн да киши, тоо киши, 
Алакандай ачык жок, 
Ой тоонун баары бүт киши, 
Бул түгөнгүр Калчанын, 
Адам билгис түк иши. 
Адамдан кыйан-сел жасап, 
Таман койор ачык жок, 
Келди кытай эл каптап. 
Кангайлардын Ороңгу, 
Кара жалдуу Борончу, 
Кырмузшаанын Мурадил, 
Калмактардын Уушаңы, 



Кедендердин чоң Жолой, 
Манжулардын Нескара, 
Кечилдердин Коңурбай, 
Кеңешкордон жетөө бар, 
Келип кирди ушулар, 
Улам-улам эл келди, 
Үрпөк баштуу туу келди, 
Менменсинген эрендер, 
Калбай баары бүт келди, 
Аманат жанга күч келди. 
Мылтык атып, жаа тартып, 
Чокмор күүлөп, балталап, 
Кылыч чаап найзалап, 
Ажалы жеткен байкуштар, 
А дүйнө көздөй жол тартып, 
Аттанып жатат канчалап. 
Аттанган Манас көкжалың, 
Аккуласын ойнотуп, 
Ачалбарс менен бир шилтеп, 
Алтымышын сойлотуп, 
Бара жатса алдынан, 
Кезикти Коңур чоң калча. 
Так алдынан жолгошуп, 
Коңтөрөнү көргөндө, 
Кылычын салып кынына, 
Найзасын алып колуна, 
Утурлай чыкты жолуна. 
Манасты көрүп Коңурбай, 
Тиштегенден тура албай, 
Көмөкөйдө күркүрөп, 
Чилдедеги буурадай, 
Каары кайнап көзүнөн, 
Заары чыгып жүзүнөн, 
Бузулган самын кептенип, 
Ээрдин кесе тиштенип, 
Жойкумасын жойлотуп, 
Алгаратын ойнотуп, 
Келе жаткан Коңурбай, 
Жойкума салып кабына, 
Найзасын алып колуна, 
Карап турду жулуна, 
Карап турган капырдын, 
Хан Коңурбай баатырдын, 
Караанын көргөн качкындай, 
Кагышып кирген ким болсо, 
Капилет өлүп жаткандай, 
Канын суудай чачкандай, 
Каран түн аны баскандай. 
Бели кындай, ат найдай, 
Белдүү чочко Коңурбай, 
Алгарага камчы уруп, 
Кара жанын каршы уруп, 
Кангайлап ураан чакырып, 
Катуу кирди качырып; 



Жакыптын уулу кара көк, 
Элеп койбойт шашылып, 
Аккүбө тонун жамынып, 
Ак жолборстой чамынып, 
Арстан келет калт этпей, 
Аскалуу тоодой залыйып. 
Аккелте жондо жалт этип, 
Айдай бети жарк этип, 
Айдын көлдөй мелтиреп, 
Ажыдаардын сүрү бар, 
Алгыр шердин түрү бар, 
Ачуусу келип акырса, 
Алтымыш эрдин түрү бар, 
Кызыл чийкил нур беттүү, 
Бендеден башка келбеттүү, 
Күүгүм туман көздөнүп, 
Майлаган буудай жүздөнүп, 
Найзасы колдо койкойуп, 
Ала тоодой зоңкойуп, 
Балтасы жанда жаркырап, 
Караанын көргөн калтырап, 
Айтарына кеп таппай, 
Тил байланып тамтырап, 
Бул белгиси келүүчү, 
Бул белгисин көргөндөр, 
Ө дээрге  алы келбестен, 
Үч күнү-түн кусуучу, 
Жүрөгү чыгып калуучу, 
Азырейил: “жудаа”-деп, 
Арадан бөлүп алуучу, 
Ашырбай чынын биз айтсак, 
Арстандын жайы мына ушу. 
Жай чоло жок денеде, 
Чаптаган соот күрөөкө, 
Айкөл Манас эр Коңур, 
Ач кыйкырык, куу сүрөөн, 
Айбаттанды бул экөө. 
Айкөл Манас баатырың, 
Аккула оозун бурады, 
Айал кылып турбады, 
Артыкча эрен туулган, 
Алп Коңурбай калча да, 
Алып найза булгады. 
Бет келишип бул экөө, 
Белсенишип жөнөдү, 
Аттардан чыккан калың чаң, 
Айлананы тумандай, 
Топуракка бөлөдү. 
Беттегенде бир-бирин, 
Өрдөктөй мойну узарып, 
Өрттөй көзү кызарып, 
Машы чыккан эрлерди, 
Көргөн пенде таң калып, 
Темирге темир кагылып, 



Түпөгүнө найзанын, 
Түпөктөрү кагышып, 
Кайта-кайта сайышып, 
Калды экөө тайышып. 
Таамайлап бирин сайа албай, 
Найзасын канга мала албай, 
Кылча жанын айашып, 
Кылчаңдашып кала албай, 
Тай-талаш болуп ушундай, 
Турган кезде Коңурбай, 
Мына мындай кыйалдай: 
“Сайдырбайт экен Коңур - деп, 
Сактанып алды анткор - деп, 
Менден акыл көбүрөөк, 
Манас экен манткор - деп, 
Кактырбай сактап найзамды, 
Качырайын найзачан, 
Өтө берип жандашып, 
Мен сайайын артынан, 
Алгарам бар алдымда, 
Бут менен кылсам нишарат, 
Өзү билип бурулган”. 
Муну ойлоп чоң калча, 
Мурдагыдан ачынып, 
Манаска тийди качырып, 
Коңурдун кылар шумдугун, 
Кошо эле Манас байкады, 
Мыскылдай күлүп ичинде, 
Коңуруң башын чайкады, 
Манастын эми кантээрин, 
Угуп туруң айталы. 
“Арамдык кылат калча - деп, 
Аргасы ашкан канча – деп, 
Алгараң менен айланып, 
Келесиң мага кайта” - деп, 
Алгара менен кылт берип, 
Келгенде жакын Коңурбай, 
Найзасын Манас жөн койду, 
Найзасы менен кактырбай. 
Кыйчалыш өтө берерде, 
Найзаны таштап жиберип, 
Ачалбарсты кынынан , 
Колуна алды имерип, 
Манасты эми сайдым, деп, 
Коңурбай кирди күүлөнүп. 
Калчадан найза жетерде, 
(Ачалбарсты колуна, 
Алган эмес бекерге), 
Кайрылып Манас чапканы, 
Коңурбайдын найзасын, 
Кыйа чаап таштады, 
Найзасы жок, кол чолок, 
Коңурбай калып томолок, 
Бура тартып чуу койуп, 



Качты турбай коржоктоп. 
Качты Коңур далбаңдап, 
Эки этеги салбаңдап, 
Качырдым деп Калчаны, 
Аркасынан эр Манас, 
Кетип барат барбаңдап, 
Ажаттын бойу шор экен, 
Шорунан көк кум экен. 
Кум ысыса күн тийип. 
Жайнап жаткан кор экен, 
Мекендеген ал кумду, 
Куландары шок экен, 
Кирип калса бу чөлгө, 
Туйагы күйүп жок экен. 
Ак куу учса адашып. 
Канаты талып кум тартып, 
Түшүп жерге калчу экен. 
Булуң болуп бурчтанган, 
Булуңкур болуп урчтанган, 
Чымчып алар чөбү жок, 
Чык этээрге  суусу жок, 
Ысык чөлгө салууга, 
Кабуусу келсе Манасты, 
Какырда жеңип алууга, 
Кабуусуна келбесе, 
Алты шаар- чет Бейжин, 
Калаасына барууга, 
Калааны сактап кур болгон, 
Кан сагынып бук болгон, 
Калдайы бар, хандар бар, 
Калкайып турган балбан бар, 
Ат көтөрбөй жөө жаткан, 
Алда нечен жандар бар, 
Алдап барып Манасты, 
Ошолорго байлатып, 
Карматып аны алууга, 
Акыл ойлоп Коңурбай, 
Алгарага ишенип, 
Итжүрбөс чөлдү бет алып, 
Эр Манасты четке алып, 
Ой менен дөңдү ылгабай, 
Өзүнүн бойун жыйнабай, 
Качып берди калдаңдап, 
Өңүрү кетти далбаңдап. 
Эки көзү алактап, 
Эки буту салактап, 
Алдындагы аларга, 
Кош кулагы салактап, 
Эңишке келсе узарып, 
Эликтей колу сайылып, 
Жал-куйругу жайылып, 
Өксүтүп кетет Алгары ат, 
Өз тайасы жетишет, 
Өкүм күлүк Аккула ат. 



Оңбул-домбул түйүлүп, 
Оңко аткандай жүгүрүп, 
Көкүлүн көккө ыргытып, 
Туйагын жерге мылгытып, 
Ооздугун каккылап, 
Тал жибектей куйругун, 
Чаткайакка чапкылап, 
Таманы жерде тарсылдап, 
Кара темир ооздук, 
Көмөкөйдө карсылдап, 
Көмөлдүрүк көрчөгө, 
Көөдөнүндө жаркылдап, 
Ошол заман баатыры - 
Опол тоодой Манасты, 
Омурткача элебей, 
Опсуз чуркап ченебей, 
Баскан таштар быркырап, 
Учкан куштай зыркырап, 
Келе жатат Аккула, 
Ээ-жаа бербей дыркырап, 
Ат абалын билди эми, 
Арамзада Коңурбай, 
Эңкейишке кирди эми, 
Эңишке салып узартып, 
Өргө салып жеткирип, 
Азгаштырып Манасты, 
Бейжинге алып баратты. 
Коңурбайдын шумдугу, 
Ойуна койбой келтирип, 
Арамзада  Коңтөрө, 
Иташардын  артууга, 
Бет алып качты эрилип, 
Оңду-солду теминип. 
Алгара менен  Коңтөрө, 
Качып барат закымдап, 
Анысына болбоду, 
Аккула менен Көкжалың, 
Кирип келди такымдап, 
Төрт айактын дүбүртү, 
Кулакты жарып такылдап, 
Ошондо Коңур корккондон, 
Ойуна алып буларды, 
Жүрөгү чыкты лакылдап: 
“Түп этектен алат, - деп, 
Тоңкойто  тартып жыгат - деп, 
Бу белде канын жайат – деп, 
Кардымды Манас жарат - деп, 
Каным суудай агат-деп, 
Колуна түшсөм Манастын, 
Кантип тирүү койот - деп, 
Тим эле кесип баш албай, 
Теримди тетир сойот - деп, 
Саман шыкап териме, 
Бир жерге асып койот” - деп, 



Кечилдин ханы Коңурдун, 
Ойуна кетти далай кеп. 
Айкөл Манас ошондо, 
Түп эткенден кармаса, 
Тоодой Коңур зор калча. 
Тоңкойуп жатмак алдында, 
Болсо да зор ар канча. 
“Түп эткенден түрөмбү, 
Тоңкойто тартып жүрөмбү? 
Найзага илип алайын, 
Найзага илип калдайтып, 
Көтөрүп анан барайын, 
Манастыгы чын десин, 
Мени көрүп кангайлык, 
Атка минбей сүрдөсүн.”- 
Деп ойлонуп ойронуң, 
Кездемдин боосун чыгарып, 
Кескерген найза чунайып, 
Кекенип найза сайганча. 
Эңишке кирди аңгыча, 
Арам өлгөн Алгара, 
Ошол кезде эр Манас, 
Ай далынын бети деп, 
Алтындуу кемер чети деп, 
Найзаны муштап жиберди, 
Жибергенге болобу, 
Окчундай түшкөн Алгара, 
Далыга тийбей Сырнайза, 
Май куйрукка мылк этти, 
Алгаранын сооруга, 
Шырылдап кызыл кан кетти. 
Ашыра чуркап Алгара, 
Алып учуп кете албайт, 
Эңишке келип калганда, 
Арбыта чуркап Аккула, 
Жанашып ага жете албайт, 
Мүчүлүш болуп эр Манас, 
Качып берген Коңурду, 
Же көмөрө сайып кете албай. 
Мүчүлүш тийген найзанын, 
Учу Коңур калчада, 
Сабы Манас баатырда; 
Өргө тартсам өлөм, деп, 
Ойрондон кордук көрөм деп, 
Коңтөрө акыл ойлонуп, 
Эңишке барат чуу койуп. 
Башаламан урушта, 
Эбегейсиз жумушта, 
Кангай менен кыргыздан, 
Хан Манас менен Коңурду, 
Көрбөй калды эч бир жан. 
 
 
Өнөрү өткүр Алмамбет, 



Туулган артык ак ниет, 
Алышып жүрүп күн жайлап, 
Булуттуу шамал-жел айдап, 
Бурганактап бүркөлүп, 
Жаап кирди жамгырлап. 
Жөө туман түшүп күдүңдөп, 
Көрүнбөй алды бүлбүлдөп, 
Эси коркок немеси, 
Эми кандай болор, деп, 
Жаны калбай сүлдүрөп, 
Жан үзчүдөй үлдүрөп, 
Нечени мындай жүргөндө, 
Эр Алмамбет баатыры, 
Алдында минген Сарала, 
Кыл такыйа кызыл чок, 
Таажысын кийип башына, 
Таң калып көргөн адамзат, 
Сайынган жынзы ташына, 
Кеп кийимин кийиптир, 
Карадан жаап үртүктү, 
Айсарала миниптир, 
Камчы уруп атына, 
Калтыра сүйлөп шашыла, 
Кангайлыкка кириптир. 
Ооздук тиштеп кыйгачтайт, 
Алдында минген Сарала, 
Бет алышып ким чыдайт, 
Белдүү баатыр Алмаңа? 
Эл башкарган эрлерден, 
Эңише чыккан шерлерден, 
Айжаңжүн баштап кырк балбан, 
Ат көтөргүс чоң келген. 
Айжаңжүн менен бир келген, 
Ылама деген бар эле, 
Кырктын чоңу ал эле, 
Ары баатыр, ары хан, 
Өтө айлакер жан эле, 
Туу көтөрүп кол баштап, 
Келе жатат Ылама. 
Туман баскан күдүңдө, 
Ыламаны Алмамбет, 
Көмө койуп өттү эле, 
Караандап жүргөн эр Сыргак, 
Ылама башын кести эле, 
Түшүрбөй жерге байрагын, 
Алмамбет илип кетти эле. 
Каадасын билген Кангайдын, 
Карагын ишин Алмаңдын: 
«Мөндү, Мөндү, Мөндү -  деп, 
Мөндүлөп» ураан чакырып, 
Бейжинди карай бет алып, 
Алмамбет кетти бастырып. 
Кангай, Манжу, калмактар, 
Бирин бири жүр дешип, 



Аркасынан келатыр, 
Баш-аламан дүрбөшүп. 
 
 
Кедендин уулу чоң Жолой, 
Ачбуудан минип алкылдап, 
Атан төөдөй шалкылдап, 
Айбаттанып өзүнчө, 
Алтындуу кылыч жаркылдап, 
Ок өтпөс буулум шым кийип, 
Багалеги балпылдап, 
Салмагынан кара жер, 
Козголгондо калтылдап, 
«Мөндүлөп» ураан чакырып, 
Кыргызга кирген жапырып, 
Бет келгендин баарысын, 
Тирүүлөй шорун катырып. 
Элүү-кыркын бир сайып, 
Каш кайтарар киши жок, 
Бул каапырга кылчайып. 
Кыргыл менен Ажыбай, 
Кыйрынан барса учкандай, 
Көмө койуп өткөнү, 
Катар сайып баладай, 
Теңирейип кеткени, 
Артындагы көп кангай, 
Колуна түштү душмандын. 
Астындагы тулпарлар. 
Өздөрүн кармап алганча. 
Башын кесип салганча. 
Кара калпак кыргагы, 
Хан Жакыптын Сыргагы, 
Телкызылды теминип, 
Дегеле кыйын демигип, 
Толукшуган кубаты, 
Тулку бойго тебилип, 
Жебеден ылдам жеткени, 
Жолойдун жүргөн артынан, 
Менменсиген балбандан, 
Алтоону сайып өткөнү. 
Ажыбай менен Кыргылды, 
Бозуул менен эр Шууту, 
Чылбырын сүйрөп бош калган, 
Сыргак сайган жанагы, 
Баатырлардын атынан, 
Кармап келип эки атты, 
Мингизип алып ал кетти. 
Алдында Жолой капыр дөө, 
Капташып калган чородон, 
Кой бөлгөндөй короодон, 
Он жетисин кулатып, 
Катары менен кыйратып, 
Сайып кетти бир демде, 
Найзасын камдап ырдатып. 



Кандай келди бул жерге, 
Кезигип калып Музбурчак, 
Шыгай менен Текечи - 
Үчөө катар турган чак, 
Катардагы хандарды, 
Каршы-терши сулатты, 
Качырбастан бултактап. 
Ажыбай, Кыргыл - эки эр, 
Бозуул, Шууту - берендер, 
Сайдырып салган неченди, 
Аттарын кармап мингизип, 
Бирден терип келгени. 
Алар жетип келгенче, 
Арка болуп бергенче, 
Текечи, Шыгай, Музбурчак, 
Колдорун байлап чака-чак, 
Арта салып качырга, 
Бара жатса кангайлар, 
Таңылчакча арчындап, 
Артык тууган эр Сыргак, 
Учурап калды ошол чак. 
Алты балбан мүчөлүү, 
Аркасында миң черүү, 
Эки калдай, бир жаңжүн, 
Айдаган экен үчөөнү, 
Абаларын көргөнү, 
Абаларын көргөндө, 
Арстан Сыргак күчөдү, 
Калдайдын кылган ишине, 
Каңырыгы түтөдү, 
Түтөбөсө неткени, 
Катарда алты балбанын, 
Бир жаңжүн, эки калдайын, 
Катар сайып өткөнү. 
Ал аңгыча артынан, 
Ажыбай, Кыргыл баштаган, 
Жыйырма бир чоро жеткени, 
Миң черүүнү жыйырма бир, 
Такыр жалмап кеткени. 
Текечи, Шыгай, Музбурчак, 
Куткарып муну алганы, 
Колго түшкөн байагы, 
Акборчук менен Карткүрөң, 
Кангайдан тартып калганы. 
Өжөрлөнүп чоң Жолой, 
Өлөр жагын ойлобой, 
Өкүмсүнүп дөөкүрсүп, 
Өз тагдырын болжобой, 
Өрт күйгөндөй жалындап, 
Өөрчүп кетип баратат, 
Утур келген адамды, 
Көмөлөтүп баратат. 
Такоол болуп артынан, 
Калмактардын Уушаңы, 



Канча түмөн кул айдап, 
Бачым жүргүн, деп айдап, 
Алдын билген киши жок, 
Алданган менен иши жок, 
Топурак чаңдап уйугуп, 
Токтолуп калган черүү жок, 
Кетип барат Бейжинге, 
Кара куйун жел окшоп. 
Ылама болуп туу кармап, 
Кол баштаган Алмамбет, 
Кара болуп Сарала ат, 
Жол баштаган Алмамбет, 
Бейжин жаккы урчуктан, 
Чыга калса тумшуктан. 
Бирин бири кубалап, 
Эки караан баратат. 
Ким өткөндүр мурун?- деп, 
Кимдигин билсем мунун деп, 
Кыйалданып Алмамбет, 
Желип чыгып караса, 
Алгара менен Аккула, 
Алдаган экен Коңур, деп, 
Айласы артык комур деп, 
Байрагын таштап ыргытып. 
Сарала менен жөнөдү, 
Салган бойдон зыргытып. 
Эки караан артынан, 
Зыргыта берсин Алмамбет, 
Байа кеткен Манастан, 
Угуңуз эми эки ооз кеп, 
Бара жатып баатыр шер, 
Бейжиндин көрдү коргонун, 
Баатырлыктын чеги жок, 
Карачы мунун ойлорун. 
Түртүп койсо Коңурбай, 
Топого башы тыгылмак. 
Тартып алса найзасын, 
Каны агып куйулмак, 
Кансырап да жыгылмак. 
Көргөндө коргон караанын, 
Жоо келди деп кароолчу, 
Дарбазасын жабат деп, 
Далдаңдаган Коңурбай, 
Дал тышында калат,  деп, 
Бир найзадан кечем  деп, 
Жапшыра сайып коргонго, 
Таштап койуп кетем деп, 
Тиктеген көзүн ирмебей, 
Чындап кууду бекемдеп. 
Бейжин оңой шаар эмес, 
Башка шаардай ал эмес, 
Бийиктиги кырк аршын, 
Коргону бар салдырган, 
Аны иши дагы бар, 



Адамды таң калтырган: 
Жазылыгы кырк аршын, 
Тереңдиги кырк аршын, 
Кандеги бар каздырган, 
Казган жерде мелтилдеп, 
Олтуруп койгон көлү бар, 
Аргаң келсе ошону, 
Атайын барып көрүп ал; 
Эн темирден кылдырган, 
Ачканда да, чапканда, 
Алтымыш балбан жылдырган, 
Кандекке чукул барганда, 
Арам өлгөн Алгара, 
Жал-куйругу жайылды, 
Кандеги менен көлүнөн, 
Салган коргон тамынан, 
Так түйүлүп өткөнү, 
Такашпай муну барынан 
Суурулуп колдо найзасы, 
Туруп калды айкөлдүн, 
Астында минген Кула аты, 
Аккула - Манас канаты, 
Кангайдын ханы Коңурбай. 
Ага албаган Ачалбарс, 
Кулага алды, карачы! 
- Койдой башын кеспесем, 
Коондой кардын жарбасам, 
Алгара айбан, сен айбан. 
Төрт айагың тең айбан, 
Аттай чуркап ал кетти, 
Эмнең сенин кем, айбан?! 
Кылычың кындан тартканда, 
Алмамбет жетти аңгыча, 
Чаап ийет экен, деп, 
Айгай салып келатыр, 
Чыгарып үнүн бекемдеп: 
- Ай, ай баатыр, ай баатыр, 
Аккула  канын сурадым. 
Антың үчүн бер, баатыр! - 
Ашыгыш жетип Алмамбет, 
Ачалбарс алып колунан. 
Айтканы бул соңунан: 
- Өзүңдөн кылча көрбөстөн, 
Айбандан неге көрөсүң, 
Абайлабай иш кылган, 
Акылсыз кандай төрөсүң? 
Башынан барктап бакпаган, 
Аны кимден көрөсүң? 
Алгараны Коңурбай, 
Бир бакса салып өндүргөн, 
Бир аттатып көндүргөн, 
Эки бакса өндүргөн, 
Эки аттанып көндүргөн, 
Алтымыш дубал-там бакса, 



Көнөт атты аттатса, 
Аны билбей оолугуш, 
Ай, төрөм, ушул мастык да! 
Айманбозду мингенде, 
Ажатта агып жүргөндө, 
Аташкан жоого тийе албай, 
Ачышып жүрөк күйгөндө, 
Аккула аттын азабын, 
Анда кандай таптыңыз? 
Кылыч тартар иш барбы, 
Кеп болсо эми айтыңыз, - 
Жүйөлүү сөздү укканда, 
Унчукпай Манас токтолуп, 
Ошондо Алмаң дагы айтты, 
Зардабы анын козголуп: 
- Качкан болуп шум Калча, 
Азгаштырып бир канча. 
Алып кирсе Бейжинге, 
Белдүүнүн баары Бейжинде, 
Кумурскадай кымылдайт, 
Ким тең келет бул элге, 
Бир кесимден кескилеп, 
Талап кетет жөн эле. 
Жүргүн, баатыр, жүргүн - деп, 
Алып кетти Манасты, 
Акырын айтып жолдуу кеп. 
 
 
Токсон миң кытай топ калдай, 
Айжаңжүн баштап алдында, 
Нескара , Жолой  артында, 
Мурадил , Уушаң баш болгон, 
Канча миң аскер карк толгон, 
Эң аркасын караса, 
Кыргыздын эли дүрбөгөн, 
Аралашып топ болуп, 
Кангай менен кыргыздар, 
Айрылышып жик болуп, 
Бир жагында зор Чубак, 
Бир жагында эр Сыргак, 
Түрүп айдап алыптыр; 
Муну билбей кангайлар: 
“Чоң  Ылама кетти - деп, 
Тууну кармап эптүү –деп, 
А кошулуп Коңурбай, 
Чен тонун кийип өттү”-деп, 
Ызы-чуу болуп чуркурап, 
Дүрбөп жөнөп калыптыр. 
Ай  дегенче болбоду, 
Ай  дегенге болобу? 
Айжаңжүн көрүп арстанын, 
Аккула менен чуу койду, 
Баатыр шер салып акырык, 
Катуу тийди жапырып, 



Манастын үнүн укканда, 
Менменсиген далай дөө, 
Мөндөй  түшүп шылкыйды, 
Акылынан жаңылып, 
Чабдар Күрөң ат менен, 
Айжаңжүн чыкты чамынып, 
Дүр-дүр этип кара жер, 
Дүркүрөгөн үн чыгып. 
Көзү кызыл, бети куу, 
Айжаңжүндөн түк чыгып, 
Күүлөп найза сунушуп, 
Күч жыйышып урушуп, 
Көөдөнгө найза такылдап, 
Туулгага балта чакылдап, 
Күрөңчабдар, Аккула, 
Алоолонуп алкылдап, 
Калгандары калдаңдап, 
Этектери далбаңдап, 
Эпсиз булар салышып, 
Ойду-кайкы чабышып, 
Этектен түрө кармашып, 
Эптеп белге жармашып, 
Ат капталдап тебишип, 
Эрегишип эңишип. 
Ажырап кетип бөлүнүп, 
Айланып кайра келишип, 
Колтуктарын чойушуп, 
Чокмор менен  койушуп, 
Жакадан алып тартышып, 
Жакаларын жыртышып, 
Белден алды булкушуп, 
Белбоолорун булкушуп. 
Манас кийген Ак олпок, 
Арзан эле адамга, 
Айрылып кетер тон эмес, 
Белиндеги күдөрү, 
Оңой эле адамга, 
Үзүлүп кетер бул эмес. 
Айжаңжүндүн темир тон, 
Дал-дал  болуп бөлүндү, 
Бадананын жынжыры, 
Кошуусунан сөгүлдү, 
Кээ жеринен кызаңдап, 
Чочконун эти көрүндү, 
Эми сайып алам, деп, 
Эрен Манас өмүлдү. 
Төкөр уста кылдаган, 
Ийилип бели сынбаган, 
Сыйкыры артык Сырнайза, 
Ойон Манас караса, 
Асмандын көркү ай окшош, 
Айкөлгө сонун жарашты, 
Ойунда турат Айжаңжүн, 
Сайамын деп Манасты: 



“Самсаалатып таратам, 
Сандап жаткан Алашты”, 
Чапдаркүрөң ат менен, 
Жан айабай баратты, 
Намыс үчүн жараткан, 
Айкөл баатыр Манасты, 
Тогузунан бер жакка, 
Кыргыздын наамын талашты, 
Эрлигин көр эрендин, 
Эбегейсиз берендин, 
Айжаңжүн жакын келгенде, 
Ала албай жаңжүн итти деп, 
Айкөл Манас деп жүргөн, 
Атагың кайда кетти деп, 
Найзаны таштап жиберип, 
Балтаны карап имерип, 
Айжаңжүндүн найзасын, 
Уңгусу менен балтанын, 
Кангыта кагып жиберип, 
Өтө берип айкөл шер, 
Оңолуп кайта бурулуп, 
Аңжаңжүн атын бурганча, 
Турбастан баатыр аңгыча, 
Манастап ураан чакырды, 
Желегин жерге жапырды, 
Как төбөгө бир койуп, 
Айжаңжүн шорун катырды. 
Төбөдөн тийген чоң балта, 
Акыректен чыкты эле, 
Албууттанган чоң Жолой, 
Сайышканга мыкты эле. 
Айжаңжүн Манас беттешип, 
Күч ортосун чектешип, 
Эрегишип жатканда, 
Ээленип Жолой тура албай, 
Эми жанга күч келип, 
Ээрдин кесе тиштенип, 
Тоодой Кошой абаңды, 
Тоңкойто сайып өттү эми. 
Оңолуп узай бергенче, 
Ойрон Чубак жетиптир, 
Олоңдогон Жолойду, 
Оодара койуп кетиптир, 
Оодарган менен атынан, 
Өлтүрүш аны оңойбу? 
Кужулдаган көп черүү, 
Курчап кетти Жолойду. 
Алыстан көрүп эр Сыргак. 
Кошойдун атын коштой чаап, 
Жебедей жеткен ушул чак, 
Тегеректеп абаңды, 
Ортого алган миң калмак, 
Чак дедире чапканда, 
Балтанын үнүн укканда, 



Тайанып турган куу найза, 
Булгап Кошой имерди, 
Жүз элүүсүн душмандын. 
А дүйнөгө жиберди. 
Тегеректеп келгенче, 
Эрен Сыргак жеткени, 
Калганын Сыргак такалап, 
Тору атын минди абакең, 
Тоодой болуп чалкалап. 
Жолой топко келе албай, 
Жанын калды калкалап, 
Турган Бакай былк этпей, 
Айчыгы алтын туу кармап, 
Туу түбүндө шер Манас, 
Бүткүл кыргыз эл жардап, 
Кытайы менен чытайы, 
Чытыраган доотайы, 
Анжу менен манжусу, 
Жаңжүн менен  дуудуусу, 
Көк жаңырып басылбайт, 
Көпчүлүктүн чуу-чуусу, 
Кечил менен калмагы, 
Лама менен калдайы, 
Таш сайынган далайы, 
Бейжинди карай чубады. 
Муну мындай таштайлы, 
Эки жактын согушка, 
Камданышын баштайлы. 
 

Эки жактын согушка камданышы 
 
Ажаттын бойу өтө кең, 
Боору тулаң тоосу күр, 
Адыры шыбак, ойу  чөп, 
Агып жаткан суусу көп. 
Аламан болгон көп кошун, 
Аттан түштү жайылып, 
Аш кайнатып жабылып, 
Курсагына камынып, 
Арстан турат чамынып, 
Ак күбө тонун жамынып. 
Ал аңгыча Алмамбет, 
Калды аскер канча, деп, 
Он башы, элүү башыны, 
Бери кел деп чакырды, 
Келбей калган эмесин, 
Киши жумшап таптырды. 
Аскер башы чоңдорго - 
Элүү башы он башы, 
Эл ичинен болгонго, 
Алмамбет анык кеп айтты, 
Алар келип болгондо: 
- Бейжинди беттеп басканда, 
Бектикти мага такканда, 



Көкчөлдөгү байагы, 
Алып колго кагазды, 
Айдап жүргөн астыңда, 
Аскерди эми саначы, - 
Он башылар ороктоп, 
Элүү башы сороктоп, 
Аттап-буттап түйүлүп, 
Жүз башыга жүгүрүп, 
Жүз башылар биригип, 
Миң башыга бүгүлүп, 
Тактап санын беришти, 
Миң башылар жон сандап, 
Эсебин алып келишти. 
Көкчөлгө келип түшкөндө, 
Элүү төрт илек кол экен, 
Эми бүгүн санаса, 
Жыйырма төрт илек жок экен. 
Муну Алмаң тыңдады, 
Буйрукту мыктап кылганы: 
-Жабыла атка мингиле, 
Жалпы баарың жүргүлө, 
Өлүктү кузгун жебесин, 
Тапсаңар сыйлап көмгүлө, 
Жараланып баса албай, 
Жайында жаткан бар бекен, 
Жанына барып көргүлө!- 
Хан Алмаң буйрук бериптир, 
Калбай баары келиптир, 
Кандуу майдан кыргындан, 
Как буларды көрүптүр: 
Башаламан жыгылган, 
Чапкан чөптөй жыйылган. 
Буту карап асманга, 
Кемерген башы тыгылган; 
Бирин-бири кучактап, 
Чогулушуп бутактап, 
Тиши ачылып ырсайып, 
Толгонуп мойну кыйшайып; 
Башы жок мойну койкойуп, 
Далысы чыгып сокойуп; 
Көчүгү чыгып даңкайып, 
Карады көөп дампайып, 
Алдынан койон өткөндөй, 
Ийилип бели кайкайып, 
Жердин бети жык толуп, 
Жаткан өлүк тартайып. 
Өңүнө кирген дагы бар, 
Сулуулашып суйкайып, 
Саргарганы дагы бар, 
Соолгон чөптөй кумсарып, 
Көп болгон уруш алдында, 
Болгон эмес мынчалык! 
Желип жүргөн атты көр, 
Чылбырын сүйрөп бош калып. 



Ат эсебин ким билет, 
Калмактар кеткен олжо алып? 
Ойноп жүргөн атты көр, 
Ээри ооп кыйшайып. 
Нечен ат жүрөт жер тиктеп, 
Тизгинге колу чалынып, 
Башы жерге тартылып; 
Жашылдантып  көздөрүн, 
Жаткан аттар дагы бар, 
Өлүктөргө артылып. 
Балта менен чокморго, 
Нечен баштар жанчылып, 
Чөп башында, жерлерде, 
Мээлер жатат чачылып, 
Көп өлүктү карасаң, 
Көзү калган ачылып. 
Таанылганын жыйнашып, 
Таасыбаттап сыйлашып, 
Бузулушуп көңүлү, 
Булатып жашын ыйлашып, 
Ак топурак дөңсөөдөн, 
Ар кимиси көр казып, 
Арбагы ыраазы болсун, деп, 
Ак чүпүрөк белги асып, 
Кыргыздар кетти түшкүнгө, 
Кылгырта жашын чубашып. 
Калган элде кадик жок, 
Олтурганда көөнү ток, 
Эки күнү  өргүтүп, 
Хандын баарын чогултту, 
Кайран Алмаң көлбүтүп. 
Олуйа Кошой, Музбурчак, 
Текечи, Шыгай, Жамгырчы, 
Үрбү, Агыш, Сынчыбек, 
Эбегейсиз алп Төштүк, 
Бала баатыр Керкөкүл, 
Абаң Бакай айкөл шер, 
Сыргак, Чубак-эгиздер, 
Баары келди дүрбөшүп, 
Бирин-бири жүр дешип, 
Анда Кошой кеп баштайт, 
Кеп баштаса деп баштайт: 
- Кана балам, Алмамбет, 
Бизге барбы кеп-кеңеш? 
Көп бүтөр иш болсо, 
Ийри олтуруп, түз сүйлөш - 
Деп ошентип айтканда, 
Сөз баштады Алма анда: 
- Улуу-кичүү, карыбыз, 
Олтургандар баарыбыз, 
Упурак болуп жол тартып, 
Алыскы жерден кол тартып, 
Кытайдын келдик элине, 
Какандын келдик жерине. 



Кан кечишип, жин чачып, 
Уруш кылдык бул жерде, 
Алды качып келген кол, 
Кайта кетти Бейжинге. 
Бизден качып кетти, деп, 
Болбос ишке сүйүнбө, 
Дагы келсе кантем, деп, 
Же аманат жандан түңүлбө. 
Какандын ханы баш болуп, 
Калгандары чогулуп, 
Камданып болду бу күндө, 
Чөптөй калың кол жыйнап, 
Чогулуп келет беш күндө. 
Жекелешип урушат, 
Желке чачын жулушат, 
Башаламан тек чыкпас, 
Кайраты көптөн кем чыкпас, 
Эсенхан келет эл баштап, 
Оронгу келет кол баштап. 
Оронгу чыгат алдында, 
Кошой аба, кандайсың, 
Оронгуга барууга? 
Алдырсаң да, алсаң да, 
Борончу чыгат артында. 
Өңкөй Бейжин чоңдордун, 
Койбой баарын көргөмүн, 
Ажал жетип күн бүтүп, 
Алиге дейре өлбөдүм. 
Чыгып калса Борончу, 
Мен беттешип көрөйүн, 
Өлтүрөмбү өлөмбү, 
Өзүңөрдү көрөмбү, 
Бул жагы мага күмөндүү. 
Жолой чыкса кокустан. 
Чыгарсын, Төштүк, окустан, 
Нескара кылса кайратты, 
Көрсөткүн Чубак, айбатты; 
Мурадил, Уушаң,, Сайкалдын, 
Кимиси чыкса жекелеп, 
Баргын, - деди Сыргакты. 
Ээн жерде эл жайнайт, 
Эсенхан өзү туу кармайт, 
Падышалык алтын туу, 
Абамдан башка ким кармайт? 
Кебез өтүк Кендирбай, 
Келбеттүү калча Коңурбай, 
Жекеге чыкса тура албай, 
Айкөлүм чыгат дегеле, 
Упурабас дубалдай. 
Казакта, Үрбү, хан элең, 
Кыраакы эпчил жан элең, 
Колдор сынат кокуйлап, 
Буттар сынат чолоңдоп, 
Көздөр чыгат олоңдоп, 



Бул өңдөнгөн кырсыктар, 
Бу согушта көп болот, 
Ташталып калып мындайлар, 
Талаада калса жок болот, 
Ал өңдөнүп калганга, 
Ээ болсоңуз не болот? 
Айры сакал Сынчыбек, 
Өмүрүңдүн көбүндө, 
Пул санадың эсептеп, 
Аш-тамакты дайардап, 
Жеткирип турсаң канетет? 
Кечээки болгон урушта, 
Эл кырылып аздады, 
Аш-тамакты башкаргын, 
Эрте келет, кеч келет, 
Азыксыз адам калбасын, 
Буудай хандын Музбурчак, 
Касиеттүү эр элең, 
Көптү көргөн көп билген, 
Илекердин бири элең, 
Чындап ажал жетпесе, 
Өлтүрбөймүн дээр элең, 
Бей ажал өлүп кетчүгө, 
Ээлик кылып сен берсең, 
Кары Шыгай агабыз, 
Бош калган атка караңыз. 
Бала баатыр Керкөкүл, 
Байкап уккун эр Көкүл, 
Черүүнүн арка жагына, 
Азыр болгун сен өзүң, 
Кайратыбыз жоготуп, 
Качып аскер жүрбөсүн. 
Жамгырчы, Агыш – агабыз, 
Черүүнүн эки четине, 
Ээлик кылып караңыз. 
Текечи, кары чал элең, 
Малга шыктуу жан элең, 
Шыгай берген чогултуп, 
Атка карап аа кошуп, 
Отунга көңүл жиберсең. 
Абам Бакай карыбыз, 
Эп көрсө турган баарыбыз, 
Бул канткениң, койчу, деп, 
Бузбаса Манас залыбыз, 
Айчыгы алтын туу кармап, 
Уруш акыр болгуча, 
Баашалык такты алыңыз,- 
Моминтип элге угузду, 
Ойон Алма ханыңыз. 
Унчуккан бенде жок болду, 
Алмамбеттин айтканы, 
Баарына жакты окшонду, 
Муну көрүп Алмамбет, 
Айтуучу кепке токтолду: 



- Баатырың бар, эриң бар, 
Калк  башкарган ханың бар, 
Карапайым элиң бар, 
Мына бу менин кишим деп, 
Бул жагына карабай, 
Ар адамга ылайык, 
Кыларыңды  бөлүп ал. 
Найза сайар мыктууну, 
Найзага өтө шыктууну, 
Чогултуп муну бир бөлгүн; 
Балта чапкан балбанды. 
Балталап балбан алганды, 
Баарын жыйнап бир бөлгүн; 
Кылычты кындан тартканды. 
Кылайып жазбай чапканды, 
Кыпыйтып аны бир бөлгүн; 
Кетелек менен сом темир, 
Чабыша келсе баары бир, 
Чачпай баарын бир бөлгүн; 
Чойулбай чокмор чапканды, 
Чогултуп аны бир бөлгүн, 
Очогорун октогон, 
Милтесин кызыл чоктогон, 
Мылтыктууну бир бөлгүн; 
Колумсаны асынып, 
Жаа тартканды бир бөлгүн; 
Бөлүнгөн бойдон бөлүнгүн, 
Бөлөк-бөлөк көрүнгүн, - 
Деп ошентип Алмамбет, 
Баарына айтты айкын кеп. 
Айкөл Манас шер баштап, 
Олуйа Кошой зор баштап, 
Акылга дыкан жаралган, 
Абаң Бакай хан баштап, 
Баардыгы жумуш аткарып. 
Болуп жатат карбалас, 
Кыргызды  таштап салыңыз, 
Эми кытайдан кабар алыңыз. 
 
 
Алгара аттап сепилден, 
Шаар ичине киргенде, 
Эл жайнаган базардын, 
Ортосуна түштү эле, 
Коңурбай түшкөн базарды, 
Уаң базары дечү эле. 
Кый сүбөөдөн сайдырган, 
Кызыл канын жайдырган, 
Коңурдун алын көргөндө, 
Хандын баары калдаңдап, 
Калбай чуркап далдаңдап, 
Алтын калаа-чет Бейжин. 
Катуу түштү карбалас, 
Көчө бойлоп чабышты. 



Көпчүлүктүн ичинен, 
Илегерин табышты, 
Элүү эмчи чогулуп, 
Жарага дары чабышты, 
Аш кайнамдын ичинде, 
Алп Коңурбай төрөнүн, 
Айкырыгын басышты, 
Күн санын үчкө жеткирбей, 
Айыктырып алышты. 
Кишинин өтүн куйушуп, 
Кайнатма кара тыгышып, 
Кырма кызыл чабышып, 
Азизди  жанчып таңышып, 
Санаасын басты какандык. 
Сакайтып Коңур алышып. 
Үч күнгөчө эл келди, 
Улуктары тең келди, 
Каканчынын калкында, 
Каргадан экен кабарчы, 
Канаттуудан чабарчы, 
Токонек деген кушу бар, 
Кат жазып асса мойнуна, 
Алпарып берет ушулар. 
Эсен ханга кат жазды, 
Калтырбай ишти бүт жазды, 
Акырында күч жазды: 
“Элиңди бөлөп эр келди, 
Эсирген кыргыз эл келди, 
Манас аттуу шер келди, 
Арбайта сунуп чеңкелди, 
Соорандыктын Алмамбет, 
Бүтпөй турган чыр келди, 
Чыры мунун күч келди, 
Алтымыш уруу көп алаш, 
Дөө Кошой баштап бүт келди. 
Алышып көрдүк далай күн, 
Уктабай биздер канча түн, 
Жер жайнаган көп черүү, 
Кырылып жүрүп теңделди, 
Айжаңжүн менен Солоке, 
Өлтүрүп кетти эрлерди, 
Карапайым  эл өлдү, 
Катардагы эр өлдү, 
Аз өлбөдү, көп өлдү, 
Согушуп жүрүп Соорандык. 
Соо калбай анын дагы өлдү, 
Сен Эсенхан болголу, 
Бул өңдүүнү ким көрдү?! 
Өзүм келбей Эсен хан, 
Хан болгонуң баарың кел, 
Чынмачын, какан калкың кел, 
Бакбурчун, Туңша - жалпың кел, 
Алышканды алчууң кел, 
Ааламга даңкың калчууң кел! 



Өкүмүң өткөн жерлерге, 
Өжөр өскөн эрлерге, 
Өзүң билип кат бергин, 
Жаныбыз калды аз гана, 
Жай жатпастан бат бергин!” 
Хан Эсенге ушинтип, 
Карбалас кат жазгандар, 
Калдайта мөөрүн баскандар: 
Кечилдин ханы Коңурбай. 
Манжулардын Нескара, 
Анжулардын Мурадил, 
Калмактардын Уушаңы, 
Кедендин уулу чоң Жолой, 
Айжаңжүн өлүп жок үчүн, 
Чытайлардын дотайы, 
Кангайлыктан калдайлар - 
Катты жазган ушулар. 
Токонек деген куш барып, 
Эсен хан андан кат алып, 
Ханы калбай бүт алып, 
Эсен хандын алдына, 
Асыл килем жасалып, 
Алты күндүк кантундан, 
Хандын ханы Эсенди, 
Колго-колдоп көтөрүп, 
Ана-мына кылгыча, 
Жеткирип аны койушту, 
Чет Бейжинге алпарып, 
Мына ушундай дегенге, 
Же ишенет, ишенбейт, 
Көрбөгөндөр таң калып. 
Хандын ханы Эсен хан, 
Андан кийин Оронгу, 
Кошо келди Күнжаңжүн, 
Эсен ханы баштаган, 
Хандын саны отуз бар, 
Күнжаңжүнү баштаган, 
Жаңжүндүн саны кыркча бар. 
Жыйырма ашуун калдайы, 
Алпы болуп доо болуп, 
Ат көтөргүс жөө болуп, 
Нечени бар андайы, 
Дуудуу менен доотайы, 
Эсептеп адам билгисиз, 
Кара Черүү калганы, 
Эсен ханды көргөндө, 
Кечилдин ханы Коңурбай, 
Мурдагыдай жүгүнбөй, 
Таазим кылып бүгүлбөй, 
Өрт көрүнүп көзүнөн, 
Өктөсү чыгып сөзүнөн, 
Каадалап ханын жатпады, 
Каарлуу сөзүн баштады: 
- Капкайдан келип алаштар, 



Түрк улуу элге кол салды, 
Түрк улуу мында келишке, 
Кытайдан барып жол салды. 
Качып кеткен качкын кул - 
Сорандыктын баласы, 
Түбүнөн козгоп түрүктү, 
Түрткүлөп келди карачы - 
Эсен ханга Коңурбай, 
Жандатып айтып тийгизип. 
Кангайын айап калмакчы, 
Чыгыш менен түштүктү, 
Түртүп мурда салмакчы, 
Коңурдун мындай айтканы 
Ишенгени Оронгу, 
Эсен хандын оң колу, 
Коңурбайга суратып, 
Жерди бөлгөн мына ушу, 
Алмамбетти таарынтып, 
Элди бөлгөн дагы ушу, 
Ошол үчүн Коңурдун, 
Кеп тийгизген жайы ушул, 
Алоокенин чоң калча, 
Алачыктай бир барча, 
Алгарасын токунуп, 
Жүзүн жуубай аш ичпей, 
Бутканага чокунуп, 
Очогорун асынып, 
Жоо жарагын жам кылып. 
Жүргөн экен бу чакка, 
Жоого ылайык кам кылып. 
Айтып болуп ал сөзүн, 
Жүрмөк болду бастырып. 
Манжулардын Нескара, 
Акылында кеми жок, 
Өтө жетик бир балаа: 
- Ай, ай Коңур баатыр - деп, 
Айалдай турчу  акыр-деп, 
Жалгыз башың суурулуп, 
Жүрөмүн дешиң кайсы кеп? 
Мурда барып жыгылып, 
Топого башың тыгылып, 
Кийин барып желигип, 
Жеп ийчүдөй ээлигип, 
Как сооруңа найза жеп, 
Качып келдиң демигип. 
Булардын баарын биздерди, 
Ойлосоң керек билбейт, деп, 
Байкастабай сен артың, 
Байатан какан журтуна, 
Сен өткөрдүң далай кеп. 
Башыңды жалгыз зор дешиң, 
Башкаларды кор дешиң, 
Жарабаган бу бир кеп! 
Башынан сыймык кетпеген, 



Баашалуу журт бакбурчун, 
Баш болуп келди Күнжаңжүн; 
Кайнап жаткан чынмачын, 
Кетириптир Эсенхан, 
Калтырбастан бүт баарын. 
Мен ойумда кеп айтам, 
Уккунуң баарын деп айтам. 
Найза, кылыч, балта бар, 
Сом темир менен кетелек, 
Андай жарак канча бар, 
Бөрү тил учтуу канжар бар, 
Учу кайкы шамшар бар, 
Чойулуп чабар чоктор бар, 
Очогор келте, Койчагыр, 
Нечен түркүн мылтык бар, 
Баарыдан мыкты жасаткан, 
Ышкырып учкан жебе бар, 
Түрүлгөн деңиз кептенип, 
Түркүмдөп чыгаар эрлер бар, 
Түртүшүп чыгаар шерлер бар, 
Ушул турган чынмачын, 
Эмнеден кемиң бар? 
Ар жаракка көнүгүн, 
Абыдан тандап бөлүп ал, 
Канча түркүм боло алсаң, 
Душманга тийер көркүң ал. 
Эл башкарып журт бийлеп, 
Ээлик кылып келгенсиң. 
Элиңди баштап бурутка, 
Эр Эсен хан өзүң бар. 
Кыйын болуп бул уруш, 
Башаламан урушуп, 
Байкоосуз элди кырдырдык, 
Таанга кушту салгандай, 
Байрак кармап туу жайып. 
Жекелешип эр сайып. 
Уруш кылсак ал кандай? 
Баатырлары  жеңилсе, 
Баашасы жесир калбайбы, 
Баш кишиси жеңилсе, 
Башкасы тетир качпайбы. 
Жекелешип урушуп, 
Бурутту жеңип алалы, 
Баатыр алып бир бирден, 
Башына балаа салалы. 
Улуктун бири сен элең, 
Оронгу менмин дээр элең, 
Кечээ Көкөтөйдүн ашында, 
Көп чатактын башында, 
Кошой дөөгө чыккансың, 
Бирок андан жеңилип, 
Ичиңде жүрөт ай кабың, 
Кептин айтсам кыскасын. 
Сен чыксаң  чыгат Кошойу, 



Бул ирет жеңгин ошону, 
Жеңсең аны алганың, 
Жеңилсең тирүү калбастан. 
Ичиңде кетет арманың, 
Борончу туруп ала албайт, 
Эл ичинде мааналап, 
Сенден кийин ал барат, 
Борончу чыкса Каңгайдан, 
Алмамбет  чыгар буруттан, 
Эрдик кылып Борончу, 
Алмамбет кулду кулатсаң, 
Өч алабыз ошондо, 
Өзү келген Манастан, 
Андан кийин Жолой бар, 
Көрүнсө Жолой жекеде, 
Бөлүнүп Төштүк чекеге. 
Жолойдон кийин мен барам, 
Ак жолтой алсаң сен кадам, 
Чоң Көкө теңир колдосо, 
Чубакты сайып мен алам, 
Мурадил, Уушаң, Сайкалдын, 
Кимиси болсо барганы, 
Качырып тийет тура албай, 
Хан Жакыптын Сыргагы. 
Эртеңки болор урушта, 
Эбегейсиз жумушта, 
Алмамбет, Чубак, Сыргактын, 
Телегейин тең көрдүм, 
Баарысын жыйнап келгенде, 
Сыргакты мыкты эр көрдүм. 
Көрсөтүп журтка өнөрүң, 
Артта, Коңур, жөнөгүн, 
Сен чыксаң Манас кабылат, 
Эңсегениң табылат, - 
Жаагын жанып Нескара, 
Ушуларды бирме-бир, 
Айтып турду жабырап. 
Эсен хан менен Оронгу, 
Макул көрүп ошону, 
Нескаранын айтканын, 
Баарысы кабыл алыптыр, 
Барпылдаган Коңур да, 
Басылбыраак калыптыр. 
Муну мындай таштайлы. 
Оронгуну Кошой дөө, 
Өлтүргөндөн баштайлы. 
 

Ороңгу менен Борончунун өлүмү,  
катардагы баатырлардын алгачкы беттешүүсү  
 
Нескара акыл айткан соң, 
Баарына бирдей жаккан соң, 
Эсенханды кангайлык, 
Баштагандан  көрктөнтүп, 



Жөө башына көтөрүп, 
Ажаттын бойу керүү,  деп, 
Буруттун жаткан жери, деп, 
Чыккан жердин чөбүндөй, 
Жайнап чыкты какандык, 
Алты жайсан, он жаңжүн, 
Айдап чыкты какандык. 
Чоң мерген деген бар эле, 
Алмамбет менен бирге окуп 
Келгендин бири ал эле, 
Күркүрөгөн Күнжаңжүн, 
Аны кошо алды эле. 
Кедендердин Жолойу, 
Кенен айдап көп колду, 
Манжулардын Нескара, 
Анжулардын Мурадил, 
Калмактардын Уушаңы, 
Канча түрмөк кол айдап. 
Жүрдү булар тамамы. 
Кечилдин ханы Коңурбай, 
Сомтемирин артынып, 
Чарайнасын тартынып, 
Башына таккан жыңзы таш, 
Күн чагылтып жаркытып, 
Алгарасын аргытып, 
Артынан чаңын баргытып, 
Кудай бетин салбасын. 
Көпчүлүк жүрүп бергенде, 
Топурак учуп тоз болуп, 
Тозоң барып боз болуп, 
Асман ачык, жер бүркөк, 
Күрөң тартып күүгүмдөп, 
Айра көзгө таанылбай, 
Келген жандар күдүңдөп, 
Жер жарылып дүңүлдөп, 
Күн көрүнбөй бүрүлдөп, 
Көргөндүн бойу дүркүрөп, 
Бара жатат көп кошуун, 
Жайкы күндөй күркүрөп. 
Эр Манастын эрлери, 
Элине баатыр шерлери - 
Кара Төлөк, Алакен, 
Кадыр, Түмөн, Шуутулар, 
Керектүү киши ушулар, 
Борончу баштап он эки, 
Күнү-түнү уктабай, 
Уйку качып, көз катып. 
Уйку көргөн киши жок, 
Бут-колун сунуп түз жатып, 
Камынып эрлер турганда, 
Кангайлык келди маңдайга. 
Алоокенин калчасы, 
Аскерин аттан түшүрбөй, 
Алчыланып күпүлдөй, 



Элчиге киши узатты, 
Кат берип колго бечеттеп, 
Алып барып, алып кел, 
Жообун бурут берет, деп. 
Элчинин саны жети экен, 
Элчилердин баштыгы, 
Чоң мергендин өзү экен, 
Бакай алып катты ачып. 
Башынан ылдый көз салып, 
Мазмунуна караса, 
Тополоң салбай турушуш, 
Жекеме-жеке урушуш. 
Катты окуп, кат жазып: 
“Биз кошулдук, - деп жазып, 
Аламан уруш кылбайлы, 
Букарада не жазык?” 
Элчилер кайра барыптыр, 
Эсен хан кабар алыптыр. 
Байрак сайып туу тиктеп, 
Атка минип эл дүрбөп, 
Каканчынды караса, 
Ар жаракка ар бөлөк, 
Топ-топ болуп калыптыр. 
Алаштын эли таң калып, 
Алмамбет билип мындайын, 
Бизди бөлгөн экен деп, 
Алмамбеттин сыртынан, 
Мактап айттың нечен кеп. 
Эки жакка эки туу, 
Көкөлөтө сайыптыр, 
Сайылган туунун түбүнө, 
Хан тактасын куруптур, 
Ээлик кылып элдерге, 
Бакай менен Эсен хан - 
Эки хан барып туруптур. 
 
 
Аңгычакты болбоду, 
Кангайлардын Оронгу, 
Бозчаар минип оңдонду, 
Көк жолборстой комдонду, 
Оронгуну көргөндөр, 
Ким беттешсе ушуга, 
Соо калбайт деп ичинде, 
Солкулдап муну ойлонду. 
Жолу каткан  Оронгу, 
Орто тоодой чоңдугу, 
Тай торпоктой бар экен, 
Кар жиликтин борбуйу. 
Калканын  артып жонуна, 
Найзасын илип карыга, 
Балтасын байлап жанына, 
Кылычын салып кынына, 
Чокморун кысып такымга, 



Беш кабат кемер кийинип, 
Көкө теңир колдо, деп, 
Кудайына сыйынып, 
Бозчаар атын теминип, 
Кайнап жаткан какандан, 
Калдайып чыкты бөлүнүп; 
Бар жарагын башкарып, 
Найзасын ыргап колго алып, 
Канчаларга баатырдан, 
Каруулураак көрүнүп. 
Тору аттын чыёдап олоңун, 
Олпогун кийип оңдонуп, 
Карт Кошой  чыкты майданга, 
Кабыландай комдонуп, 
Кирген нардай күркүрөп, 
Көргөндүн бойу дүркүрөп, 
Кобурлуу тууган киши экен, 
Башынан көнгөн иши экен, 
Ээрчиткен тайган ити бар, 
Колунда алган кушу бар, 
Башташкан жоосу Оронгу, 
Мына мындай иши бар. 
Торусу менен зор Кошой, 
Бастырып чыкты бөлүнүп, 
Баса элек тоодой көрүнүп, 
Көзүнөн жалын төгүлүп, 
Маңдайлаша барганы, 
Оронгу - хан, Кошой - хан, 
Хандын салтын кетирбей, 
Оронгу тура калганы, 
Кангайынча калдырап, 
Кошойдун дайнын сурады. 
Аны Кошой угабы? 
Аркасын карап кылчайып. 
Камчысын Кошой булгады, 
Кызыл тилдүү Ажыбай, 
Кыргыздан жетип барганы. 
Кыпчакбайдын Ажыбай. 
Анын иши мамындай: 
Жети түркүн тил билет, 
Бул өңдөнүп ким билет? 
Айтты Кошой дөөсүнө, 
Ажыкең келип тил күрмөп: 
- Айланайын, Абаке,  
Мен Какандын ханы деп, 
Хандын жолу мабу деп, 
Сизден сурап жатыптыр, 
Теги жайы кайсы? деп 
Абаң  Кошой шаңк этип, 
Кыжырлуу күлүп барк этип: 
- Тегимди уксаң, сен калмак, 
Өзүм кыргыз, түбүм түрк, 
Атым Кошой угуп ал, 
Кара эмес ханымын, 



Калмагым сени билемин, 
Толбой жүргөн кабыңын; 
Тааныбай калган окшойсуң, 
Эми бүгүн таанып ал!  
Муну угуп Кошойдон, 
Оолуга сүйлөйт Оронгуң: 
- Кангай болот урунгум, 
Эсен хан менен кеңештеш, 
Чоң Бейжин болот туругум, 
Кыргыздын ханы сен болсоң, 
Кангайдын ханы мен болом, 
Мен да кары, сен кары, 
Менден улуу сен дагы, 
Көрүнүп турса билбейсиң, 
Бер жагыңан нар жагы!  
Айтып болуп Оронгу, 
Колуна найза кармады, 
Жыгылганы эсимде, 
Эми чындап арданды, 
Чагып ийчү жыландай, 
Жаалы чыгып арбанды. 
Абаң Кошой ошондо, 
Колундагы шумкардын, 
Боосун буттан чыгарып. 
Тамандан өйдө какты эле, 
Ээрчип жүргөн тайганды, 
Акшумкар учкан жагына, 
Колун шилтей салды эле, 
Шумкары учуп калкылдап, 
Тайганы кетти закымдап. 
Ашырып Кошой айбатын, 
Колуна алып найзасын, 
Сайып көргөн кайран дөө, 
Оронгудай канчасын. 
Качырышып беттешти, 
Сайар жерин жиктешти, 
Бирин бири сайдырбай, 
Найзаларын кагышты, 
Кайра имерип сайышты, 
Карсылдашып салышты. 
Эки кары какжаңдап, 
Сакалдары  бакжаңдап, 
Байакы кездер колдо жок, 
Баштары кетет калтаңдап. 
Кошой токсон ашыптыр, 
Оронгу сексен барыптыр, 
Кайран дөөлөр ошондо да, 
Карсылдашып жатыптыр. 
Аркы-терки койушуп, 
Акылдашып солушуп, 
Оң-тескери турушуп, 
Оңой эмес урушуп, 
Кууша кетип жандашып, 
Этектен түрө кармашып, 



Ээрдин тиштер тиши жок, 
Эриндерин жалмашып, 
Булкулдашып чойушуп, 
Чокулашып койушуп, 
Найзадан айла таба албай, 
Айбалта колго алышып, 
Айанбастан чабышып, 
Балтаны башка тийгизбей, 
Уңгусу менен кагышып, 
Саптары кетип тараша, 
Куру кол болуп калышып, 
Кылыч менен урушуп, 
Кылычтын баарын сындырып, 
Бирин бири карашып, 
Тап бүркүттөй жылмыйып. 
Аттуу туруп  баатырлар, 
Жакаларын кармашып, 
Бирине бири жалмашып, 
Чирене тартып кезенип, 
Оодара тартып кете албайт, 
Кап сени,  деп кекенип. 
Көөдөндөрү кирилдеп, 
Көздөрү чылпак ириңдеп, 
Кирпиги катып чакыйып, 
Сакалдары бириндеп, 
Коколорун кысышып, 
Жакаларын жыртышып, 
Бел боолорун үзүшүп, 
Ээктерге сүзүшүп, 
Этектерин бөлүшүп, 
Айкырышып сөгүшүп, 
Баштардан кан жойулуп, 
Шымаланып билектин, 
Териси калбай сойулуп, 
Күн-түнүнө айланып, 
Аттардан түшө салышып. 
Найзасы сайып талаага, 
Бар жарагын асышып, 
Көөдөндөшүп тирешип, 
Белдерин орой кармашып, 
Баарлык күчүн арнашып. 
Көтөрүп чаап кете албайт, 
Бирине бири жармашып. 
Айкырышып шилтешип, 
Аманат жанга күч келип, 
Ачууланып акырса, 
Төбө чачы тиктенип, 
Муруттар тал-тал саналып, 
Бузулуп өңдү карарып, 
Тегеретип ийгенде, 
Буттары ташка тийгенде, 
Кум болуп таштар тозулуп, 
Кумга барып кошулуп, 
Дем алган жок бул экөө, 



Көчүгүн койуп олтуруп. 
Дал-дал болуп тондору, 
Дайны калбай жоголду, 
Аттарына минишип. 
Айбаттанып чуу дешип, 
Айланышып тийишип, 
Белсенип бирөө турмакка, 
Берки бирөө урмакка, 
Ажал жетип күн бүтсө, 
А дүйнөгө бармакка, 
Кезектешип көрмөккө, 
Келсе ажал өлмөккө, 
Кеңешти кылып бул экөө, 
Айласыз жөнгө барышты, 
Абалдашып канышты, 
Оронгуга бериптир, 
Мурун Кошой чабышты. 
Калканын кармап калдайып, 
Кабылан Кошой далдайып. 
Бул эмне укмуш, деп, 
Көргөндөр турат таң калып, 
Ачууланып Оронгу, 
Колуна чокмор карманып, 
Бозчаар күлүк чуратып, 
Артынан чаңын буратып, 
«Буркан, буркан, буркан», деп, 
Бурканым колдой турган деп, 
Жолум үйдөй чойун баш, 
Жолу каткан бу калмак, 
Туруп берген Кошойду, 
Чокудан ары бир койду. 
Кары Кошой абаңдын. 
Кармап турган калканы, 
Дайны калбай кармаарга, 
Чыгып кетти далдалы. 
Абаң Кошой өзү сак, 
Оронгу чапкан чокмордун, 
Атка өтүп зардабы, 
Алдындагы Чоңтору, 
Бакайдан жерге малынды. 
Мына мындай күчтүү экен, 
Малун капыр Оронгу, 
Кошойду чаап алгын, деп, 
Кезегин берди эми бу. 
Абаң Кошой бир башка - 
Чыкканчакты бу жашка, 
Чокморду чаап көнбөгөн, 
Чапмак тургай чокморду, 
Колуна алып көрбөгөн, 
Эшик эндүү ай балта, 
Арта салып ийинге, 
Кескерип көктө күүлөгөн. 
Кең көкүрөк далдайып. 
Кенен майдан айланып, 



Абакең кылат кайратты, 
Кетсем деп башын байланып. 
Токтоно калып абакең, 
Оронгудай калмакка, 
Оро-пара маңдайга, 
Балтаны шилтеп жиберип, 
Оронгунун туулгага, 
Ойрон Кошой чапканы, 
Оронгунун туулгасы, 
Быт-чыт болуп калбады, 
Жердин бетин чаң алып, 
Опсуз баатыр Оронгу, 
Эс-акылдан танганы. 
Абаң Кошой карыйа, 
Өтө берип бир кыйла: 
- Барсыңбы, - деп - Оронгу?! 
Үн чыгарды ушунда. 
Кангайда артык Оронгу, 
Кошойдун үнүн укканда, 
Көзүн ачып эс жыйнап, 
Бозчаар менен бурулуп, 
Чаңдан чыкты көрүнүп, 
Санаадан көөнү бүлүнүп, 
Көзүнөн жалын төгүлүп, 
Найзасын кармап бекемдеп, 
Абакеңе Оронгу, 
Катуу кирди кекеңдеп. 
Каарданган Ороңгу, 
Каңтара саймак Кошойду, 
Кабылан Кошой карыйа, 
Каарданып чамына, 
Балтасы бар колунда, 
Бул дагы кирди качыра. 
Ороңгу калмак карарып, 
Оозун улам жаланып, 
Алдыңкы ээрдин кашы, деп, 
Табарсыктын башы деп, 
Ыктатып атын имерди, 
Найзаны муштап жиберди. 
Найза келип тиерде, 
Таамай жиреп кирерде, 
Абалтадан кабелтең, 
Адис болгон абакең, 
Келе жаткан найзаны, 
Балта менен какканы. 
Балта тийген бу найза, 
Асманды көздөй зыркырап, 
Жетимиш барча бөлүнүп, 
Чыгып кетти быркырап. 
Ошол кезде Алмамбет, 
Капкайда туруп  бакырат: 
- Айланайын абаке, 
Алп күчүңө береке! 
Кезектешпей кечке эле, 



Эми көз ачырба дегеле! 
Алмамбеттен кеп угуп, 
Абаң Кошой дем уруп, 
Көз ачырбай душманын, 
Дегеле жаман жүдөттү, 
Удаасы менен он уруп. 
Кангайлардын Оронгу, 
Башын өйдө кыла албай, 
Чыдаштык кылып тура албай, 
Ойлоду акыл мамындай: 
“Атымдын башы эл жакта, 
Азыр ушул чоң пайда, 
Амалданып көрөйүн, 
Айабай качып жөнөйүн, 
Туруп берип бул жерде, 
Калкан болуп өлбөйүн. 
Коржоңдогон Кошойун, 
Балтасы кыска ошонун, 
Эрдемсип кирип келгенде, 
Кылычты жалаң алайын, 
Кый сүбөөгө бир сайып. 
Кызыл канын жайайын, 
Олуйасы кыргыздын, 
Мунун эбин табайын. 
Карыса да бу Кошой, 
Калка экен кыргызга, 
Кысылган жерде жол тапкан, 
Арка экен кыргызга. 
Көкөтөйдүн ашында, 
Киши чыкпай койгондо, 
Кошой чыккан алдында, 
Бүгүнкүдөй кыстанда, 
Чыгыптыр жана камына, 
Жой болотту салбасам. 
Өлөр жери – кардына”- 
Оронгу мындай ойлонуп, 
Бозчаар атын теминип, 
Өбөктөп жатып алыптыр, 
Арамзада бул чочко, 
Колуна кылыч алыптыр, 
Аркасынан чоң Кошой, 
Өчөшүп кууп калыптыр. 
Көрүп муну Алмамбет: 
“Абам Кошой жетер, - деп, 
Кылчайып кылыч шилтесе, 
Дөөлүгү анын бекер-деп, 
Кый сүбөдөн жойболот, 
Кыркып чыгып кетер” – деп, 
Арстан Алмаң ашыгып. 
Абакелеп бакырып: 
-Олуйа аба, неттиң?- деп, 
Акылың кайда кеттиң?- деп, 
Балтаңдын сабы чагынча, 
Барып калсаң жанына, 



Жойболот кылыч жетпесин. 
Так белиңден кеспесин! 
Алмамбет үнүн угуптур, 
Аппак сакал хан Кошой, 
Найзаны күүлөп сунуптур, 
Өбөктөгөн кытмырга, 
Ээрдин арка кашынан, 
Көтөрө найза уруптур. 
Күрөөкө тону кайрылып, 
Көөмөйлөнүп этеги, 
Ачылып калган көчүгү. 
Абакеңдин найзасы, 
Көтөндөн кирип кетиптир, 
Ичеги-карын аралап, 
Как жүрөктөн кечиптир, 
Бозчаар аттан Оронгу, 
Көмөлөнүп кетиптир. 
Өтө берип Абакең, 
Атынын башын бурганы, 
Оронгу кантти экен деп, 
Ага назар сунганы. 
Жанталашып Оронгу, 
Жыландай болуп толгонуп, 
Жатканын абаң көргөнү, 
Кыжыры менен кылычтап, 
Денеден башын бөлгөнү. 
Колун сунуп эңкейип, 
Чачынан сүйрөп башты алды, 
Сүйрөткөн бойдон Абакең, 
Бакай менен Эсен хан, 
Ортосуна алып барып, 
Сыйлык берип хан Бакай. 
Кызылдан жапты камканы. 
Жете келип Алмамбет, 
Кошойду аттан түшүрдү, 
Нөөкөрлөргө күттүрдү. 
 
 
Аңгычакты болбоду, 
Борончу саптан козголду, 
Байкаганга бадырек, 
Кылымда мындай жок болду. 
Карабуурул ат минген, 
Кабаттап темир тон кийген, 
Күүгүмдөгү устадай, 
Күлгүн тартып өңдөрү, 
Көөнүн нечен аздырат, 
Көзү менен көргөнү. 
Далысы кең, орто бой, 
Эки бети томтогой, 
Кар жиликтин булчуңу, 
Бышты чыкма танадай, 
Кулагынын көнчөгү, 
Үйлөп койгон чанач, ай, 



Эки далы ортосу, 
Тай чабуучу талаадай. 
Колдору бар буурсундай, 
Буттары бар устундай, 
Көтөрсө мурду кеңкийип, 
Казып койгон ыштыктай. 
Кирпигинде чылпагы, 
Балтыр бешик баладай, 
Эки көздүн ортосу. 
Дайрадагы аралдай. 
Сакал менен муруту, 
Ажаттын камыш көгүндөй, 
Эки көзү жаркырайт, 
Жайлоонун толгон көлүндөй, 
Аркасында турган чач, 
Алты арканды түргөндөй. 
Күмбөзчөлүк башы бар, 
Каманчалык кашы бар, 
Үнү күндөй күркүрөйт, 
Үнүн уккан кишинин, 
Сийдиги агып бүркүрөйт. 
Каарын салып сурданып, 
Колуна найза карманып, 
 
Жан алчудай көрүнүп, 
Чоң Борончу элинен, 
Бастырып чыкты бөлүнүп, 
Көргөндүн баары ойлошот, 
Буга барып туш болгон, 
Кетер деп каны төгүлүп. 
Толкуган кыргыз элине, 
Какандык көзүн салыптыр, 
Кымызы чыгар экен деп, 
Калайык карап калыптыр, 
Хан Алмамбет ал кезде, 
Сарала минип алыптыр. 
Өнөрдүн Алмаң андеси, 
Алмамбеттей ар ишти, 
Аткара албайт пендеси. 
Билегинде күчү бар, 
Жан кубантар сөзү бар, 
Өлүмдөн коркпос өзү бар, 
Жалгыз кара бир башы, 
Миң кишилик иши бар, 
Айласы артык илегер, 
Албайып турган кайран шер, 
Асманда булут жолунда, 
Алаңгир жаа сур жебе, 
Алмакеңдин колунда, 
Абаң Кошой бир басып, 
Үстүнө кызыл тон жайып, 
Чыгарды элден узатып. 
Үстүнө жапкан тонду алып. 
Андан өтүп Алакең, 



Бакай ханга түз барып, 
Мөөнөт сурап бата алып: 
- Айланайын, Абаке, 
Мен Алмамбет болголу, 
Бейжиндиктин бектери, 
Беттешпей бирөө калбады, 
Беттешип жеңе албады, 
Бирок көрбөгөнмүн беттешип, 
Борончу деген айбанды. 
Сазаңшаанын баатыры- 
Макилдин атын уккамын, 
Угуп эсим чыккамын, 
Макилди белде жайладым, 
Кылычты канга майладым. 
Борончуну абаке, 
Көрбөгөнмүн, уккамын, 
Кызыталак кытайга, 
Бүгүн өзүм чыгайын, 
Мээрлүү жүзүң көрөргө, 
Мейиздеп сөзүн угарга, 
Насип кылсын кудайым!  
Муну айтып Алмамбет, 
Жүрүп кетти Алла деп, 
Турган экен Борончу, 
Буруттан кими келер деп, 
Сараланы көргөндө, 
Тиги Алмамбет экен деп, 
Борончу айтат мындай кеп: 
- Сен Какандан качкан качкынбы? 
Кулдук уруп байыңа, 
Бузук кул, мурун чаптыңбы?! 
Умачтай көзүн ачайын, 
Каның менен жиниңди, 
Каратып туруп ханыңа, 
Как ушул жерде чачайын! 
Деп ошентип Борончу, 
Найзасын күүлөп алыптыр, 
Сөзүнө сөз Алмамбет, 
Жобурап айтып калыптыр: 
- Мен Соорандык баласы, 
Сээрлеп кеп сүйлөгөн, 
Сен бир чайчы, карачы! 
Азыраак тойсо курсагы, 
Адамдын өсүп санаасы, 
Өөдөлөйт тура чамасы. 
Атаңдын аты Каспарбы? 
Сен албарсты, мен арстан, 
Кана эми, аманат жаның куткарчы! 
Албарсты деген сөзүнө, 
Ачууланып Борончу, 
Каары бойго жыйналып, 
Качырып найза урганы, 
Зым-зым этип зымырап, 
Алакең карап турганы. 



Борончунунун найзасы, 
Отуз жерден бөлүнүп, 
Бөлөктөрү асманда , 
Учуп жүрөт көрүнүп, 
Ал аңгыча да бирөө, 
Жеткирди найза өңөрүп, 
 
Алмаңдан башка ким болсо, 
Кетмекчи каны төгүлүп. 
Өтө берип Борончу, 
Кылчайып артын каранып, 
Кыргыздан чыккан качкын кул, 
Калгандыр деп куланып. 
Ойунда минтип караса, 
Ойон Алмаң туруптур, 
Сарала менен залкайып, 
Ак мейкин тоодой мелтиреп, 
Ак карлуу тоодой заңкайат. 
Ачуусуна чыдабай, 
Киргенде жана Борончу, 
Анда Алмамбет муну айтат: 
- Каада билбес сен акмак, 
Каның качкан тирүү арбак, 
Ачууланып чабасың, 
Кезегим кана, ой калмак?! - 
Кеп кулакка кирбеди, 
Кара жалдуу Борончу, 
Найзаны шилтеп ийгени. 
Алмамбет өзү кеменгер, 
Адамдан чыккан кайран эр, 
Кагып ийип найзасын, 
Жандап өтө бергенде, 
Жайдары баатыр Алмаңдын, 
Кыйамына келгенде, 
Алтын кемер чети, деп, 
Ай далынын бети, деп, 
Абакең найза салыптыр. 
Найзанын учун тийгизбей, 
Куланып аттан шалк этип, 
Тоодой болгон Борончу, 
Жерге түштү далп этип. 
Найза тийбей бул калмак, 
Кандай ыргып кетти, деп, 
Абакең артын караса, 
Эбелектеп жалт этип, 
Кара буурул атына, 
Борончу минди салп этип, 
Өлөрүн чочко санабай, 
Өчөшүп жанын айабай, 
Күүлөп найза сундуруп, 
Күркүрөгөн үн чыгып, 
Күүсү кулак тундуруп, 
 
Жана кирди Алмамбет, 



Борончуга бурулуп, 
Жазбай сайып найзаны, 
Так деген үнү угулуп. 
Көөдөндө соот, чарайна, 
Такылдайт үнү тайганда, 
Башыңда темир туулга, 
Чак дегени угулат, 
Балта менен салганда. 
Көөдөнгө найза така-так, 
Туулгага балта чака-чак, 
Айкырган үнү жаңырат, 
Баатырлардын бака-бак, 
Обону карай созулат, 
Жерден чыккан топурак. 
Топурак учуп тоз болуп, 
Абага чыгып боз болуп, 
Айбатынан кара жер, 
Калт эткенсип козголуп. 
Асман ачык, күн бүркөк, 
Туман түшүп алыптыр, 
Жаркырап жарык күн тийбей, 
Тунарыктап калыптыр. 
Найза, кылыч, балтадан, 
Калбады тарпы жарактан, 
Пендеден мындай эр кылып, 
Кудурет кандай жараткан? 
Күркүрөшкөн үнүнөн , 
Көпчүлүк угуп жадашкан, 
Алардын кылган ишинен, 
Айырбай көзүн карашкан, 
Айласы артып күч ташып, 
Түн кетип, сүрүп таң аткан, 
Менменсиген далай дөө, 
Аларды көрүп жадашкан, 
Жадагансып калбастан, 
Баарлык күчүн айабай, 
Жакалашып кармашкан. 
Ат үстүндө жулушуп, 
Соотторун булушуп, 
Этектен түрө кармашып, 
Үзөнгү боого салышып, 
Ажыратып кете албай, 
Айсарала, буурул ат- 
Аттары турат тайышып. 
Оодара тартып кете албай, 
Аттарынан түшүшүп, 
Тартканына чыдабайт, 
Темир сооттор үзүлүп. 
Айбаттанып Борончу, 
Атынан түшө калыптыр, 
Оодара тартчу немедей, 
Ойон Алма султанды, 
Кемерине алыптыр. 
Сараланы Алмамбет, 



Дем өткөрүп алсын деп, 
Ал дагы түшүп атынан, 
Борончунун кол тартпай, 
Кемерден алган дартынан. 
Бел кармашып эки эр, 
Нар буурадай жөөлөшүп, 
Көөдөндөшүп калышып, 
Орой кармап кемерден, 
Балбан колун салышып, 
Анткен менен дагы эле, 
Чама жетпей, чарк келбей, 
Булар турат тайышып. 
Ачууланып айкырып, 
Ураанын айтып бакырып, 
Бирин бири силккенде, 
Жолум үйдөй топурак, 
Обого чыгат чачылып. 
Буттары казып жер жыртып, 
Какырлуу жерлер коо болду, 
Тополуу жерлер ор болду, 
Чымдуу жерге былкылдап, 
Чылпылдаган суу толду. 
Этектерин түрүшүп, 
Сүзүшкөн уйдай сүрүшүп, 
Күнү-түнү дем албай, 
Так ушундай жүрүшүп, 
Күнү түнгө уланып, 
Түнү күнгө айланып, 
Жана тийип күн жарып, 
Алмамбет менен Борончу, 
Азыктанбай дем албай, 
Кайра минди бул экөө, 
Аттарына жармашып. 
Борончу турду муну айтып: 
- Сен Алмамбет, кулак сал, 
 
Айтканымды угуп кал, 
Мен турайын безенип, 
Сен ургунуң кезенип, 
Сен тургунуң безенип, 
Мен урайын кезенип, 
Кимден ооса сыймык-бак, 
Бул дүйнөдөн кетелик. 
Кез болгону экөөбүз, 
Келип кетти эки түн, 
Түнү эки, күнү үч, 
Болбогон согуш мындай күч, 
Каканчыда туулуп, 
Көрүшпөпбүз жаш кезде, 
Кезектүү жерде болуп туш. 
Сакал буурул, мурут ак, 
Булкулдаштык ушул жак, 
Кеткен экен биздерден, 
Кайрат кылар жаш убак, 



Акылман кайран Алакең, 
Караса аны байкастап, 
Намысы жок бу айар, 
Оозу сүйлөп кажыдап, 
Темир боолук жанында, 
Чечип жатат тырмалап. 
Анда Алмамбет муну айтат: 
-Атаңдын көрү иним, ай! 
Жоокалатып  уйалбай, 
Бооолук салып, тор таштап, 
Кармаймын деген нээтиңби? 
Билбей калар иш эмес, 
Биткор сенин пейлиңди, 
Намысты таштап киши алдап, 
Калгандыгың билинди! 
Деп ошентип Алмамбет, 
Найзаны кармап имерди, 
Коржоңдогон Борончу, 
Кош колдоп туруп чокморун, 
Алмаңа шилтеп жиберди. 
Чокморго найза кабылды, 
Алакеңдин найзасын, 
Чокморго батпай тайгылды, 
Алактаган Борончу, 
Күүлөп-күүлөп чокморун, 
Артына дагы кайрылды, 
Күркүрөгөн карыпдын, 
 
Күчү күчкө уланды, 
Төбө чачы тиктенип, 
Төөдөй мойну узарды, 
Үкүдөй көзү кызарды, 
Өпкөдөй бети бышарды. 
Соорандыктын Алмамбет, 
Жоготпосом сени деп, 
Колдобойт буркан теги деп, 
Оозунан көбүк буртулдап, 
Артынан чаңы буркурап, 
Алмамбетке бул чочко, 
Келип калды чукулдап, 
Артык тууган Алмамбет, 
Кебелип койбойт бушман жеп. 
Чокморду кагып салганы, 
Балтасын колго кармады, 
Салакалуу Алакең, 
Залкайып карап турганы, 
Коржоңдогон Борончу, 
Күүлөп келип чокморду, 
Чокудан ылдый жумшады. 
Ирмебей көзүн Алакең, 
Келе жаткан чокморду, 
Как туурадан какканы. 
Алмамбет каккан оңобу? 
Борончунун колунан, 



Каңгып чокмор кетиптир, 
Каңгыган бойдон зыркырап, 
Өз кошуна жетиптир. 
Үйүлүшкөн черүүнүн, 
Үстүнө чокмор түшүптүр, 
Токсон бир киши жанчылып, 
Күнү мунун бүтүптүр. 
Кечилдин ханы Коңурбай, 
Ардыккандан өлө албай, 
Ар кубулжуп тура албай, 
Айкырып ийди айуудай, 
Алапайын таба албай. 
Борончунун чойунбаш, 
Кагып ийип Алмамбет, 
Арты-артынан дембелеп, 
Туулгага балтаны, 
Онду койуп жиберет. 
Акимсинген Борончу, 
Айбат кылып тура албай, 
Алакең чапкан балтанын, 
Ыдыгына чыдабай, 
Найза кармап сайарга, 
Башын өөдө кыла албай, 
Туулга тосо дүктүйүп, 
Бир байпактын жүн чыгып, 
Жаагында түгү үксүйүп, 
Каны качып жүрүнөн, 
Кара сур батып түктүйүп, 
Өбөктөп атка алыптыр. 
Далысын түйүп бүкчүйүп, 
Ойон Алма султаның, 
Айта-буйта кылгынча, 
Ачып көздү жумгунча, 
Улай-улай үчтү чаап, 
Уламкысын күчтүү чаап, 
Дер айрылып күнгүрөп, 
Балтанын үнү угулат, 
Чыдай албай Борончу, 
Мына мындай ой кылат: 
“Туруп берсем былк этпей, 
Башымды катып калкалап, 
Сорандыктын баласы, 
Талканымды чыгарат, 
Туулгамды талкалап. 
Найза алдырбай Алмамбет. 
Уруп турган дембелеп, 
Эми урса он-он беш, 
Оозуман мөжүк кан келет, 
Менден кийин калганда, 
Буга кайсы кытай тең келет? 
Ээн калган көп калкым, 
Агызып жашын себелеп, 
Айла менен жоо алмак, 
Абалтан калган бир сабак, 



Атымдын башы он экен, 
Кетерим ачык жол экен. 
Башымды өөдө көтөрбөй, 
Качымыш болуп көрөйүн, 
Кангайым көздөй жөнөйүн. 
Алактаган Алмамбет, 
Дакылдап кирип келгенде, 
Жойболот менен бу кулду, 
Как белинен тең жарып, 
Кыйа чаап салайын, 
Көрсөтүп туруп бурутка, 
Башын кесип алайын, 
Бакбурчундун баашасы, 
Эсенханга соога деп, 
Орто Бейжин, чет Бейжин- 
Экөөнү алып тынайын”. 
Өлө албай жатып Борончу, 
Өзүнчө болуп ал бир бек, 
Сорандыктын ордуна, 
Бейжинди сурап так минмек. 
Кыйалы мунун кам болуп, 
Майданда туруп хан болуп, 
Тепеңдете теминип, 
Качып жолго салыптыр, 
Каарданып Алмамбет, 
Артынан жөнөп калыптыр, 
Ошондо Кошой акырды: 
- Алмамбет! - деп бакырды, 
Балтачан барсаң байкабай, 
Жой болот сага жетер, - деп, 
Жоон белден кесер, - деп, 
Эмгегиң болор бекер! - деп. 
Аңдап алып Алмамбет, 
Балтаны таштап жиберип, 
Көк түпөк кызыл найзаны, 
Колуна алды имерип. 
Алтын кемер чети, деп, 
Карчыттын балык эти, деп, 
Арка этеги калдайган, 
Көтөрүлгөн күрөөкө, 
Качырып Алмаң муштаган. 
Карчыттан камсый бөйрөккө, 
Муштаган найза мылк этти, 
Кош бөйрөктү тең кечти, 
Менменсиген Борончу, 
Карабуурул атына, 
Томолонуп шалк кетти, 
Тоодой болгон Борончу, 
Жер кучактап далп этти, 
Карап турган кангай журт, 
Каңгырап какшап чур этти. 
Эр Алмамбет баатырың, 
Эки бөлүп санаасын. 
Башын кесип нетем, деп, 



Бул бадырек чочкону, 
 
Найзага илип кетем, деп, 
Тартып алып найзасын, 
Как далыга муштады, 
Айбалкайдын башынан, 
Найзанын учу чыкканы. 
Эр Алмамбет албайып, 
Көтөрүп алды далдайтып, 
Эки дөө турса не чара, 
Баса албай турду Сарала, 
Багалчеги майышып, 
Бут шилтенбей тайышып, 
Эки көзү чекчейип, 
Кайкалап бели мекчейип, 
Жаныбарым Сарала, 
Айабай жанга күч келип, 
Айбан да болсо арданды, 
Бир Алмага жалбарды: 
“Алмамбетти эр кылып, 
Ар душманга тең кылып, 
Жаратыпсың, жасаган, 
Мени кандай кем кылып. 
Жараткансың, сен Аллам? 
Чөбү күрүч, суусу сүт, 
Алтоо кылгын маа жардам! 
Кулун кезден бу кезге, 
Куйругун салып сыртыма, 
Кутуруп жүрүп чоңойдум, 
Алмамбет арнап мингени, 
Аргымак атка мен кондум; 
Алмамбет сайып эрди алса, 
Көтөрүп экөөн баса албай, 
Көгөрүп турдум мен мына. 
Кар кылбай мынча жылкысын, 
Колдоп жөнгө салуучу, 
Камбар ата, сен кана?! 
Үрүстөм минген Ыракышы, 
Өзүң жардам бер мага!” 
Төрт айактуу жылкыга, 
Сарала турат жалбарып, 
Түп тамыры дулдулга. 
Ангычакты болбоду, 
Айткандары колдоду, 
Батышта обо кызарып, 
Нур созулуп узарып, 
Боз топурак мунарык, 
Сызып келет тунарык. 
Элеси көзгө көрүнбөйт, 
Не экени билинбейт, 
Айбан сыйак боруму, 
Бута атым жерди бир алып, 
Арышына салыптыр, 
Токтоно калса эл көрдү, 



Өңү сурча бир жылкы, 
Сарала аттын жанына , 
Жакын туруп калыптыр. 
Жөнөй берди кылт берип, 
Куйругун серпип жылт берип, 
Баса албай турган Сарала 
Борончу менен Алмаңды, 
Көрбөстөн эки балача. 
Шерлик кылды Алмамбет, 
Капка тоодой Борончу, 
Найзага илип көтөрүп, 
Абаң Бакай карынын, 
Соогасына өткөрүп. 
Салам берип Бакайга, 
Салакалуу Алмамбет, 
Бура тарткан убакта, 
Аккула минип албаңдап, 
Айкөл Манас барбаңдап, 
Айта мактап бакырып. 
Сүттөй акты таптырып, 
Ичин жарып өпкө алып, 
Алмамбетке чаптырып, 
Кан кечип чыккан баатыр деп, 
Үстүнө кызыл жаптырып, 
Кошойду кошо чакырып, 
Ханын абам алды деп, 
Калмактын канын жайды деп, 
Баатырын алды Алмамбет, 
Караандуу көркү баарыдан, 
Борончудай залды, деп, 
Коңурбайдын жүрөгү, 
Өрт өчкөндөй жанды, деп, 
Жандай түшүп айкөлүң, 
Сараланын көкүлүн, 
Сылай кармап кынады, 
Кош болдум бүгүн сага, дейт 
Сүттөшүмдүн бууданы. 
Куу жигитти таптырды, 
Чоң куржунду ачтырды, 
Кошой менен Алмаңа, 
Кырк миң кызыл алтынды, 
Баштарынан айлантып, 
Мискиндерге чачтырды. 
 
Көрүп туруп Коңурбай, 
Менден башка калгандан, 
Кеп чыгат деп бар жандан, 
Мурутун булкуп ыргытьып, 
Мурдунун суусун зыргытып, 
Көзүнүн жашын куйултуп, 
Мурдунун суусун чубуртуп, 
Айласын көр калчанын, 
Маминтип элди тынчытып, 
Чоң ылама мергенин, 



Жашырып ичтен чыкырып, 
Күнжаңжүндү кошо алып, 
Оңдоп-солдоп сакалын, 
Тутамдап улам карманып, 
Сөз баштады Коңурбай, 
Желке болгон немедей, 
Ээрди-башын жаланып: 
-Коңурбай атка конгону, 
Кечилдин ханы болголу, 
Мындай кордук болбоду, 
Жалгыз Коңур мен эмес, 
Жалпы Какан ойлойлу! 
Алдында өткөн урушта, 
Солокени баш кылып. 
Сонундан сойду неченди, 
Ай жактагы эр эле, 
Эсен ханга бел эле, 
Айжаңжүндү сулатты, 
Түштүк элин чулатты, 
Эл башкарган Оронгу, 
Аны бүгүн кууратты! 
Какандын кара тоосу эле, 
Борончуну сулатты, 
Мына минтип качкын кул, 
Баарыбызды чуулатты! 
Балам кадыр билет, деп, 
Батынып кайран тийет, деп, 
Соорандык кирсе казатка, 
Түртө салып Сыргакка, 
 
Көрмөксөн болуп бурулуп, 
Келе берди биз жакка. 
Качкын Алмаң кангайга, 
Кастыгын тикти айрыкча. 
Ылама, атың Чоңмерген, 
Бирге окуп, бир жүргөн, 
Амалың барбы бу кулга? 
Качкын кул менен Манасты, 
Карап көрсөм күзөтүп, 
Барыбызды жоготуп, 
Кетет окшойт түгөтүп, 
Күнжаңжүн менен мергенге, 
Коңурбай турса муну айтып. 
Аркы четтен майданга, 
Дөө Жолой чыкты чуратып. 
Ачбуудан атын  каргытып, 
Артынан чаңын баргытып, 
Доолбасы кынгырап, 
Найза колдо зынгырап, 
Кезенип чыккан ач жолборс, 
Кезиккен пенде соо болбос. 
Дөө Жолойду көргөндө, 
Тогуз уул кенжеси, 
Бир кудайдын пендеси - 



Элемандын эркеси, 
Теңдешиң келди дегенсип, 
Чалкуйрук менен чаңдатып, 
Караганды таңдантып, 
Кыргыздан чыкты бөлүнүп, 
Кездемдерин чубалтып, 
Кезкерип найза чунайтып, 
Кел, тур деген кеби жок, 
Айанышаар жери жок, 
Найзалашып сайышып, 
Балталашып чабышып, 
Бул экөө жүрөт салышып. 
Кебез белбоо кең өтүк, 
Кечилдердин Коңурбай, 
Алды-алдына туйдурбай, 
Бирден-бирге барганда: 
“Бириндетип алдайлы, 
Билгизбей сойуп жайлайлы, 
Санаасын элдин жандайлы, 
Арты-артынан чуратып, 
Аттын оозун тыйбайлы, 
Тизгинди кайра жыйбайлы”  
Деген кепти жеткирип, 
Желип жүрөт жекирип. 
Коңурбайдан кеп угуп, 
Манжулардын Нескара, 
(Бул капыр чындап беттесе, 
Табылбас ага эч дабаа), 
Түндүкчүнүн Тору айгыр, 
Түмөндөн чыккан зор айгыр, 
Араандай оозун ачтырып, 
Бул да кетип барайтыр. 
Аңкарбай Чубак калыптыр, 
Алп Агыш көрүп алыптыр, 
Ак жалдын белин бекемдеп, 
Ал дагы жөнөп салыптыр. 
Ангычакты кангайдан, 
Атакта  бар хандардан, 
Кырмузшаанын Мурадил, 
Кызыл жээрде чуратып, 
Кыйрынан чаңын чубалтып, 
Кыйкырыгы  баш жарып, 
Баштан өтүп таш жарып, 
Кылычты сууруп колго алып, 
Кетемин деп жол салып, 
Алдыман каршы болбо, деп, 
Алып келем олжо, деп, 
Камчыга атын бөлүптүр, 
Бул дагы турбай жөнөптүр. 
Алты атадан тараган, 
Алтымыш уруу алаштан, 
Адамдын алы келбеген, 
Чабышса чама жетпеген, 
Бу замандын балбаны, 



Акбалта дөөнүн Чубагы, 
Көктекесин  чуратып, 
Күүлөнүп чыкты бу дагы. 
Мурадилдин артынан, 
Ээлүүдө бар курамы, 
Жатка окуган “Кураны”, 
Колу менен жасаган, 
Койнунда бар кудайы, 
Калмактардын Уушаңы. 
Куйрук улаш чубады. 
Санды көрсө шашпаган, 
Сайышкан жоодон качпаган, 
Сайышка чыккан эрлерди, 
Сапырып жүргөн баштатан, 
Найзага кемер аштаган, 
Сайганын жерге жаздаган, 
Телкызылын камчылап, 
Теминип чыкты кыргыздан, 
Кара калпак кыргагы, 
Хан Жакыптын Сыргагы, 
Кабылан Манас чыйрагы. 
Байкап көрсө Коңурбай. 
Кагышып кирген кыргыздар, 
Алуучудай соо кылбай. 
Айырбасам  бекер, деп, 
Эми бир күн биз турсак. 
Баарысын алып кетер деп, 
Топчулугун топчулап, 
Тула бойун опчулап, 
Капталынан бүчүлөп, 
Алгарасын чү-чүлөп, 
Бат атарын койундап, 
Алгарасын мойундап, 
Чоң кисеси шалпылдап, 
Очогор жондо жалтылдап, 
Өзүнүн бойун жыйнабай, 
Өңүрү кетти салкылдап. 
Өрттөй көзү жалындап, 
Оозунан түтүн бурулдап, 
Эки жаакта саксайып, 
Беш байпактык түк турат. 
Бети жардай, бел найдай. 
Белдүү чочко Коңурбай, 
Ок өтпөс буулум шым кийип, 
Багалеги балактап, 
Кең майданга бу капыр, 
Кирип келди алактап. 
Айкөл Манас - артык шер, 
Аккула минип болкойуп, 
Сырнайза колдо койкойуп, 
Сырттаның Манас зоңкойуп, 
Көкжеке бутта чойкойуп. 
Ачалбарс жанда кынгырап, 
Айбалта белде шынгырап, 



Төкөр уста жасаган, 
Кызыл мистен доолбас, 
Чымын тийсе зынгырап, 
Аккелте жондо жаркылдап, 
Айкөлдү көргөн адамзат, 
Айбатынан калтырап; 
Алагар көзү чолпондой, 
Ай кулагы калкандай. 
Алтындан кемер курчанган, 
Айдай беттен нур тамган; 
Көөхарлуу кемер курчанган, 
Күлгүндөп беттен нур тамган, 
Көрсөм деп пенде муңканган; 
Адам кемин  таба албас, 
Арстаныңдын мүчөдөн, 
Көптү көрсө күчөгөн, 
Өчөгүшүп өрчүгөн, 
Он биринен бер жакка. 
Беттешип пенде түтпөгөн; 
Үстүнө кийген олпокко, 
Жебенин огу жетпеген, 
Бараңдын огу батпаган, 
Найзанын учу тешпеген, 
Чаппаса кылыч кеспеген; 
Күүгүм туман көздөнүп, 
Майлаган буудай жүздөнүп, 
Шынга бойлуу найча бел. 
Айкөл Манас кайран эр, 
Коңурду көрө койгондо, 
Бул дагы кирди кезкерип, 
Аккула менен тап берип. 
Айкөлүң жөнөй бергенде, 
Шыйкырай калбай келгенде, 
Бөлөкчө башка бир жумуш, 
Көрүп турган элдерге- 
Баш бармактай салаңдап, 
Маңдайда кызыл меңи бар, 
Жылаңайлак, жылаң баш, 
Алты жашар эр бала, 
Суулуктан кармап Куланы, 
Кошо чуркап калыптыр; 
Эки түгөй сур бөжөк, 
Үзөнгүгө жармашып, 
Бу да жөнөп алыптыр; 
Алтымыш кулжа бөлүнүп, 
Эки жакта көрүнүп, 
Бир Куланын дабыртын, 
Алтымыш аттай салыптыр; 
Кара чаар кабылан. 
Карсылдашып кабышып, 
Айкөлүңдүн артынан, 
Алар жөнөп алыптыр. 
Көргөн адам таң калар, 
Сонун иши дагы бар: 



Түргөн чийдей жоондугу, 
Сойлоп барат ажыдаар, 
Айкөл шерге учкашкан, 
Аркасында бир кыз бар - 
Өзү жандан узун кыз, 
Өңү айдай кызыл кыз. 
Шөкүлөнүн төбөсү, 
Төрө Манас көкжалдын, 
Төбөсүнүн көрүнгөн, 
Шөкүлөнүн бермети , 
Түркүм түргө бөлүнгөн, 
Чачылары делбиреп, 
Учу жерге төгүлгөн. 
Камчы саптай ак жылан, 
Айкөлүңдүн колуна, 
Үч оролуп алыптыр, 
Наштардай тилин ачайтып, 
Кулагынан артылып. 
Бу да сунуп калыптыр. 
Абаң Бакай, зор Кошой, 
Калча-кангай эри деп, 
Байкайлыйчы деги деп, 
Алоокенин Коңурга, 
Көз жибере салыптыр, 
Көзүнө булар чалыптыр: 
Суулугунда бир бала, 
Колуна уучтап кан алган, 
Эки жаккы жанында, 
Он бештен отуз кулжа бар, 
Дердеңдешип келайткан, 
Эки бутта эки чөө, 
Каткырышып барайткан; 
Кара чаар жуп жолборс, 
Куйруктары чагарак, 
Чакчаңдашып баратат; 
Жоондугу аттын белиндей, 
Сырты кара ажыдаар, 
Алдына кирип алыптыр, 
Аркасында неме жок, 
Аттын чаңы калыптыр; 
Төбөсүндө кара каз, 
Үнү угулат баркылдап, 
Канаттын куусу шарпылдап, 
Ушундайча түр менен, 
Коңур келет шалкылдап. 
Ошондо Бакай кеп айтат: 
- О, капырай, - деп айтат, 
Олуйа Кошой сен элең, 
Ойчул Бакай мен элем, 
Ойумда турат бир күмөн. 
Айкөлүмдүн ажыдаар , 
Аркасында калыптыр, 
Коңурбайдын ажыдаар, 
Алдына кирип алыптыр; 



Айкөлүмдүн жанында, 
Кабылан жүрөт кабышып, 
Бул каапырдын жанында, 
Жолборс жүрөт жарышып; 
Айкөлүмдүн казы бар, 
Каз да болсо канаттуу, 
Бул каапырдын кушу бар, 
Акыры бизди соо кылбай, 
Оңдойт экен ушулар! 
Анда Кошой муну айтат: 
-Бакай баатыр не болдуң? 
Ханда да болсо жакшыраак, 
Өз ойуңда болгонуң. 
Ырысы артык Алмамбет, 
Анда турат көп кеңеш, 
Кээ-кээсинде бул Манас, 
Алмамбетке жол бербейт, 
Ушинте берсе дагы эле, 
Түбүндө иш оң келбейт 
Эки кары ушундай, 
Аңгемеге батканда, 
Алаштын ишин оңдо, деп, 
Алладан тилеп жатканда, 
Кечилдин ханы Коңурбай, 
Айабай сунуп найзасын. 
Бели арка мекчейип, 
Эки көзүн карасаң, 
Тышына чыгып чекчейип, 
Томоро сайып кетчүдөй, 
Ээрдин кесе тиштенип, 
Кыпкызыл болуп кан агып, 
Өлгөнгө жакын эки зор, 
Намыстан жаны карарып, 
Алгараны камчылап, 
Атырылды алактап, 
Эки буту салактап, 
Айкөл Манас тогошту, 
Алдынан тосо шарактап. 
Куунайза алып Коңурбай, 
Күүлөп сунуп алыптыр, 
Сырнайза менен зыңкыйып, 
Арстан тосо калыптыр, 
Коңурбайга сайдырбай, 
Көкжалын кайта кагыптыр. 
Аккула менен аргытып. 
Асманга чаңын баргытып, 
Кескерип найза муштады, 
Найзанын учун тийгизбей, 
Коңурбай кайта какканы. 
Адистиги тең келип, 
Дал болуп колдор шалдайып. 
Айанбастан алышып, 
Айбалталап чабышып, 
Кылычты кындан суурушуп, 



Кыйамы менен урушуп, 
Кагышты катуу салыптыр, 
Какандыктын Коңурбай, 
Кандуу найза алыптыр. 
Кабылан Манас баатырга, 
Катуу шилтеп калыптыр, 
Канкор шердин колунда, 
Балтасы бар чабышкан. 
Найзанын учу жетерде, 
Астыртан өйдө кагыптыр, 
Коңурбайдын найзасы, 
Көккө учуп кангыптыр, 
Тараша кетип тал болуп, 
Талкаланып калыптыр. 
Алгарасы жылт берип, 
Туурага чыкты кылт берип. 
Жарак алаар айла жок, 
Туруп берсем далдайып, 
Жол бойуна чыгат деп, 
Акыл ойлоп, эс жыйнап, 
Кайра качып  Коңурбай, 
Бура тартты буйдалбай. 
Качса капыр жөн качпай, 
Камчысын баштан айлантып, 
Кара кытай манжуну, 
Калмак менен анжуну, 
Шибээ менен солонду, 
Каптаганым деп айтып, 
Каран түн салды ушинтип, 
Жарлык кылып Коңурбай, 
Жалпы элине кеп айтып. 
Муну мындай таштайлы, 
Башаламан урушта, 
Коңурбайдын жети эрден, 
Айрылганынан баштайлы. 
 

Коңурбайдын баш аламан урушта  
Жолой баштаган жети баатырынан айрылышы 
 
Коңурдан белги болгондо, 
Каңгай, кытай манжусу, 
Шибээ, солон, анжусу, 
Шыншайда желек аштады, 
Каркылдаган каргадай, 
Калбай баары каптады, 
Дүр койуп каптап киргенде, 
Кудай бетин нары кыл, 
Кайсы экени билинбейт, 
Жердин бети дүрүлдөйт, 
Ат дабырты дүбүрөйт, 
Тепсетип өттү неченин, 
Аттуулары чабышып, 
Жыйнай албай этегин, 
Найзага найза кагышып. 
Калың кол турат удургуп, 
Ошондо калча оңбогур, 
Көздөн чыкты кубулжуп. 
Каптаган аскер санаксыз, 
Көптүгү жердин чөбүндөй, 
Ободон башка эч нерсе, 
Калкылдап жүрөт күдүңдөп, 
Караган менен көрүнбөй, 
Атагы алаш журтунан, 
Атайы келген он төрт хан, 
Баарысы кирди жапырып, 
«Манастап» ураан чакырып, 



Баштагандан беш бетер, 
Топуракты сапырып. 
Коңурбай, Калча ошондо, 
Айарларын жүгүртүп, 
Боолукчусун бакырып, 
Чалмачысын чакырып, 
Калкынын чоңун келтирип, 
Мына мындай кеп айтты, 
Кеңешин ал жеткирип: 
- Каршылашып биздин эл, 
Эрегишпей эл менен, 
Баш калкалап кутулсун, 
Мына бу агып келген сел менен. 
Манас шерин баш кылып, 
Эки көзүн жаш кылып, 
Алмамбет менен Чубагын, 
Ага кошуп Сыргагын, 
Бул төртөөнү кармагын. 
Боолугуң сал мойнуңа, 
Торуңду тос жолуна, 
Чалмаңды үзбөй жаныңан, 
Дайарлап карма колуңа, 
Кырк чоросун Манастын, 
Сүйүнчү ал жолуңа! - 
Чоңмергенди баскын, - дейт, 
Мындай кезек табылбайт, 
Мыктыларын аткын - дейт. 
Коңурбай турду маминтип, 
Айарларга кеп берип. 
Ханы менен карага, 
Коңурбай айтса эп келип, 
Мас болгондой оолугуп, 
Баары кирди чуу койуп. 
 
 
Коңурбай качып кеткенде, 
Колбуган топко жеткенде, 
Өткүр кылыч - Ачалбарс, 
Кармай калып сабынан. 
Сууруп алып кабынан. 
Ачууланып айкөл шер, 
Жаасы келип абыдан. 
Кол жеткенин майдалап, 
Бет келгенин найзалап, 
Топтуу караан бар жерди, 
Албарс менен кайсалап, 
Астында жүрөт жол салып, 
Бир башынан талкалап. 
Абаң Кошой башкача, 
Ай кулагы калкандай, 
Алайган көзү чолпондой, 
Аскери менен аралаш, 
Эрендерин ойрондой, 
Элпеңдеп кыйын тийиптир, 
Таптап шумкар койгондой. 
Кендирбайдын Керкөкүл, 
Келберсиген эр Көкүл, 
Жардай сары ат минип, 
Жан айабай бир тийип, 
Бара жатса бир жактан, 
Алты калдай, он балбан, 
Кесе дөөсү баштаган, 
Кесе дөөсү Кошойду, 
Көмө сайып таштаган. 
Тору атын бир калмак. 
Алып кетип баратат, 
Алты калдай, он балбан. 
Жалгыз Кошой карыны , 
Тегеректеп баратат. 
Кайра сайса чоң калмак. 
Абамды майып кылат деп. 
Кайран Көкүл шашмалап, 
Сары атты кирди камчылап. 
Жеткен жерде Керкөкүл, 
Катар алты калдайды, 
Каттай сайып өттү эле, 
Оройу бузук он балбан, 
Оң-тескери болгончо, 
Калдай менен балбандар, 
Оморо сайып кетти эле. 
Карап Көкүл турбады, 
Көмө сайган Кесеге, 
Күүлөп найза сунганы. 
Кекенип кетсе күркүрөп, 
Булгап найза колго алып, 
Катуу тийди бадырек; 
Карап Көкүл турбады, 
Тоодой болгон Кесенин, 
Кагып ийип найзасын, 
Кый сүбөөгө муштады, 
Колу күчтүү артык эр, 
Жыйырма беште кеменгер, 



Томоро сайып таштады. 
Койчабдар менен койгулап, 
Ырчы уул жеткени, 
Жыгылып калган Кесенин, 
Башын кесип кеткени. 
-Кана Кошой абам?-деп, 
Керкөкүлдүн айтканы, 
Ырчы жооп айтпады, 
Айтпагандын себеби, 
Карачоро Камбыл алп, 
Тебетейдей ырчыны, 
Ыргыта сайып таштады. 
Жарсары менен аргытып, 
Баатыр Көкүл жеткени, 
Камбыл алпты качырып, 
Аңтара сайып өттү эми. 
Ырчы уулду акмалап, 
Келе жаткан Бозуул, 
Ырчы уулду атына, 
Мингизип алып кеткени. 
Ырчыуул айтты мындай кеп: 
- Керкөкүл менден сураган, 
Абам Кошой кана? деп, 
Жүрү экөөбүз баралы, 
Абакемди табалы. 
Бозуул менен Ырчы уул, 
Ат жарышып баратыр, 
Кошойдун атын жетелеп, 
Айбаа деген келатыр. 
Ырчы менен Бозуул, 
Айбаага беттеп бара албай, 
Амалы кетип калыптыр, 
Айласын аттын таба албай. 
Керкөкүл сайган Камбыл алп, 
Кайра атына жармашып, 
Үзөнгүгө бут салды, 
Анчалык кылган Керкөкүл, 
Эми жетип бир сайды, 
Желденип турган Камбыл алп, 
Жер кучактап кыйшайды. 
Кайта өйдө кылдырбай, 
Кесип башын таштады. 
Ырчы уул менен Бозуул, 
Айбаадан коркуп бастады, 
Айбат кылып тура албай, 
Катарлашып качканы. 
Чоролорун Манастын, 
Чогуусу менен тутам, деп. 
Чогултуп туруп жутам деп, 
Айбаа келет калдактап, 
Эки чоро алдында, 
Качып келет далдактап, 
Канык баатыр Керкөкүл, 
Тура калды жол сактап. 
Кыйамына келгенде, 
Кыйчалыш өтө бергенде, 
Кыйынсынган Айбааны , 
Көмө койуп өткөнү, 
Атынын оозун бурганча, 
Калча Коңур жеткени, 
Керкөкүлдөй баланы, 
Көмө койуп кеткени. 
Коңтөрө найза сунгуча , 
Жана кайта ургунча, 
Кайдан чыкты ким билет, 
Бактысы жүргөн жетелеп, 
Кыпчакбайдын Абдылда, - 
Кыйын чечен Ажыбай, 
Кыйрынан жетсе чуратып, 
Каары катуу чоң калча, 
Найзасын кагып жиберип, 
Муну да сайды кулатып, 
Алгара оозун бурганча. 
«Манастап» ураан чакырып, 
Жетти Сыргак бакырып, 
Сыргактын үнүн укканда, 
Кылчайып артын карабай, 
Коңурбай качты шашылып. 
Жыгылган жаңкы эрендер, 
Качкан атын кармашып, 
Атына минип жармашып. 
Кайра баштан дап берип. 
Казатка кирди арбашып. 
Жыгылып аттан Керкөкүл, 
Ачынып калган кези экен, 
Өзү баатыр сом билек, 
Айбаты бар эр экен. 
Айбаны атка мингизип, 
Өлгөн жанын тиргизип, 
Турганында кангайлар, 
Кабылан баатыр Керкөкүл, 
Качырып кирди айанбай, 



Керкөкүлдү көргөндө, 
Айба кирди тура албай, 
Жарсары менен чуратып, 
Сапырып чаңын буратып, 
Тоодой болгон айбаны, 
Толкуп турган эр Көкүл, 
Томоро сайды кулатып. 
Артынан Сыргак жетиптир, 
Алачыктай Абаны, 
Башын кесип кетиптир. 
Ажыбай, Ырчы, Бозуул, 
Бастырышып жанаша, 
Баа-чаа топту караса, 
Тоодой болгон Кошойду, 
Көп калмак болуп топ-топ-топ, 
Тийип чыгып токмоктоп, 
Бүткөн бойун нан кылып, 
Башын челек кан кылып, 
Кара бойун дал кылып, 
Кең дүйнөсүн тар кылып, 
Кайран дөөнү кар кылып, 
Тегеректеп алыптыр, 
Бир кыргызды көрөргө, 
Хан Кошойду зар кылып. 
Капталынан качырып, 
Ажыбай кирди акырып, 
Бир жагынан жапырып, 
Ырчы тийди бакырып, 
Ат жетелеп топ калмак, 
Жайнап чыга бергенде, 
Боз уул жетти шашылып, 
Алты жүзчө киши экен, 
Үч баатыр жүрөт сапырып. 
Бозуул жетип атты алып, 
Хан Кошойду аткарып, 
Ырчы менен Ажыбай, 
Кызыл кан кечип баш алып, 
Кыйын болду угуңуз, 
Кыйракандуу карчалыш. 
Ошол күнү Керкөкүл, 
Кесе Айба - дөөнү алып, 
Алты калдай, он балбан. 
Катар барып тең алып. 
Кошой дөөнү куткарып. 
Керкөкүлдү көргөндө, 
Калды кангай таң калып, 
“Алты калдай, он балбан, 
Эки дөөнү бир күнү, 
Керкөкүл сайып алды” - деп, 
Айтылып жүрөт көрүңүз, 
Эмгичекти даңк калып. 
Элемандын эр Төштүк, 
Кедендин уулу Жолойду, 
Келе жатып жоготту, 
Аралап кирип топ элге, 
Жан айабай тогошту. 
Ханы менен карасын, 
Жакшы менен жаманын. 
Тыңы менен чабалын, 
Тебетейдей ыргытып, 
Көгүчкөндөй зыргытып, 
Каскактын учун кан кылып. 
Кайнап жаткан какандын, 
Кара башын нан кылып, 
Аралап кетип баратат, 
Алдына утур келгендин, 
Жалмап кетип баратат, 
Калың жерин суйултуп, 
Жандап кетип баратат, 
Кызыл канды жайнатып, 
Кандап кетип баратат. 
Чыдай албай кангайлар, 
Качып жүрөт талаалап, 
Ошондой кыргын мезгилде, 
Он миң балбан жетиптир, 
Жалмасын алып салаалап. 
Торчуларын карасаң, 
Торлорун толгоп көтөрүп, 
Баш болгон анын чоңдору, 
Айбаттанып, сүрдөнүп, 
Күрсө-күрсө жөтөлүп, 
Он миңи келди жабылып, 
Жөө күлүктөн беш миңи, 
Жана келди камынып. 
Ойрондун саны он беш миң, 
Ойон Төштүк жалгыз - бир, 
Көптүгүн Төштүк билбеди, 
Көзүнө илбей тийгени. 
Таштады чалма ар кайдан. 
Кенеп-кендир аркандан, 
Жетимиш арка, он беш тор, 
Бир Төштүккө түшүптүр, 



Кыймылдар мында чама жок, 
Төштүк эми күтүптүр, 
Төштүктү аттан түшүрүп, 
Жал-куйругун олжо алып, 
Хандыгын Жолой билгизди, 
Бир канчага мингизди. 
Элемандын эркесин. 
Тогуз уул кенжесин, 
Кар кылбасын жасаган, 
Мындай кылып пендесин  
Ары өткөнү бирди чаап, 
Бери өткөнү бирди чаап, 
Айдай нурдуу бетинен, 
Кызыл кан турат тамчылап, 
Ойун кылып алыптыр, 
Арык уйдай камчылап, 
Качырга салган токум жок, 
Жайдак минип соксоңдоп, 
Желгени катуу дүкүлдөп, 
Мындай кордук теги жок, 
Ошондо Жолой күүлөнөт, 
Өз алдынча сүйлөнөт: 
- Эсен ханга алып барам, 
Эрендиктен жар салам, 
Көрсөтүп туруп көзүнө, 
Эр Төштүктү далбайтып, 
Ошол жерде мен жарам! 
Жер астына чуу салып, 
Келген Төштүк ушул деп, 
Жүрөк канын мен ичип, 
Буруттардан алам кек, 
Келгенин көрчү бу жерге, 
Какаңчынды алам деп! - 
Одураңдап чоң Жолой, 
Оолугуп жөнөп алыптыр, 
Жүткүндүрүп Төштүктү, 
Жетелешип калыптыр. 
Аркасынан желдеттер, 
Ачуу тайак салыптыр. 
Так ошол кезде жолугуп, 
Алмамбет чыкты алдынан, 
Кайран Жолой караса, 
Хан Алмамбет артынан, 
Чубак келет жанаша. 
Кангайлардын Чоңмерген, 
Жүргөн экен далдада, 
Алмамбетти чамалап, 
Атмак болуп аргалап. 
Артык тууган Алмамбет, 
Чоңмерген жайын билиптир, 
Келтире албай кабууга, 
Далайдан бери жүрүптүр, 
Сарала менен сансытып, 
Жолойго Алмаң тийиптир, 
Жоо бөрүсү Жолойго, 
Жолгошуп Алмаң ошондо, 
Жебеден мурда жеткени, 
Ачбуудандан Жолойду, 
Аңтара койуп өттү эми, 
Жер тайанып турганча, 
Жеткилең Чубак жеткени, 
Жолойдун башын кескени, 
Кылычын тартып алганча, 
Чоң Ылама мергени, 
Ойон Чубак баатырды, 
Көмө койуп өттү эми. 
Эр Алмамбет баатырың, 
Ылаачындай жеткени, 
Кыйамың келди эми деп, 
Чоң Ылама мергенди, 
Коңкойто сайып өткөнү. 
Айрылып аттан турган жөө, 
Чубак башын кескени, 
Чоң Ылама, дөө Жолой, 
Бу дүйнөдөн кеткени, 
Чоң Жолойдун Ачбуудан, 
Ыламанын Кууказык, 
Кангайга кирип кетишти, 
Чылбырын сүйрөп түз качып. 
Алп Төштүктү куткарып, 
Чалкуйрукту кармашып, 
Эр Алмамбет ошондо, 
Айкөл Манас кайда?- деп, 
Караанын көрсөм пайда, деп, 
Ай Сарала аргытып, 
Артынан чаңын баргытып, 
Алакең жөнөп калыптыр, 
Аркасынан артык эр, 
Арстан Чубак кеменгер, 
Бул да жөнөп алыптыр. 
Азиз хандын Алмамбет, 
Эңиш тартып кеткени, 



Караанын көрүп алыстан, 
Элесин болжоп арыштап, 
Ээленип алган эр Сыргак, 
Атын санга салыптыр. 
Кыз- күйөө болуп эрендер, 
Куйрук улаш кетиптир, 
Эл чогулган бир жерге, 
Эр Алмамбет жетиптир; 
Алтымыш калдай, миң балбан, 
Чөкөтаандай карарып, 
Кара аскери санаксыз, 
Турган экен камалып. 
Элдин аркы четинде, 
Нескаранын карааны, 
Элдин берки четинде, 
Мурадил менен Жанадил, 
Калмак Уушаң,,Салбаке, 
Күнжаңжүн жүрөт бир жерде. 
Алтоо камап аскерди, 
Коргон кылып салыптыр, 
Ортосунды айкөлдү, 
Тегеретип калыптыр. 
Чалмачы, торчу, жөө күлүк - 
Жетимиш миң дүрдүгүп, 
Толкуган күлдүй түрүлүп, 
Токтоно калып сүрдүгүп, 
Кайсы экенин билгисиз, 
Кайра келет үйүлүп. 
Алмамбет жетти акырып, 
Чубак тийди бакырып, 
Сыргак тийди бир четтен, 
Манастап ураан чакырып. 
Үчөөнүн үнүн укканда, 
Кыргыл баштап кырк арстан , 
Чогула келсе жапырып, 
Ортосунда айкөлүң, 
Жүргөн экен кенебей 
Ошончо жоону сапырып. 
Бүткөн бойу тарамыш, 
Кулетендин эр Агыш, 
Элге жетип анталап, 
Баштаптыр ал чоң чабыш- 
Жойкумасы колунда, 
Жойуп барат эр Агыш, 
Алдындагы ак Көкүл, 
Эки тизгин колунда, 
Чойуп барат эр Агыш, 
Кырын бузбай сулатып, 
Сойуп барат эр Агыш. 
Кайран Агыш талыбай, 
Каршы алдына келгенин, 
Кара жерге чаптатып, 
Бир кезде калды бет маңдай, 
Күнжаңжүнгө капташып. 
Агышты көрүп Күнжаңжүн , 
Кайда жүргөн бурут, деп, 
Түгөтүп кетер неме окшойт, 
Бүткүл элди кырып, деп, 
Күчүн күчкө улатып, 
Куу чаптар менен чуратып, 
Капталдан тийип Агышка, 
Сайып өттү сулатып, 
Аккөлүңдүн үстүнөн, 
Аңтара сайып кулатып. 
Агышты Сыргак көргөнү, 
Күркүрөгөн жаңжүндү, 
Көмө коңуп өткөнү; 
Буудан Сыргак баатырга, 
Нескара капыр жеткени, 
Телкызылдан Сыргакты, 
Телп эттирип өттү эми. 
Кыраан Алмаң акырып, 
Сарала менен качырып, 
Нескарага жеткениче, 
Арстан Чубак жеткени, 
Күнжаңдү коборбой, 
Башын кесип кеткени. 
Көктеке менен эр Чубак , 
Нескараны беттеди, 
Чыдаштык кылып тура албай, 
Манжулардын Нескара, 
Эл аралап кеткени. 
Жете келип Алмамбет, 
Агышты атка мингизип, 
Айалдай чапкын, баатыр деп, 
Адамга керек акыл деп, 
Атынын башын бурганы, 
Салдырбай боолук мойнуна, 
Урушуп айкөл турганы. 
Калың Какан аркасы, 
Алоокенин калчасы, 
Арамзаада айланын, 



Ичинде бар канчасы, 
«Калча, калча» дей бердик, 
Калча деген кайсы кеп, 
Калайык түбүн байкачы. 
Коңурбайдын энеси, 
Шооруктун болчу эжеси, 
Энесинин аты үчүн, 
Коңурбай калча дегени. 
“Ашыгып калды тиги, - деп, 
Апкаарыды теги - деп, 
Тик качырсам Манасты, 
Аңтара сайат эми - деп, 
Алмамбет, Сыргак, Чубагы, 
Кол артына кетти” - деп, 
Каапыр Коңур камданып, 
Алгара минип шаңданып, 
Арстан карай бет алып, 
Ат койуп калды чамынып, 
Ошол кезде айкөлгө, 
Калган экен алты тор, 
Кара бойго чалынып. 
Эми колго түштү деп, 
Буруттун иши бүттү - деп, 
Аты менен Манасты, 
Айдап алып кетем деп, 
Андан башка буруттун, 
Даты кимге жетер деп, 
Сорандыктын качкын кул, 
Айласы чындап кетер деп, 
Чымырканып Коңурбай, 
Чындап кирди бекем деп. 
«Мөндү, мөндү, мөндү» деп, 
Унчукпаган Коңурбай, 
«Мөндүлөп» ураан чакырып, 
Дегеле кыйын бакырып, 
Алгарага камчы уруп, 
Бирди урбай канча уруп, 
Бороон чыгып бетинен, 
Болуп барат бир шумдук. 
Мөндүлөгөн калчанын, 
Көргөндө ашкан айбатын, 
Айкөлүм турат кенебей, 
Бургутуп кирген калчаны, 
Бучкагына теңебей. 
- Балбандарым тарткын - деп, 
Мен далыдан сайайын, 
Жүрөктөн каны аккын –деп, 
Айанбай жетти Коңурбай, 
Аңтара сайып кетсем-деп. 
Кайран Манас ошондо, 
Кан агызып Зулпукар, 
Кармай калып сабынан, 
Тартып алды кабынан, 
Адам коркуп баргысыз, 
Учунан чыккан жалындан! 
Зулпукар менен кайсалап, 
Тору менен балбаным, 
Койбоду баарын талкалап; 
Кайра тартты Коңурбай, 
Качырып найза сайа албай, 
Кара жанын калкалап. 
Кайнап жаткан Каканга, 
Качып кирди аралап, 
Аркасынан арстаның, 
Кошо кууду чалкалап. 
Ажалым жетсе өлөм деп, 
Азабым болсо көрөм деп, 
Аркасынан Алмамбет, 
Уйулгутуп баратат, 
Топуракты сапырып, 
Бурулгутуп баратат. 
Алмамбетти ошондо, 
Нескара көрүп алыптыр, 
Манасына жеткизбей, 
Мабу кулду алам деп, 
Акимсинген буруттун, 
Башына балаа салам деп, 
Тору айгыр менен каргытып, 
Артынан чаңын баргытып, 
Аңдабай жөнөп калыптыр, 
Акбалтанын Чубагы: 
“Алдында кетти арстан, - деп, 
Артынан кетти Алма, - деп, 
Нескара кетти аркадан, 
Өткөзө пейли жаман - деп, 
Коңурбай менен алышып, 
Арстаның жүрсө салышып, 
Алакең калса аңкайып, 
Аңдып барып Нескара, 
Салбасын аны аңтарып” - 
Муну ойлонуп жөнөдү, 
Көктекени камчылап. 



Көктеке барат куйругун, 
Чаткайакка чапкылап, 
Жалгыз жүргөн Чубактан, 
Так токсондой чаң чыгат, 
Алоокенин чоң Коңур, 
Артык айар оңбогур, 
Айабай качып алыптыр, 
Арыбына салыптыр. 
Сазаңды деген бир жерде, 
Салынган тумшук сеңирде, 
Жалгыз айак жолу бар, 
Сексен кулач тиктеги, 
Казып койгон ору бар, 
Ал орунун жанында, 
Он эки калдай, жүз балбан, 
Жүз отуз миң черүү бар, 
Уруп кеткен кытайда, 
Кара башыл адамдын, 
Уругун төккөн кору бар, 
Ошонун баарын майтарган, 
Жайып койдой кайтарган, 
Бешкулак деген зору бар. 
Арамзада шум Калча: 
“Кача берсем бекер ,- деп, 
Караандап менден айрылбай, 
Түшпөй өтүп кетер, - деп, 
Найзалашып кагышып, 
Алдап уруш салайын, 
Ошентип Манасты, 
Түшүрүп орго камайын, 
Карматпай жетсе кыргыздар, 
Таш-кезек менен толтуруп, 
Токтобой кетип калайын, 
Кыйынсынган буруттун, 
Түгөтөйүн амалын.”- 
Муну ойлонуп Коңурбай, 
Алгара оозун бурганы, 
Аңгычакты көрүндү, 
Алмамбеттин карааны. 
“Алмамбет, Манас келди, - деп, 
Алтын башты жеди, - деп, 
Качырбастан тосот - деп, 
Кабылганда мен жалгыз, 
Кантип тирүү койот? - деп, 
Өзүмдү орго салат, - деп, 
Өзөгүмдөн жарат” - деп, 
Белги берди Коңурбай: 
- Көп черүүнү каптап - деп, 
Өзү келген буруттун, 
Боорун отко какта!-деп. 
Барабаны кагылды, 
Асман-жерде жаңырды, 
Мааналап турган калың кол, 
Тегеректеп жабылды. 
Алмамбет жетип Манаска, 
Чылбырынан кармады, 
Кармаганга болобу, 
Кабылан тилди албады. 
Арстаныңды жетелеп, 
Алмамбет жүрөт жулкунуп, 
Койо бер десе кой бер, деп, 
Сакалдары эрбеңдеп, 
Манас жүрөт булкунуп. 
Ошол кезде Манаска, 
Алмамбеттин айтканы: 
- Ай, ай Манас, эр Манас, 
Атагың тоодой шер Манас, 
Өз билгендей чабуучу, 
Бул жер эмес кең Талас! 
Ачуу шайтан, акыл дос, 
Арстаным, акылыңа акыл кош. 
Мынабу турган сеңирлер, 
Калбыр көз тешик бүтүн жер, 
Өзүм казаган орум бар, 
Уй айлангыз жолу бар, 
Жайын билет Коңурбай, 
Тереңдиги орлордун, 
Сексен эки кулач бар. 
Ар жагында тумшуктун , 
Сазаңды деген жери бар, 
Кашка чымын өтө алгыс, 
Кармаган аскер чеги бар, 
Беттешип пенде жеңе алгыс, 
Бешкулак деген эри бар, 
Көрбөгөнмүн, уккамын, 
Бу каапырдан шегим бар. 
Бешкулактан шектенип, 
Каздырган орум бул эле, 
Бешкулактын алдында, 
Жүз балбан бар дечү эле, 
Азгаштырып Коңурбай, 
Алып келди бул жерге...... 



Алмамбет айтып болгончо, 
Айкөл кабыл алганча, 
Оронтуп жерге Мадаткан, 
Темир менен кадаткан, 
Туруучу дайар барабан, 
Алгара менен Коңурбай, 
Тартып өттү танаптан. 
Асман жарган чуу чыкты, 
Жер жайнаган туу чыкты, 
Бирден желек көтөрүп, 
Жүз балбаны тең чыкты, 
Жүгөрүдөй быжырап, 
Жүз отуз миң кол чыкты, 
Томпоңдотуп пил минип, 
Бешкулак деген зор чыкты. 
Булкунуп турган шер Манас: 
- Койчу, баатыр Алмамбет, 
Коңурбайга жеткирбей, 
Кармадың мени койгун деп, 
Тетиги келген Бешкулак, 
Меники, баатыр болсун,- деп. 
Алмамбетти чыгарбай, 
Барышып өзү белгилеп, 
Айтып турду ушул кеп. 
Бешкулактын беш уулу, 
Үч иниси - баары дөө, 
Баарына мунун пил кайда, 
Башкалары такыр жөө. 
Бешкулактын кийгени, 
Алты кабат күрөкө, 
Күрөөкөнүн сыртында, 
Бутта калдыр теминген, 
Көөдөнүндө чарайна, 
Калдыраган темирден, 
Башындагы туулга, 
Баары чойун келишкен, 
Куйма чойун жиги жок, 
Отко салып эриткен, 
Далыда калкан үч кабат, 
Бешкулак каапыр келайтат, 
Араң жылып пил менен. 
Ар бири барча бир дөбө, 
Аркасында сегиз дөө, 
Одоно мүчө олчоңдоп, 
Жөө басышып соксоңдоп, 
Көлдөгү кара куназдай, 
Келе жатат жокжоңдоп. 
Келе жатып Бешкулак, 
Карс дегиче бышкырды, 
Жолум үйдөй көк маңка, 
Жол бойуна былтыйды. 
Аркасын карап: -Сен, - деди, 
Жекеге чыгам мен - деди, 
Кайда кеттиң Коңурбай, 
Коркуп качкан Манасын, 
Көрсөтүп мага бер - деди, 
Алмамбетиң канаке, 
Боорун анын тытамын, 
Мага болсун жем! - деди. 
Коңурбай туруп кенгиреп, 
Эл ичинде зенгиреп, 
Кол менен нускап көрсөттү: 
- Манас - ак сур ат минген, 
Ак жибектен тон кийген, 
Сендей нечен дөөлөрдү , 
Кагып жерге киргизген. 
Сарала атчан - качкын кул, 
Барыны кылган мына ушул, 
Кушпардын уулу Борончу, 
Канын ичкен дагы ушул, 
Кангайга баштап кыргызды, 
Алып келген так ушул, 
Бүгүнкү чырдын баарысын, 
Салып жүргөн нак ушул!  
Аккула менен дыр койуп, 
Сыр найза колдо койкойуп, 
Качырып кирди эр Манас, 
Андай эчен дөөлөрдөн, 
Кайра тартпас шер Манас; 
Алтымыш кулач найзасын, 
Бешкулак келет булгалап; 
Айбаты артык асыл шер, 
Чымырканып чыйралды, 
Булгап салган найзаны, 
Улай учтан кармады, 
Кармай силкип калганы, 
Арстан Манас тартканда, 
Күүсү менен Бешкулак, 
Пил үстүнөн кулады. 
Тоңкойуп доңуз жыгылды, 
Топого башы тыгылды, 
Арстандыгы чын экен, 



Айкөл Манас шериңдин, 
Титиреткен кылымды. 
Жыгылганда Бешкулак, 
Туулга баштан кыйшайды, 
Айкөл Манас ошондо, 
Кулактын үстү - дыңдоокко, 
Айбалта менен бир салды, 
Башы эки бөлүндү, 
Көк чаар мээси көрүндү, 
Күркүрөгөн Бешкулак, 
Бул дагы тапты өлүмдү. 
Кылганына Коңурдун, 
Кыраан Манас көгөрүп, 
Жайнап жаткан калың кол, 
Алмамбет айткан терең ор, 
Баарын эстен чыгарып, 
Коңурбайдын артынан, 
Кууп кирди көшөрүп; 
Кайра качты Коңурбай, 
Качырышып беттешип, 
Кайрат кылып тура албай. 
Жетимиш эки калмакча, 
Күн жаадырчу дубаны, 
Жатка билчү Алмамбет, 
Борошо-шамал аралаш, 
Мантка түйгөн Алмамбет, 
Жарык күндү түн кылчу, 
Бул ааламды буй кылчу, 
Жаадыкөйдү калтырбай, 
Канык билчү Алмамбет, 
Касийде менен сыйкырды, 
Анык билчү Алмамбет, 
Агы менен карын, 
Айра билчү Алмамбет, 
Кол башындай түйүнчөк, 
Колуна алып имерип, 
Дубалап күндү жиберип, 
Булуттун баарын бурултуп, 
Бурганак мөндүр куйултуп, 
Алай-дүлөй борошо, 
Бөрүдөн бетер улутуп, 
Турган жандын баарысын, 
Койнун карга толтуруп, 
Көнөктөп сууну куйгандай, 
Асмандан жамгыр төгүлүп, 
Өркөчтөнүп ылайлап, 
Аккан селдер көрүнүп, 
Каптап кетип Сазаңды, 
Чанданы калды көмүлүп. 
Ат арытып айкөлүң, 
Коңурбайды таба албай, 
Тегерене бериптир, 
Кетер жолун биле албай. 
Коңурбай кылып амалды, 
(Анча-мынча жай билет) 
Алдына салып шамалды, 
Кайрылбай кетти Бейжинге, 
Кайнаган кытай элине, 
Жумурткадай мөндүрлөр, 
Тушарга чыкты бир демде. 
Булуттун баарын түрүлтүп, 
Ар тарапка сүрүлтүп, 
Койо берди Алмамбет, 
Аңгычакты жанына, 
Эр Манас келди энтелеп, 
Айтканы жок арстанга, 
Мен кылдым деп Алмамбет, 
Эр Манаска жылмалап, 
Айтып калды мындай кеп: 
- Кара чоктуу калчанын, 
Айласын көрдүң арстаным, 
Айлакер калча күн жайлап, 
Тура албай сенден качканын... 
Айтып сөздү бүткөнчө, 
Акырына жеткенче, 
Аркырап кыйан сел келди, 
Ар ар тараптан тең келди. 
Орто жери ойулган, 
Эки чети кошулган, 
Ойбут эле Сазаңды, 
Бешкулактын беш уулу, 
Үч кишиси - сегизин, 
Басып ылай жан алды. 
Казган ор толуп түз болду, 
Сазаңдагы кытайга, 
Унутулгус иш болду, 
Айкөл, Алмаң жарышып, 
Ажатты карай ат койду. 
 
 
Күнү-түнү жол жүрүп, 
Ат айабай мол жүрүп, 



Алты күнү беш түндө, 
Жете келсе элдерге, 
Жеги айрылып боло албай, 
Кызыл кан кечип кырчылдап, 
Жүргөн экен эмгиче. 
Алптын баары арыптыр. 
Ажал жеткен эрлердин. 
Жаш өмүрү карыптыр, 
Ажаттын бойу ойдуңда, 
Кандай уйуп катыптыр, 
Жөлөнкө төштүн баарынан, 
Жыбылжып кандар агыптыр, 
Кыргыз кытай жан тосуп, 
Каптап келсе жолгошуп, 
Бирин-бири бастырбай, 
Жүргөн экен эки жак, 
Кетер жагын тордошуп, 
Азууларын аркайтып, 
Төрт айагын тартайтып, 
Ат өлүгү бир тоодой, 
Муруттарын шыпшыйтып, 
Ачылып оозун ырсыйтып, 
Эр өлүгү ар тоодой. 
Аралап өтүп абакең, 
Абакеси Бакайга, 
Айтып турду кеп-кеңеш: 
- Ардактуу, абакем, 
Талаада жаткан өлүктөр, 
Жер чөбүнөн кем эмес, 
Кангайдын кара коруму, 
Бул өлүктөн көп эмес, 
Эби келсе, абаке, 
Өзүңө айтам бир кеңеш. 
Барабанды кагалы, 
Эл түгөлдөп алалы, 
Кыйын болсо кытайлар, 
Кыргызды качты деп калар. 
Көрүп келдим абаке, 
Айкөлүм жарап керекке, 
Чыгып бардык бир белге, 
Коркунчум менин төрт эле, 
Ойлосом ойум өрт эле, 
Корккондой бири Макил дөө, 
Дагы бирөө Бешкулак, 
Арстаным келди жымсалдап. 
Карандай дөөдөн Борончу, 
Корккондун бири болуучу, 
Үчөөнү алдык жемирип, 
Тура албай калды Коңурбай, 
Жалгызсырап желигип. 
Коркунучтуу төртөөнүн, 
Өзү турат Коңурбай, 
Айласы арбын амал көп, 
Ар бир түрдүү иши бар, 
Атын айтпайм бул жерде, 
Жан алчу жана киши бар,  
Алакеңден кеп угуп, 
Аскерди санайт, деп угуп, 
Олтурган бирге канатташ, 
Эсенханга угузуп, 
Эки жактан бир кезде, 
Барабандар ургузуп, 
Эсенхан кетти Бейжинге, 
Сандаган элин чубуртуп. 
Муну мындай таштайлы, 
Кайран Чубак баатырдын, 
Кыркжаңжүндүн баласын, 
Байлашынан баштайлы. 
 

Чубактын кыркы  жаңжүндүн баласын байлап келиши 
 
Кыргыздар колун колбутуп, 
Эсеп алса чогултуп, 
Эл башкарган калысы, 
Он башы менен миң башы, 
Түгөнүп калар жазыптыр, 
Өлүп жатып барысы. 
Кара аскерге токтобой, 
Атын бизден жоктобой, 
Ар кайсы хандын элдерин, 
Топ-топ кылып ошондой, 
Аскерди сандан өткөрдү, 



Тирүүлөрүн көз көрдү, 
Арстан Чубак, алп Төштүк - 
Экөө мындай өтпөдү. 
Алптын баары муңайды, 
Өңдөрү кетип кубарды. 
Бир киши келет жылкы айдап, 
Айнектей түздө чаңдатып, 
Тургандын баары жардашып, 
Дүрбүсүн салып карашып, 
Алп Төштүктү тааныды, 
Атагы алаш болгон журт, 
Аламан койуп жабылды, 
Так көтөрүп атынан, 
Таманын жерге тийгизбей, 
Алып келди баатырды. 
Хандар келип көрүшүп, 
Кол учунан өбүшүп, 
Кайда жүрүп келгенин, 
Эми калды сурашып. 
Айтып турду эр Төштүк, 
Артынан кебин чубатып: 
- Чалкуйрук  менен кеткенмин, 
Эрдемсинген Мурадил, 
Артынан кууп жеткенмин, 
Будурмак тоонун адырда, 
Жанашып жетип каапырга, 
Кабылтып найза сайдырбай, 
Кире берди капчалга, 
Көрбөй калдым туманда, 
Күндү жайлап качканда. 
Карапайым киши жок, 
Жолдошу экен миң балбан, 
Мурадил кача бергенде, 
Жалгыз мага тап берип, 
Жабыла кетти ар жайдан. 
Миңин катар сайгамын, 
Аттарын айдап алгамын, 
Мурадилди куткарып, 
Ошол калды арманым,!  
Чубакты жоктоп ошондо, 
Кангырап турду зор Манас: 
- Эгиз козу түгөйүм , 
Эреним сенден айрылып, 
Эми кандай жүрөмүн! 
Биттейимен бирге өскөн, 
Табылган ашты бир жешкен, 
Жакшы-жаман иш болсо, 
Жашырышпай сүйлөшкөн, 
Каралдым Чубак сен элең, 
Караандап турчу мен элем. 
Аттанганда акжолтой, 
Аркамда жүрсөң сан колдой, 
Сен элең маа тага, 
Такоолум элең артымда, 



Тиреги элең калкымда, 
Найзамды кармап турчу элең, 
Көк жолборстой алдымда, 
Мен Манас калдым бейпайда, 
Көзүрүм чубак сен кайда?! 
Алып колго жаныңды, 
Алашка кылган кызматың, 
Мени салып кайгыга, 
Неге мынча сыздаттың? 
Көпкө кылган кызматың, 
Унутуп ичтен чыкпасмын. 
Карагаттай кайран көз, 
Сагызган чокуп ойдубу? 
Кардай аппак этиңе, 
Кажыр-кузгун кондубу? 
Каалгадай тишиңе, 
Карга чычып койдубу? 
Кочуштап кызыл каныңды, 
Калдайлар ичип тойдубу? 
Канатым элең учурган, 
Куйругум эле кондурган, 
Тырмагым элең алдырган, 
Көк мейкин зоодон бийигим, 
Караса көздү талдырган, 
Чеп элең элге кармаган, 
Чер элең токой кармаган, 
Карааным Чубак сен элең, 
Карааның көрсөм көз тойуп, 
Канган Манас мен элем, 
Арстан Чубак сен элең, 
Артымда Чубак турганда, 
Ааламды алам дээр элем. 
Аккула минип жол алып, 
Бейжинге кирип кол салып, 
Сени алып келсемби, 
Тирүү болсоң куткарып. 
Азапка салып мени сен, 
Арстаным Чубак кайдасың? 
Олуйа Кошой, зор Бакай, 
О, Алмамбет жан досум, 
Тапкыла мунун айласын! 
Деп ошентип эр Манас, 
Оозунан түтүн буркурап, 
Көзүнөн жалын чачылат. 
Чубак деп тиктеп муңайса, 
Азуулары качырап, 
Ичинен сызып зыркырап, 
Тиштери сынат быркырап. 
Анда Бакай кеп айтат: 
- Арстаным, уккун - деп айтат, 
Төгүлгөн айак толчу эмес, 
Кейиген менен болчу эмес, 
Өлүп кетсе кокустан. 
Тирилип кайта келчү эмес, 



Колго түшкөн туткунду, 
Кытайлар кайта берчү эмес, 
Калың кыргыз эл турат, 
Кийинки кылчу жумушка, 
Биз кылалы кеп-кеңеш, - 
Анда Алмамбет кеп айтат, 
Кеп айтканда деп айтат: 
- Улуу-кичүү он төрт хан, 
Ушу турган баары жан, 
Уруш болуп кан төккөн, 
Ажалы жеткен пенде өлгөн, 
Текөөрлөшүп жоо менен, 
Темир тийген эр өлгөн, 
Кан майданга баралы, 
Ой-дөңүн жакшы карайлы, 
Баатыр Чубак көкжалдын, 
Өлсө өлүгүн табалы, 
Олуйа Кошой, зор Бакай, 
Баатыр тууган Алмамбет, 
Эрен Төштүк, алп Агыш... 
Он төрт хан баары аттанып, 
Сандап жаткан өлүктү, 
Сапырып барып аңтарып, 
Издеген Чубак баатырды, 
Таба албады акыры. 
Олжо алса тулпарын, 
Өлүгү калар эле деп, 
Талап кытай кеткенби, 
Тал-тал кылып кескилеп, 
Үзүктөй калпак Шуутуну, 
Ойоң Алмаң жекирет: 
-Баш кишиң Чубак шер - деди, 
Аскер башчы сен-деди, 
Айтпадым беле башында, 
Баарыңарга мен - деди, 
Баш кишиңди акмалап, 
Байкап жүргүн такыр деп, 
Кулагыңдан чыгыптыр, 
Сага айткан акыл кеп. 
Тирүүбү баатыр өлдүбү, 
Өзүң издеп тапкын! - деп. 
Отуз киши котчу алып, 
Шууту кетти сенделип, 
Балапанын уйадан, 
Алдырган бүркүт кептенип, 
Караан болсо күмөндүү, 
Карап барат чекчейип. 
 
 
Ачуудан Манас буулугуп, 
Токтоно албай соолугуп, 
Бейжинге кире барам деп, 
Бастырмак болду оолугуп. 
Азиз хандын Алмамбет, 



Анда айтат мындай деп: 
- Айкөлүм Манас, кебимди ук, 
Окуйа бүгүн капташты, 
Ойрон Чубак жоголуп, 
Бейжинге кире барам деп, 
Бастырасың оолугуп, 
Башыңды зордоп Бейжинге, 
Барышың сенин эп эмес. 
Кармап барса Чубакты, 
Келишиң, Чубак мына, деп,  
Чыгарып барар эл эмес. 
Кишинин бары санаадар, 
Теңинин көбү жарадар, 
Жер бетине кан толду, 
Адамдын бары дал болду, 
Суунун бары бузулду, 
Кан жыттанып айлана, 
Ага сасык кошулду. 
Чыгышты карай жылганда, 
Жантөш деген бир жер бар, 
Жазыгы көп жайылып, 
Чөбү ыргалат  буралып. 
Тулпарлар калсын деп алып, 
Ал жерге көчүп баралык, 
Аз күнү сабыр кылалык, 
Кандай кылат Какандык, 
Ошону байкап туралык,. 
Баарыга бу сөз эп келип, 
Макул болуп баарысы, 
Бакай,Кошой - карысы, 
Жантөшкө келди жабылып, 
Жарлык кылды жалпыга, 
Жайдары Алмаң бышыктап, 
Жайыкта үнү жаңырып: 
- Жантөштүн жери кең эле, 
Жайылып жаткан туш-тушка, 
Тутумдаш такыр эл эле, 
Бирөөнө барып балан деп, 
Тийишпегиң дегеле. 
Орто Азийа элиңден, 
Ойноп жаткан жериңден, 
Ага-ини, курбалдаш, 
Айрылып асыл теңиңден, 
Түгөнбөс доомат чыр салган, 
Тынч жаткан элге ый салган, 
Коңурбайдай жоо менен, 
Коржоңдошуп көргөлү, 
Козголуп келген эл элең. 
“Жаныңда болсо беш теңгең, 
Жаңгелде болот шорпо”деп, 
Баштыкка салып пулуңду, 
Ала келдиң белендеп. 
Аташканы айкөлдүн, 
Акылман жеңем Каныкей, 



Жетиксиз болсоң алгын, деп, 
Казынасын чачтырган, 
Санабастан чейректеп. 
Көтөрүп жүрдүң ал пулду, 
Баштыгы менен эмгиче, 
Ажал жеткен эр өлдү, 
Карыштабай бир теңге. 
Өлгөндөр такыр таштады, 
Чачып ийбей тирүүгө. 
Арзанбы, кыйбат баа сүрбөй, 
Сатып жегин келиңе, 
Соодагер келет ушул эл, 
Баарысын сатат пул десе. 
Же болбосо пулуңду, 
Сынчыбекке бергиле, 
Кардың ачпайт бир күн да, 
Тамак дайар силерге,- 
Деп ошентип Алмамбет, 
Калган элди дүрбөтүп, 
Жарасы оор жатканды, 
Зембилге салып көтөртүп, 
Илегерди таптырып, 
Жарага дары чаптырып, 
Эбеп, себеп, медеттен, 
Ылайыктап бердирип, 
Кулгунасын агызды, 
Канчаларын сакайтып, 
Өчкөн отун тамызды. 
Качырдын өтүн табышты, 
Эси ооган неченин, 
Тирилдирип алышты, 
Каратып койуп Үрбүгө, 
Жарадарын багышты. 
Аскерди ээлеп Керкөкүл, 
Элди бура бастырбай, 
Адырдан, арка атып, 
Арсактан козгоп теке атып, 
Токойдон марал, бугу атып, 
Илбирс атып, бөрү атып, 
Мылтык атып, жаа тартып, 
Көлүнөн өрдөк, каз атып, 
Кыргыздар минтип жатышты, 
Чөлүнөн түлкү, чөө атып. 
Калага кирип жай алган, 
Кытайдын көбү жарадар, 
Кими калып, кими өлөт, 
Баатырдын бары санаадар. 
Эл башкарган Эсенхан, 
Алп Коңурбай, Нескара, 
Ачып көзү жумганча, 
Акылга келет миң санаа, 
Оң-тескери ойлонсо, 
Табылбай турат түк чаара. 
Муну таштай туралы, 



Жоголуп кеткен байагы, 
Чубактан кабар алалы. 
 
  
Коңтөрө Калча качканда, 
Кубалап Манас басканда, 
Орго алпарып салат, деп, 
Ойрон Алмаң чапканда, 
Алмамбеттин артынан, 
Нескара жөнөп жатканда, 
Нескарага жетсем, деп, 
Кабуусун тапсам манжунун, 
Башын кесип кетсем, деп, 
Чубак да кеткен артынан, 
Нескара кууп бекемдеп. 
Капыр Коңур кетерде, 
Казган орго жетерде, 
Кыйалында Нескара. 
Манасты Коңур алат, деп, 
Орго алпарып салат, деп, 
Ойунда түк жок экен, 
Орду Алмамбет билет деп, 
Ээрчип барат Алмамбет, 
Сазаңдардын Бешкулак, 
Как боорунан тилет, деп, 
Тиле албай өлдү Бешкулак, 
Нескара артын караса, 
Белдүүдөн Чубак эр турат; 
“Качпасам болбойт Чубактан, 
Мени кантип куткарат?” 
Муну ойлонуп Нескара, 
Будурмак тоону бет алып, 
Качып калды буйткалап. 
Чаңбейсен деген узун тоо 
(Али  да бар ушул тоо) 
Алды ойдуң кең экен, 
Бир жагы токой чер экен. 
Камчыга бөлүп Нескара, 
Качып берди  калдаңдап, 
Эки этеги салбактап, 
Акимсинген эр Чубак, 
Кууп барат барбактап. 
Өкүм күлүк Көктеке, 
Эми жетти такымдап, 
Көктекенин дүбүртү, 
Кулакты жарып такылдап. 
Өлөөр мезгил жеткенде, 
Чын айласы кеткенде, 
Жай окуган Нескара, 
Күндү жайлап жиберип, 
Булутту тосуп имерип, 
Туманды жерге тундуруп, 
Алты сай мөндүр куйдуруп, 
Артына карды жаадырып, 



Атынын изин жаптырып, 
Азгаштырып Чубакты, 
Нескара качып жоголду, 
Эми Чубак не болду? 
Көз байланды түн кирип, 
Кете берди кайран эр, 
Бет алган жакка ич күйүп, 
Агарып чыкты бир кезде, 
Келин каш болуп таң сүрүп. 
Жер ачылды күн тийип, 
Келген жагы кай жакта, 
Кетер жагы кай жакта, 
Таба албай калды эр Чубак, 
Багытын толук ал билип. 
Аңгыча жана тумандап, 
Аппак болуп кар каптап, 
Арадан өттү далай күн, 
Алапайын таба албай, 
Көп жерге барды далдактап, 
Жүргөн жери чаңбейсен, 
Аркы бети коруйа, - 
Жүйрүн дөөнүн эли экен, 
Жүйрүн турган эл экен, 
Төрө Алмаң баатырдын, 
Окуган дөөсү ал экен, 
Ар жылы кытай балдары, 
Үзүлбөй окуур кеп экен 
Ошол кезде кырк жаңжүн, 
Кырк баласы жүйрүнгү, 
Окуп жаткан кез экен. 
Аталары кат жазып, 
Кабарчы кушун атказып, 
Балдарга кабар бериптир, 
Чанту келип чаң салып, 
Чаң-топурак, биздин жер, 
Келбегиле, деп жазып. 
Каттан кабар алыптыр, 
Кара ниет жүйрүндө, 
Түк билгизбей бирөөнө: 
- Жериңе балдар, - деп, 
Чаң Бейжинди аралап, 
Көөнүңдү ачкын анда - деп, 
Кырк күндүк берди мөөнөттү, 
Бүткөндө келгин кайра - деп, 
Бирден бедөө ат берип, 
Бир сыйра темир тон берип, 
Бирден чатыр да берип, 
Жоо жарагын бүт берип, 
Балдарды жумшап жиберип: 
“Соорандыктын Алмамбет, 
Өз жанына кастаган, 
Өз колуң менен жасаган, 
Шамшарын алып кеткен - деп, 
Айланып мага жетер - деп, 



Башымды кесип кетер - деп, 
Жер жүзүнө тараткан, 
Эки жүз ашык жолум бар, 
Бекер кылат экен - деп, 
Кара деңиз суусунан, 
Ары өтүп кетем”-деп, 
Окуп жүргөн алдында, 
Чынгыш деген бар эле, 
Жолдош кылып аны эле, 
Жөнөп кетти бу капыр, 
Сарамжалын белендеп. 
Бирден бедөө ат берип, 
Бирден темир тон алып, 
Чатырларын байланып, 
Сарамжалын жандашып, 
Чаңбейсен тоосун бет алып, 
Келе жаткан кырк шойа, 
Чубакка калды капташып. 
Арстан Чубак тил билбейт, 
Кырк-элүүнү көзгө илбейт, 
Алдына Чубак барыптыр, 
Катарлашкан кырк бала, 
Качырып найза салыптыр, 
Арстан Чубак баатырың, 
Такыр байлап алыптыр, 
Атка таңып сарпоштоп, 
Бирине бирин кошоктоп, 
Айдап жолго салыптыр, 
Ошол күнү түндөсү, 
Күн ачылып калыптыр. 
Эрен Чубак туптуура, 
Күн батышты бет алып, 
Алтын казык жылдызды, 
Оң ийинге түз алып, 
Жолоочу деген жылдыз бар, 
Өзүнө туштук сыры бар, 
Чыгыштан чыгып кечинде, 
Кыбыла батар сыны бар, 
Белдүү баатыр Чубакка, 
Белги болуп ушулар, 
Жол тартып кайта жөнөдү, 
Таң агарып атканда, 
Бир өзөнгө жөлөндү. 
Өзөндүн ичи кең экен, 
Башы кайкы бел экен, 
Кайкыны карай бет алып 
Чубакең жүргөн кези экен. 
Көктекесин алкынтып, 
Келе берсин бу Чубак, 
Не болгонун угуңуз, 
Байакы Шууту куу чунак. 
Отуз баатыр кашында, 
Үзүктөй калпак Шуутунун, 
Өлүм турат башында. 



Колго барсам  таба албай, 
Алмамбеттен өлөм деп, 
Адашып кетти дегендир, 
Арстанды издеп көрөм, деп, 
Өлүктүн баарын аңтарып, 
Аң-чөнөккө жетиптир, 
Чубактын дайынын таба албай, 
Айласы мунун кетиптир. 
Адырлуу тоого барам деп, 
Айрыктан изин чалам, деп, 
Жер бетинде бар болсо, 
Чубагымды табам, деп, 
Таппай кантип жанам деп, 
Талаада кайып атып жеп, 
Бир жерге Шууту барыптыр, 
Өзүн болуп ал күнү, 
Ошол жерге жатыптыр. 
Күн бешимге барганда, 
Дүрбүнү алып караса, 
Кайкыдан караан ашыптыр. 
Арасы эле үч күндүк, 
Тааный албай маң болду, 
Караан көргөн жагына, 
Кайран Шууту шарт койду. 
Арасы кыркуу бел экен, 
Артуу-артуу жер экен, 
Шууту абдан байкаса, 
Маңдайы кайкы бел экен, 
Шууту менен кайкынын, 
Ара жери-болжолу, 
Ат чабымдай бар экен. 
Мен көргөн кайкы кайда деп, 
Күнгүрөнүп эр Шууту, 
Чубактан кудай айырба, деп, 
Жүрөгү туйлап балкылдап, 
Сүйүнчү белги келгени. 
Сүйүнөөр белгим келди деп, 
Көрүп өлсөм арман жок, 
Көкжал  чубак шерди деп, 
Чаап чыгып карайын, 
Тиги турган белди деп. 
Сүйүнчүдөй тура албай, 
Этек-жеңи далбырап, 
Көрүнгөнсүп көзүнө, 
Чубак өңдүү бир элес, 
Эт жүрөгү элжиреп 
Чыдай албай кеңгиреп, 
Чылбырын кармап эр Шууту, 
Үзөнгүгө бут салды. 
Эрнеп өөдө болгунча, 
Көзү көрдү кайкыдан, 
Калдайып чыккан караанды. 
Күн чакылдатып чаңкайып, 
Чубактын аты Көктеке, 



Темир тоодой залкайып, 
Үстүндө Чубак олтурат, 
Аскалуу зоодой калкайып! 
Кош болгондон эр Шууту, 
Камчысын албай колуна, 
Тебетейин алыптыр, 
Көрдүм, көкжал, сени ,деп, 
Өкүрүктү салыптыр, 
Ачып көздү жумганча, 
Жанынан жете барыптыр. 
Көзөл Чубак караса, 
Өкүмсүгөн Шуутунун , 
Көзүндө жаш он талаа, 
Балдырап кеби угулбайт, 
Тили чыккан балача, 
Араң укту буларды, 
Бастырып жүрүп жанаша: 
- Айланайын, жолборсум, 
Мен болойун садага, 
Жоголуп кетип сен өзүң, 
Биздерде болду чоң калба. 
Алмамбеттен жеме угуп, 
Далай күндөн карата, 
Мен жүрөмүн талаада. 
Анда Чубак: - Басыл, - дейт, 
Койгун Шууту баатыр - дейт, 
Бул өңдөнгөн жумуштар, 
Болуп турат такыр - дейт. 
Атагы кыргыз эл эле, 
Айкөл Манас шар эле, 
Арстаным барбы, эр Шууту? 
Жашы дагы курбалдаш, 
Өзү мага чоң сырдаш, 
Алмамбет барбы, эр Шууту? 
Желбегей Сыргак эр эле, 
Жетимиш алптын ичинде, 
Жеке менмин дээр эле, 
Айтканынча бар эле, 
Аман барбы, эр Шууту? 
Батасы журтту байыткан, 
Айткан сөзү бал татыр, 
Адамдын көөнүн жарыткан, 
Кошой   барбы, эр Шууту, 
Аселдеп оозун чайкаган, 
Аксакалын жайкаган, 
Талашканда кеп тапкан, 
Талкаланган сыныкка, 
Дары салып эп тапкан, 
Бакай барбы, эр Шууту? 
Түн ичинде жол тапкан, 
Чечендикти мол тапкан, 
Көрөөгөнү кыргыздын, 
Бийи эле бул журттун, 
Ажыбай барбы, эр Шууту? 



Катардагы он төрт хан, 
Аман барбы бары жан? 
Түгөл барбы, эр Шууту, 
Кыргыл баштап кырк арстан? 
Айтты Шууту мындай деп: 
- Олуйа Кошой ,зор Бакай, 
Айкөл Манас , Алмамбет, 
Сыргак менен он төрт хан , 
Баары түгөл олтурат, 
Жалгыз сенден кайгы жеп, 
Кыргыл баштап кырк доңуз, 
Ага Шууту  кошулуп, 
Жүрөбүз өлбөй темтеңдеп. 
Алмамбет мени тас койду, 
Караандап  жүрбөй Чубакты, 
Кай кеткенин билбей , деп, 
Ырас чынын, мен айтсам, 
Бул айтканы туура кеп. 
Ал жорук мага аз болду, 
Күнгүрөнүп Айкөлүң, 
Кыргыздын баарын боздотту, 
Бир сен үчүн, Чубагым, 
Бейжайлык кылып айкөлүм , 
Киремин деп Бейжинге, 
Болбой хандар токтотту,. 
Жүрү, эмесе, жүргүн,- деп, 
Билерсиң дайынын жолдун,- деп, 
Кыскартты Чубак узун кеп. 
- Эрикпестен жол бассак, 
Эки күнү түн катсак, 
Элге жете барабыз, 
Эл караанын табабыз. 
Айтып Шууту жөнөдү, 
Көрсөтүп көзгө Чубакты, 
Кош кылганы төрөнү. 
Чубак жолдо ойлонду: 
“Түн ичинде барганда, 
Дүпдүрөңдү салганда, 
Элдин тынчы кетээр,- деп, 
Бир түн элди уктатпай, 
Кылган ишим бекер”- деп. 
Чубак айтты Шуутуга. 
Бүгүн уйку алалы, 
Эртең күндүз баралы, 
Эсен Чубак келди, деп, 
Бирөө жетип барбасын, 
Элге дүрбөө салбасын. 
Чубактын айткан кептерин, 
Эсине Шууту алганы, 
Жанындагы балдарды, 
Тынч жатып алгын, деп, 
Аттан түшүп калганы. 
Кыргызда бейбаш жашы шок, 
Байтөлөн деген бар эле, 



Өзү байдын баласы, 
Акылы жетик жан эле, 
“Жоголуп Чубак кеткенде, 
Какшаган Манас хан эле, 
Кабарын айтып Чубактын, 
Сынайынчы” – деди эле. 
Ойлонуп акыл Байтөлөн, 
Эч кишиге туйдурбай, 
Түрөгөй чалыш мингени, 
Түн теңи жолго киргени. 
Шашып-үшүп Байтөлөн, 
Дүпүлдөтүп баратат, 
Ошол түнү Алмамбет, 
Чыккан эле жол карап. 
Алмамбет дүбүрт алыптыр, 
Токтоло туруп калыптыр, 
Жандап өтө берерде, 
Токто, деп доош салыптыр. 
Алмамбет үнү чыкканда, 
Байтөлөн жигит алдырап, 
Күрмөөгө тили келе албай, 
Карап калды жалдырап. 
- Караңгыда калдырап, 
Кайдан келдиң  ким?- деди: 
Алмамбеттин үнү, деп, 
Байтөлөн таанып билди эми, 
- Баатыр, атым Байтөлөн, 
Сүйүнчү алам сизден деп, 
Түн ичинде мен келем, 
Чубакты издеп талаада, 
Шууту менен бирге элем. 
Дүрбөлөң түшөт элге, деп, 
Түшүп Чубак жатканы, 
Айдап жүрөт кошоктоп, 
Кырк бала экен тапканы, 
Уйкум келбей келатам, 
Ушуну сизге айткалы. 
Эсимен чыкпайт дегеле, 
Кыймылдабай жаткын, деп, 
Буйрук кылып Шуутунун, 
Баарыбызга айтканы, 
Түн бойунча жетпесем, 
Баатыр, ажалымдын тарткалы. 
Деп ошентип Байтөлөн, 
Оңдонду кайра тарткалы. 
- Ой, Байтөлөн, Байтөлөн, 
Бастырган бойдон бурулбай, 
Баатыр шерге бар, Төлөн, 
Менин айткан сөзүмдү, 
Байкап угуп ал, Төлөн. 
Келди Чубак баатыр, деп, 
Чуркап салып барбагын, 
Арстан эрге түз баргын, 
Апкаарып туруп албагын, 



Алмамбет сизге бар деди, 
Эриди тоңгон кар деди, 
Күн чыгышка төтөлөп, 
Келе калсын ал деди. 
Алмамбет кеби ушу деп, 
Байтөлөн, кайта жан, - деди. 
Сени сурап алуучу, 
Сен Алмамбет бар, - деди. 
Алмамбеттен ажырап, 
Айанбай чаап дабырап, 
Таң келин каш убакта, 
Айкөлүңдү чатырга, 
Байтөлөн келди алдырып. 
Уйкусу келбей арстаның, 
Аккүбөсүн жамынып, 
Эшикке чыккан жаңыраак, 
Басып келип Байтөлөн, 
Алмамбеттин айтканын, 
Бурбай айтты жабырап. 
Келген экен Чубак, деп, 
Арстаның анык билиптир, 
Ат дабырттан ойгонуп, 
Абаң Бакай чоң Кошой, 
Баланын айткан кептери, 
Кулагына кириптир. 
Эшикке чыкса ал экөө, 
Алдында минген Аккула, 
Кийген тону Аккүбө, 
Кетип барат айкөлүң, 
Бастырганы бөлөкчө, 
Бирин бири карашып, 
Аттарын минип жанашып, 
Артынан жүрдү бул экөө. 
Биринен бири угуптур, 
Он төрт хандын баарысы, 
Арты-артынан жылыптыр, 
Алдындагы Алмаңан, 
Аныгын алар угуптур. 
Байтөлөндү жиберип, 
Сарала оозун имерип, 
Үч айланып аскерди, 
Абдан байкап аңтарып, 
Адам келчү жерлерди, 
Таң агарган мезгилде, 
Тескери изди кубалап, 
Алакең жолго киргени. 
 
 
Аттанып Чубак жөнөдү, 
Кошунду карай бет алып, 
Ал аңгыча жер бетин, 
Жарып кетти күн чалып. 
Алмамбет көрүп караанын, 
А кудайлап үн салып, 



Алмамбет үнүн укканда, 
Чубак ыйлайт муңканып. 
Бирин бири көргөндө, 
Эбегейсиз сүйүнүп, 
Кулачын жайып тартаңдап, 
Аттардан түшүп жүгүрүп, 
Жан айабай далдактап, 
Жаш балдардай түйүлүп, 
Далыдан кармап алышып, 
Мойундаша калышып, 
Мөлтүрөп көздөн жаш кетип, 
Сакалдан ылдый бурчактап. 
Сагынышкан арстандар, 
Кайта-кайта кучактап, 
Бет тийгизе ыкташып, 
Алкымынан жытташып, 
Көзүнөн аккан жаштары, 
Жакаларын чыкташып, 
Адам эмес, айбан да, - 
Көктеке менен Сарала, 
Кыңшылашып кишинешип, 
Бирин-бири шор жыттап, 
Мойундарын кашылап, 
Адамдан бетер аттардын  
Жаштары акты тамчылап. 
Аңгычакты болбоду, 
Айкөл Манас баатырдын, 
Үнү чыкты каңгырап, 
Аккуласы кишенейт, 
Тоо жаңырта заңгырап. 
Көктеке менен Сарала, 
Аккула жакка бурулуп, 
Чогулуштук дегенсип, 
Тегерек тартты бир туруп. 
Арстан Манас ошондо, 
Жаш чырпыктай солкулдап, 
Жашып ыйлап болкулдап, 
Эр Чубакты кучактап, 
Мөндүрдөй жашы бурчактап, 
Алмамбеттен айрыптыр, 
Бооруна баса калыптыр, 
Так ошондой кезекте, 
Бакай, Кошой барыптыр. 
Бакай ыйлап бакырып, 
Кошой калды кабызет: 
-Чубак,- деп атын чакырып, 
Далайдан бери талаада, 
Азып жүрүп ар кайда, 
Араң келген Чубакты, 
Бооруңа басып алганда, 
Кабылан шердей баатырлык, 
Кайратың, Манас, ал кана?!  
Ошентип Кошой айтканда, 
Ийнинен кармап тартканда, 



Манастан Чубак ажырап, 
Олуйа Кошой, Бакайга, 
Салам айтты бажырап. 
Чыккан жердин чөбүндөй, 
Келген жандар жыбырап, 
Алаш уулу бүт келген, 
Кара курттай кыбырап; 
Бардыгы кайдан жете алсын, 
Бирин бири кармашып, 
Күнчүлүк жерде эл турду, 
Эки жакта жардашып. 
Эрен Чубак келди, деп, 
Эр Манас баштап күңгүрөп, 
Обоодо жалгыз тийген күн, 
Сүйүнгөнсүп күлүңдөп, 
Бүрдөп жаткан жыгачтар, 
Үн салгансып дүрүлдөп, 
Чечекей жайнап гүл чыгып, 
Жер сүрдөнүп түр чыгып; 
Асманда учкан канаттуу, 
Өтүп кетпей токтолуп, 
Талаадагы кайыптар, 
Чогулушат топ болуп. 
Каз-өрдөктөр каркылдап, 
Канатын көккө каккылап, 
Арбактанып аккуулар, 
Томполоңдоп тоодактар, 
Молдо торгой, сандыгач, 
Муңдуу сайрайт быжырап, 
Жердин бети гүлдөнүп, 
Сүйүнгөнсүп жыбырайт. 
Сүйүнгөндөн чыдабай, 
Арстан Манас шер ыйлап, 
Алмамбет, Сыргак эр ыйлап, 
Олуйа Кошой, зор Бакай, 
Ошол экөө тең ыйлап, 
Алп Төштүк менен Музбурчак, 
Он төрт хандын баары ыйлап, 
Хандарды көрүп кара ыйлап, 
Арстандардын аты ыйлап, 
Өчпөскө бүткүл күн ыйлап, 
Сепсерлеп жашы тамчылап, 
Ай караңгы түн ыйлап, 
Обоодогу жылдыздар, 
Күдүң тартып бул ыйлап, 
Сүйкүм шамал-жел жетип, 
Көлдөр бетин тердетип, 
Көргүн мени кел, дешип, 
Эрип кетти кара жер, 
Чайкалгансып терметип. 
Ушундайча көптөн соң, 
Кетели эми жүр, дешип, 
Баары турду дүрбөшүп. 
Айкөл Манас ошондо, 



Арстан Чубак баатырга: 
- Аккуламды мингин, - дейт, 
Ага Чубак болбостон: 
- Арбагы бийик арстаным, 
Көктеке мага бап келет, 
Айкөлдүгүң билдим - дейт. 
Айкөл Манас эр Чубак, 
Алмамбет менен шер Сыргак, 
Олуйа Кошой зор Бакай, 
Музбурчак менен Сынчыбек, 
Алп Төштүк менен Керкөкүл, 
Алп Агыш менен хан Үрбү, 
Текечи, Шыгай, Жамгырчы - 
Катардагы он төрт хан, 
Падыша Манас баштаган, 
Бастырып булар кетишти. 
 
 
Арстан Чубак талаадан, 
Алып келген кырк бала, 
Сен билесиң сырын, -  деп, 
Эмне кылсаң кылгын, деп, 
Алмамбетке бериптир, 
Алмамбет эми нетиптир? 
Бир балага он киши, 
Кызматкер кылып буйруптур, 
Бүткөн бойун жуудуруп, 
Белине асыл буудуруп, 
Эркиңче бакты балдарды, 
Ай, деп айтпай кутуртуп. 
Бир күнү баатыр Алмамбет, 
Айкөл Манас шер баштап, 
Он төрт ханды чогултуп, 
Минтип айтты кеп баштап: 
- Оорагың бар, арстаным, 
Оңой эмес иш кылып, 
Келген экен Чубагым. 
Туткунда жаткан бу жерде, 
Кырк бала жайын сурадым, 
Кыркжаңжүндүн уулу экен, 
Кытайлардын мууну экен. 
Октоп жүрүп Жүйрүндөн, 
Аталардан кеп угуп, 
Келбегиле, деп угуп, 
Жүйрүн буйрук бергенде, 
Чаңбейсен барган удургуп. 
Булар келип тоолордо, 
Жүргөн жерде Чубакем, 
Байлап келген дүрбөтүп, 
Бар жайын уктум булардын, 
Өздөрүнө сүйлөтүп. 
Ажну, манжу, чоң туңша, 
Баашалуу журт Бакбурчун, 
Кайнап жаткан Каканчын, 



Жыргап турган Чынмачын - 
Алтымыш капка жер эле, 
Ар уруу кытай эл эле, 
Жыйырмасын Эсенхан, 
Алоокенин Коңурга, 
Бөлүп берген кеп эле. 
Жерим кетип ачынып, 
Элим кетип чачылып, 
Көзүмө суук көрүнүп, 
Коңурбай менен Эсенхан, 
Мен кетемин Бейжинден, 
Ошолорго кысыгып. 
Аруулап жакшы кийгизип, 
Ат которуп мингизип, 
Алып барып балдарды, 
Жаңжүндөргө тийгизип, 
Бул жумушту кылганда, 
Кытайды эки бөлөбүз, 
Келбей койсо кырк жаңжүн, 
Коңурбай калча, Нескара, 
Мурадил, Уушаң булардын, 
Кыйындыгын көрөбүз. 
Как ушундай кылганда, 
Эсен хан башы маң болот, 
Коңурбай калча, Нескара, 
Мурадил менен Уушаңга, 
Кең дүнүйө тар болот,. 
Алмамбет муну айтканда, 
Олуйа Бакай мындай дейт: 
- Карылардын кеби бар, 
Ушул кептин эби бар: 
“Жоону билет майтарган, 
Койду билет кайтарган” 
Жолду дагы билет деп, 
Жерди дагы билет деп, 
Элди дагы билет деп, 
Хандыгым сага бергемин, 
Эрди дагы билет деп. 
Калгандар берип билгисин, 
Хандык кылып, Алмамбет, 
Калкка пайдаң тийгиздиң, 
Чубак экөөң биригип, 
Макилди көргө киргиздиң, 
Алмамбет, Сыргак - сен экөөң, 
Калчанын сүрүп жылкысын, 
Жанадилге айдатып, 
Алаш элге жеткирдиң. 
Коңурбай алса санды алды, 
Сен алдың тогуз сандарын, 
Аттанып чыкса акжолтой, 
Айланайын Чубагым, 
Кармап келе калыптыр, 
Бүт жаңжүндүн балдарын, 
Эп келсе Манас баштаган, 



Кырка олтурган дөөлөргө, 
Үчөөң билгин, балдарым. 
Чай кайнамча унчукпай, 
Туруп кетти баардык жан, 
Таңдайынан чаң чыгып, 
Айтты Сыргак кабылан: 
- Ушу турган чоң Бейжин, 
Биз келбеген жер экен, 
Биз билбеген эл экен, 
Айрыкча кытай ичинде, 
Эки бөлөк экенин, 
Биз билбеген ой экен. 
Кандай кылса балдарды, 
Алмамбет, Чубак кеңешип, 
Жөнгө салса оң экен. 
Кайран Чубак шаңк этип, 
Көзү сүйлөп жарк этип: 
- Коңурбай калча, Нескара, 
Кууп жүрүп артынан, 
Адашып элден мен кетип, 
Кырк баланы талаадан, 
Кармап келдим туш келип, 
Мындайлыгын ким билет, 
Төрө Алмамбет болбосо, 
Алыс карап төрөлөр, 
Аркы түбүн болжосо, 
Кырк баланын айлынан, 
Кытай эки бөлүнсө, 
Келер жагы жакшылык, 
Алакеме көрүнсө, 
Менин башка ойум жок, 
Өзү билип башкарса, 
Эр Алмамбет көөнүнчө, 
Жаш экен десек койобуз, 
Болбосо баарын сойобуз,- 
Чубак, Сыргак турушту, 
Алмамбетке кеп берип, 
Бул экөөнүн айтканы, 
Баарысына эп келип, 
Карап турат жардашып, 
Эми Алмамбет сүйлөөр кез келип. 
Баарысы мындай деген соң, 
Сөз кыйамы келген соң, 
Сөөлөттүү баатыр Алмамбет 
Баштады кебин мындай деп: 
- Падыша Манас баштаган, 
Кашымдагы он төрт хан, 
Баарыңарга эп болсо, 
Мен билүүчү кеп болсо, 
Ажыбай баатыр, камынгын, 
Алып барып берип кел, 
Кырк жаңжүндүн балдарын, 
Жети киши котчу алгын, 
Эртең менен аттангын, 



Саа катылбайт эч киши, 
Көрсөң балдар жардамын. 
Жалгыз сени кырк жаңжүн, 
Койо бербейт, Ажыбай, 
Ушул кепти билип ал: 
Кон десе бир күн конуп кал, 
Эки күнү конбой жан, 
Эки күнү конгондо, 
Эбиңди табат Коңурбай; 
Кыргыз менен кытайды, 
Алмамбет менен Манасты, 
Андан калса Алашты, 
Ого бетер жоо кылбай, 
Кырк жаңжүндүн айтканын, 
Төкпөй-чачпай бир оозун, 
Айтып келгин Ажыбай, - 
Ажыбай кетти аттанып, 
Алты киши котчу алып, 
Кырк баланы кошо алып, 
Кыргыл баштап кырк арстан, 
Буларды койду узатып. 
Алдында бирөөн чаптырат, 
Кырктын бирөө кат жазып, 
Кеч киргенде конолго, 
Элдер турат жардашып. 
 
Кароолчу жолду карашып, 
Он конуп кирди Бейжинге, 
Ошентип Ажың жол басып. 
Кырк жаңжүн кабар алыптыр, 
Дүпдүрөң түшүп Бейжинге, 
Түйшүк болуп калыптыр. 
Колго түшкөн балдардын, 
Тирүү келет бирөө деп, 
Ойуна булар албады, 
Айтылгандын баары чын, 
Биринде жок жалганы. 
Барсак бербейт кыргыз, деп, 
Бул үмүт алыс жылдыз, деп, 
Катарлап башын кести, деп, 
Кайран балдар кетти, деп, 
Олойто чукуп көз алды, 
Боорун жарып өт алды, 
Ушинтип боздоп бул жерде, 
Биз тартканча күйүт, деп, 
Өч алалы кыргыздан, 
Кырылышып жүрүп, деп, 
Кырк жаңжүн жүргөн кез эле, 
Кыжырлана күдүңдөп. 
Коңурбай менен Нескара: 
Жарады ишке бурут, деп, 
Кырк жаңжүндүн баласын, 
Бирин койбой курут, деп, 
Чечекей чексин суу аксын, 



Куу бөрүдөй улут, деп, 
Кытайдан азбы айалы, 
Жана да жаңжүн  тууйт, деп, 
Алар жүргөн ичинде, 
Ушул иштен күлүңдөп. 
Кабарчы келди аңгыча: 
- Кырк шойанын алдыңа, 
Алып келди бир кыргыз, 
Мингизип түгөл атына. 
Кырк жаңжүн калбай чубурду, 
Кана, балдар, кана, деп, 
Жаңжүндөр жөнөй бергенде, 
Коңурбай айткан бул бир кеп: 
- Мурадил, Уушаң, Нескара, 
Менин кебим уккун - деп, 
Айланы тапты шум бурут, 
Кең дүйнөнү тар кылып, 
Замананы куурултуп. 
Кырк жаңжүндүн кирпигин, 
Кыйа карап көрөлү, 
Кылганына көнөлү; 
Кылган ишин эп көрбөй, 
Кырчылдашып жүрбөйлү, 
Ортодо калып экөөнүн, 
Көргүлүктү көрбөйлү. 
Төртөө кылып кеңеш-кеп, 
Болот, болот, болот деп, 
Муңайышып турушту; 
Балдарды кыргыз бербесе, 
Кубангансып турушчу. 
Балдарды көрүп кырк жаңжүн, 
Адыл кыргыз эли, деп, 
Сурагы калыс турбайбы. 
Эл башкарган эри, деп, 
Бейжиндин бети жаңырып, 
Бүт калбай эли жабылып, 
Ажыбай менен котчусун, 
Аттан жулуп алышып, 
Алдына асыл салышып, 
Таманын жерге тийгизбей, 
Так көтөрүп алышып, 
Хан ордого киргизип, 
Мейман кылып алышып. 
Улап айтып үзүр кеп, 
Улам-улам наалышып, 
Кетирбей баатыр Ажыңды, 
Жаңжүндүн баары чогулуп, 
Эсенханга барышып, 
Кошо барды кырк шойа, 
Алар да калбай жарышып. 
Жаңжүндөр кебин салганча, 
Коңурбай айтты аңгыча: 
- Балдарың келип, кырк жаңжүн, 
Санаа тынды баарыңдын, 



Эртеңден баштап урушка. 
Аскериң менен камынгын! 
Коңурбай кебин укпады, 
Жаңжүндөр айтып турганы: 
- Эсенхан, көсөм атабыз, 
Дооруңда дуулап жатабыз, 
Өзүңдөн буйрук болгондо, 
Өлүмдөн кантип качабыз? 
Мына бу турган кырк бала, 
Ханым, сиздин дагы балаңыз, 
Туткунга түштү дегенде, 
Түгөнгөн биздин чарабыз. 
Кыргыздын эли ак пейил, 
Кол тийгизбей сапа-сак, 
Жибериптир мынаке, 
Кыркыбыздын баласын, 
Өтүнчүбүз Эсенхан, 
Кыргыз менен жарашың,. 
Жаңжүндөр айтты чуулашып, 
Каарданган Коңурдун, 
Каны качып кумсарды: 
- Балдарым болсун кубат, - дейт, 
Дайарланып баардыгың, 
Аскериңди чубат! - дейт. 
Кырк жаңжүн ага болбоду, 
Тескери мойнун толгоду, 
Кырка баары тең туруп: 
- Урушсаң, Коңур, сен уруш, 
Кыла албайбыз биз уруш, 
Зордук кылсаң ушундай, 
Кылчайбай бизге кырк бала, 
Кыргызга кетет кошулуп, 
Жамандашып жүрбөйбүз, 
Кан агызып жошулуп. 
Жаңжүндөр сүйлөйт жабырап, 
Кырк шойа турду жалдырап, 
Амалы кеткен Коңурбай, 
Буларды айтты балдырап: 
- Келгенде кыргыз көп элге, 
Бүгүн калды жалгыз топ... 
Коңурдун кебин жаңжүндөр, 
Бучкагына алган жок, 
Алмак түгүл алардын, 
Кулагына кирген жок, 
Ошондуктан айтышты, 
Алар сүйлөп жайма топ: 
- Сага бирөө Коңурбай, 
Кеңеш-кебин салган жок!  
Эсенхандын көзүнө, 
Жаңжүндүн баары бөлүнүп, 
Кетүүчүдөй көрүнүп: 
- Падыша арбак Бакбурчун, 
Турасың баарың көп журтуң, 
Эсенхан айткан сөздү уккун. 



Кыргызга элчи салалы, 
Сулуу кыз баштап алтын-зар, 
Арбын дүнүйө алабы? 
Же тактыны түгөл алам, деп, 
Көшөрүп карап турабы? 
Ичиңден ала болгончо, 
Айабай берип барынча, 
Баарыбыз бирге туралы. 
Эсен хан кеби акыл, деп, 
Эп келсе такыр, деп, 
Жаңжүндөр чыгып күлүңдөп, 
Ажыбайды узатты, 
Кыргызга жакын бир күндүк, 
Ажыбайды жеткирип, 
Кырк бала кайра чубашты, 
Муну мындай таштайлы, 
Эсен хан, Бакай элдешип, 
Бирин бири кел дешип, 
Бейжинге барган кыргыздын, 
Падышалык тактага, 
Мингенинен баштайлы. 
 

Кыргыздардын такка миниши,  
Күлүстөн менен Канкелдинин  туулушу 
 
Эр Эсен хан, кырк жаңжүн, 
Коңурбай менен Нескара, 
Мурадил, Уушаң бар анда, 
Кеп баштады Нескара, 
Жаныган жанын бир балаа: 
- Кыргыздын иши көп болуп, 
Далай колдор кырылып, 
Түгөнүп калды жок болуп. 
Кырк шойага кас кылбай, 
Кыргыздар мында жиберсе, 
Баарыбыз калдык кош болуп. 
Элчиге киши жиберип, 
Элдешүүгө имерип, 
Кыргыздын кебин алалы, 
Хан болсун өзү Эсен хан, 
Айбандан күлүк кара атты, 
Адамдан Коңур баатырды, 
Бербей сурап калалы. 
Эсен хан кызы Бирмыскал, 
Айжаңжүн кызы Бурулча  
Кыз сулуусу ушунча, 
Тартууга берип жаналы, 
Хандын кебин хан жырбайт, 
Алдында муну айталы - 
Соорандыктын Алмамбет, 
Тилмеч кылба муну, деп, 
Бекитип анан кайталы, - 
Өңкөй баатыр, төрөлөр, 
Алды-артын ченешип, 



Бейжиндин тагын бер дешип, 
Жибермек болду элчини, 
Баары бирдей кеңешип; 
Айтылуу чечен жаңжүндөн, 
Айтышып таамай жүргөндөн, 
Бешти элчиге жиберди, 
Башынан барып көнгөндөн. 
Кытайдан элчи келди деп, 
Кыргызга кабар барыптыр, 
Алдынан  барып Ажыбай, 
Алып келе калыптыр. 
Жаңы келген элчиге, 
Жаңы кийим кийгизип, 
Жакшы тамак бергизип, 
Падыша Манас үстүнө, 
Баштады аны киргизип. 
Тал чыбыктай бүгүлүп, 
Элчилер турду жүгүнүп, 
Дайындап орун бериптир, 
Калдаңдашып элчилер, 
Катын алып келиптир. 
Эсен хан катын ачтырып, 
Хан каадасы мурунтан, 
Садага пулун чачтырып, 
Катты окууга киришти, 
Каттагы кептен билишти: 
“Эби келсе алашка, 
Эл башкарган Манаска, 
Бизден барса Эсенхан, 
Сиздерден келсе да бир хан, 
Келүүчү ханды угушсак, 
Дайын болуп биз турсак; 
Болжол күнү сиздерден, 
Жетип баруу биздерден; 
Бетме-бет туруп сүйлөшсөк, 
Кулжуңдашып күндө эле, 
Кол салышып жүрбөсөк, 
Алмамбет тилмеч болбосо, 
Өзөктүү отко күйбөсөк.” 
Катын окуп кытайдын, 
Элчилерин чыгарып, 
Кеңеш кылып кыргыздар, 
Бакайды ханга шыйгарып, 
Кытайдын тилин билчү деп. 
Анык кылып бекитти, 
Ажыбайды тилчи деп, 
Сүйлөшөөр болсо Эсенхан, 
Он күндөн калбай келсин деп, 
Ханыбыз биздин зор Бакай, 
Каканчын муну билсин, деп, 
Колуна элчи кат берди, 
Эми баарың кайт, деди. 
 
 



Манаска барган элчилер, 
Кайтып келди калдаңдап, 
Жаңырта кийип кийимди, 
Жарыша сүйлөп жалжаңдап. 
Калбай чоңдор келишип, 
Катты окуп көрүшүп, 
Ханы Бакай экенин, 
Дуңчу Ажыбай чеченин, 
Каттан анык билишип, 
Иш оңунан экен деп, 
Коштугунан алардын, 
Баштары кетти кекеңдеп. 
Он күндүк болжол толгондо, 
Аттанаар убак болгондо, 
Нескара айтты мыкамдап, 
Байагы кепти жана да, 
Эсенханга бек какшап: 
- Алгара менен Коңурдан, 
Капташып кокус айрылсаң, 
Соорандыктын Алмамбет. 
Соо койбойт сени, Эсенхан. 
Алтымыш капка Бейжинди, 
Күйүп турган от кылат, 
Атагы кытай элимди, 
Таратып баарын жок кылат, 
Камынып мурда айта алсаң, 
Куткарасың Коңурду, 
Кийин калсаң буйдалып, 
Жоготосуң Коңурду, 
Жоолошуп келген кыргыздан, 
Көрөсүң ана сонунду! - 
Жаагын жанып Нескара, 
Жапылдап канча басылды 
Түшүнгөнсүп Эсенхан, 
Аттанып жолго бастырды. 
Калмак Уушаң дегени, 
Өзү мыкты эр экен, 
Ал Уушаңдын алдында, 
Бир дуңчусу бар экен, 
Эсенханды сактаарга, 
Келген Уушаң ал экен, 
Болжошкон жерге ошондо, 
Жетип калган чак экен, 
Эсенхан барса керүүдө, 
Эр Бакай анда бар экен, 
Кайтарган киши Керкөкүл, 
Тилмечине Ажыкем. 
Тегерек чийип бир жерди, 
Шиберге жайды килемди, 
Ал чийиндин ичинде, 
Олтурганы алты жан - 
Эки дуңчу, эки хан, 
Эки баатыр кайтарган. 
Хан Бакайга Алмамбет, 



Айтып жүргөн баштатан: 
“Адамдан бер Коңурду, 
Айбандан бер Кара атты, 
Тагыңа өзүң мингин, де, 
Ордоңо өзүң киргин, де. 
Коңурду кармап бере албайт, 
Кырк жаңжүн түгөл тил албайт, 
Алгандардан айрылса, 
Коңурбай менен Нескара, 
Биз менен уруш кыла албайт, 
Кангайдагы Калдайды, 
Хан Коңурбай Калчаны, 
Өзүбүз кармап алабыз, 
Кытай менен жарашып , 
Анан кетип калабыз. 
Мурун айтсаң, абаке, 
Албасаң да Коңурду, 
Арага бүлүк саласың, 
Кытайдан калса бөлүнүп, 
Коңурбайды аласың, 
Айттырып ийсең каласың, 
Бир балааны табасың, 
Оорагы бастап  жоголот, 
Ушул турган алашың.”. 
Эми эле кепке келээрде, 
Абаң Бакай ээ дээрде, 
Карылык дарты курусун, 
Кепке-сөзгө келтирбей, 
Жөтөл кыстап турушун. 
Абаң ыкшып болгончо, 
Бүтүрдү Эсен жумушун: 
- Алыстан келдиң, Бакай хан, 
Бул тарапта мен да хан, 
Бүгүн эле хан болбой, 
Хан экенсиң мурдатан. 
Хан каадасын билет деп, 
Каалаганым берет деп, 
Сурадым сенден түз салып, 
Адамдан баатыр Коңурду, 
Айбандан Кара сонунду. 
Экөөнү мага берип сал, 
Бириң менин өз кызым, 
Бири Айжаңжүн жалгызы- 
Эки кызды баш кылып, 
Алдымда минген тагымды ал. 
Туңшадан бери карата, 
Ушул журттун баарын ал, 
Үстүмдө таажы багымды ал, 
Зериккенде Бейжинден, 
Тактыга бирди мингизип, 
Кеткин, келсе кетип кал  
Таажы менен багыны, 
Баашалык өкүм тагыны, 
Кызы менен шаарыны, 



Бердим  десе баарыны, 
Хан каадасы ал экен, 
Сураганы Эсенхан, 
Бири адам, бири айбан,- 
Кереги эки жан экен, 
Берип койду хан Бакай, 
Бербеске шылтоо таба албай, 
- Бүгүндөн баштап, эр Бакай, 
Тапшырып алгын тактамды, 
Ээлеп алгын бакчамды, 
Кош эмесе - деп койуп, 
Эсен хан кайра аттанды. 
 
 
Болгон  иштин баарысын, 
Борсулдап Бакай абаңыз, 
Айтып элге барганы, 
Бейжинди алдык бүгүн, деп, 
Атагы алаш болгон журт, 
Бабырашып калганы. 
Азизхандын Алмамбет, 
Тил байланып унчукпай, 
Жалдырап тиктеп дудуктай, 
Аш бышымда каржалды, 
Улутунуп токтобой, 
Тутамдап сакал кармады, 
Оозунан чыккан көк түтүн, 
Булутту айдап аңтарып, 
Асманды тиктеп чакчайып, 
Ооз ачкан пенде жок болду, 
Ошонго дейре үн салып. 
Ошо кезде Алмамбет, 
Оозун ачып эстенип. 
Улам-улам таңшанып: 
- Акылы артык тереңим, 
Ар качан тийген керегиң, 
Баштагандан бүгүнкү, 
Күчөөр эле кезегиң. 
Мени баштап, абаке, 
Мелжеп келген окшойсуң, 
Бейжинге берчү белегиң. 
Айткан менен амал жок, 
Мындан башка не деймин? 
Ошенткениң эмеспи, 
Коңурбай менен Кара атты, 
Эсенханга бергениң! 
Кырк жаңжүн баспай койгондо, 
Тагын берди Эсенхан, 
Коңурбай ээлеп алганда, 
Кызына кошуп алчы, деп, 
Шаарын берди Эсенхан. 
Туңшадан бери алгын, деп, 
Кангай, манжу, калмактын, 
Элин берди Эсен хан. 



Бөлүп берген кытайдын. 
Жерин берди Эсен хан. 
Элүүгө чыга олтурган, 
Жесир  берди Эсенхан, 
Айжаңжүндүн Бурулча- 
Жетим  берди Эсенхан. 
Качып келген Айжаңжүн, 
Шаарын тартып биз алган, 
Кошоматка Коңурга, 
Кошуп берген жеримди, 
Кошо берген элимди, 
Качырып мени кетирген, 
Тыйынга албай кебимди, 
Бүгүн алып тунсун, деп, 
Ошону берди Эсенхан, 
Хан токтому бир экен, 
Кайсынысын мен айтам! 
Алсын дептир алалы, 
Кайра барсак кыргызга, 
Атайын барып Бейжинге, 
Алдык деп айтып баралы. 
Кокондун ханы Сынчыбек, 
Эсепчи элең өтө бек, 
Эки хан токтом кылган соң, 
Эми кылбайт жаман кеп, 
Казынаны колуңа ал, 
Хан мага бергин, деп. 
Бизге берген Туңшасы, 
Эсен хан жүргөн жак эмес, 
Ал өзү минген так эмес; 
Эсен хан минген алтын так, 
Тетиги Кантун – аркы жак. 
Туңшаны орто Бейжин деп, 
Соорандык жүргөн ал жерлер; 
Туңша менен Кантундун, 
Арасы алты күндүк жол, 
Туңшанын шаарын алдык деш - 
Ал маңдайга бүткөн кара шор! 
Кайдасың Үрбү,  атка мин, 
Алыптырбыз Бейжинди, 
Бүгүн барып такка мин. 
Олуйа Кошой, Музбурчак, 
Текечи, Шыгай, Жамгырчы, 
Сыйын көрүп Бейжиндин, 
Колу-бутуң сунуп жат. 
Алп Төштүк менен эр Агыш, 
Он эки амбал чоң Бейжин, 
Сурагын экөөң алып бак. 
Кендирбайдын Керкөкүл, 
Тербелбеген эр Көкүл, 
Жарагын барып сен алгын, 
Он төрт хан менен кытайдын, 
Аскерин кошуп башкаргын. 
Эсен хан кетти Кантунга, 



Айкөл шер абаң Бакай хан, 
Кыргыл баштап кырк арстан, 
Алмамбет, Чубак кошулуп, 
Биз турабыз Туңшада. 
Туңшанын жери кең эле, 
Тогуз жолдун тоому эле, 
Бөрү-койдун чаркы эле, 
Кайгоолчу келсе жатчу эле, 
Так кырк күнү турабыз, 
Күндө болгон кабарды, 
Кулак түрүп угабыз, 
Бейжиндик берген кыз болсо, 
Андан башка иш болсо, 
Үрбү айткандай кылабыз, 
Кан болгун деп Үрбүнү, 
Таласта айткан кеп үчүн, 
Тактыны бердик ал үчүн, 
Бу дагы жаман иш эмес, 
Хан Үрбүнүн наамы үчүн. 
Алдында кетти Сынчыбек, 
Аркасынан он үч хан, 
Кетип жатат бир-бирлеп, 
Күн-түн дебей дүбүрөп. 
Кыргыздын  эли киргенде, 
Коркуп турат какандык, 
Талап алар бекен, деп; 
“Арман күн башка салаарбы, 
Сулуу катын, сулуу  кыз, 
Алып келип бергин деп”. 
Айкөл Манас тапшырган, 
Хандарга айтып мындай кеп: 
- Кара аскерди базарга, 
Койо бербе бекер, - деп, 
Өйдө-төмөн иш өтсө, 
Кыласың менден кекер жеп. 
Кууса жеткис жакшы ат, 
Куйунга учат бекер,-деп, 
Жууса кеткис жаман ат, 
Ээрчип алат бекем, деп, 
Какандык айткан иштерден, 
Бирди да кыргыз кылбады, 
Эстүүсү айтып насаатты, 
Эси жогун тыйганы, 
Бейпайда калбай Какандын, 
Бечара эли жыргады, 
Ыраазы болуп кыргыздан, 
Ушул кепти кылганы: 
“Он беш күн болду келгени, 
Жакшы жаман дебеди, 
Жыргап калдык Какандык, 
Жармак Алмаң бербеди, 
Бир күндө берчү беш убак, 
Калмактан бирөө келбеди, 
Беш үйдө болчу бир казан, 



Үй башына берди эми, - 
Букара жүрөт сүйүнүп, - 
Ушул биздин бак үчүн, 
Кыргыздын эли келгенби?” 
 
 
Бирмыскал менен Бурулча - 
Кытайда сулуу ушунча, 
Кеңеш кылып хандарың, 
Олуйа Кошой карынын, 
Жалганчы кылбай айтканын, 
Алып берип никелеп, 
Алмамбет менен Чубакка. 
Арам ал деп жиберди, 
Айтылуу Туңша - тийака. 
Кырк жылдан бери Бирмыскал, 
Кыраан Алмаң күйгөндө, 
Кызыл өңү кубарып, 
Кыйноону тартып жүргөндө, 
Кыргыз жортуп Туңшага, 
Кыйамы келди бул күндө. 
Айжаңжүн кызы Бурулча, 
Кубанып турат Чубакка, 
Бойуна болуп эки кыз, 
Кырк  беш күнчө убакта, 
Үч айда анык болуптур, 
Алмамбет менен Чубакка. 
Экөөнө тең бала жок, 
Сүйүнчү болду аларга, 
Шуутуну кошуп жиберди, 
Кең Таласка барарга. 
Тогуз  ай өтүп, күн жетип, 
Төрөөр мезгил келиптир, 
Басмайыл артуу дегенге, 
Барып Шууту жетиптир, 
Кош ат менен чабарман, 
Каныкейге кетиптир. 
Калчылдак кирип эки кыз, 
Кара бойдон тер кетип, 
Амалы такыр түгөнүп, 
Карпаңдаган Шуутуну, 
Катындар жаман тердетип, 
Каныкей келсе калдым, деп, 
Каныкей тирүү көрбөсө, 
Алмамбеттен өлдүм, деп, 
Чубактан кордук көрдүм, деп, 
Токтоно албай эр Шууту, 
Кирип чыгып делдеңдеп, 
Кайгы тартып турганда, 
Келин каш таңдын алдында, 
Үч караан чыкты эрбеңдеп. 
Бешиктеги Семетей, 
Белине курчап Каныкей, 
Арууке менен Көрпөйан, 



Кошо келе калыптыр. 
Келээри менен Каныкей, 
Эбеп менен себептен, 
Бирмыскал менен Бурулча - 
Ал экөөнө жегизген. 
- Кеткен экен саруулап, 
Энелерден үмүт жок, 
Күч келиптир ат минген, 
Ушундай экен дүйнө бок, 
Балдарын сак алалы, 
Бул экөөнө айла жок,- 
Каныкей айтып тап таамай, 
Толгоону мыктап келтирчү, 
Дарыдан берди айабай. 
Ал аңгыча болбоду, 
Бирмыскалдын бачымдап, 
Күчөп калды толгоосу, 
Тоо бөксөрүп күн түшө, 
Бирмыскалды Каныкей, 
Аман-эсен төрөттү, 
Жерге жарык бүт түшө. 
Бала жерге түшкөндө, 
Жарк эткенсип дүнүйө, 
Чөйрөдөгү турганга, 
Укмуш болду көрүнөө: 
 
Турган элден тер кетти, 
Өзүнчө туруп тердешти; 
Чечекей бүрүн ачыптыр, 
Булбул сайрап таңшыптыр, 
Булагы кайнап ташыптыр, 
Молдо торгой, сандыгач, 
Өзүнчө сайрап атыптыр, 
Жайылып жүргөн кайберен, 
Жуушап баары жатыптыр. 
Бастыраарда Алмамбет, 
Бойумда бар күмөн, деп, 
Медет берип Алмаңа, 
Айтканда Аруу жалган кеп, 
Алмамбет берген белек бар, 
Эркек туусаң оозант, деп, 
Ала келген Арууке, 
Кереги тийип калаар, деп. 
Арууке берди Канышка, 
Өзүнүн буга эби жок, 
Төрөп түшүп көрбөгөн, 
Оозантып аны салышка. 
Колуна алып Каныкей, 
Оозуна салды баланын, 
Колуна Каныш алганда, 
Эмчеги ийип зыркырап, 
Ээ-жаа бербей эмчектен, 
Сүт куйулду шыркырап, 
Оозуна салса баланын, 



Ээмп жатат буртулдап, 
Бүткөн бойу мемиреп, 
Канышыңдын ошондо, 
Уйкусу келди шылкылдап, 
Оозу жумшак ченебей, 
Эмчекке жагып былкылдап, 
Тамызбай сүттү жаш бала, 
Жутуп жатат кылкылдап. 
Ал аңгыча  болбоду, 
Мыскалды ажал торгоду, 
Күн кыйадан баткансып. 
Кирпигин ирмеп каш серпип, 
Арууке менен Канышка, 
Кош эмесе айткансып, 
Сунала түштү байкушуң, 
Бу дүйнөдөн кайткансып... 
Айта-буйта кылганча, 
Ачып көздү жумганча, 
Кырк чоронун онунун, 
Катындары келиптир, 
Алмамбеттин уулуна, 
Атты койуп Гүлүстөн, 
Эр Мажиктин Салкынга, 
Сен баккын, деп бериптир. 
Каныкей айтты Салкынга: 
- Эки күндүн алдында, 
Балаң өлүп Айсалкын, 
Жаш эмчегиң бар эле, 
Гүлүстөндү сен баккың, 
Жаман бакпай жакшы бак, 
Сен көрөөрсүң урматын, - 
Үч айдан кийин Айсалкын. 
Өтүп кетти ааламдан, 
Оопасыз экен шум жалган, 
Айсалкын өлүп калган соң, 
Күлдүрдүн зайыбы Акшербет, 
Алып кетти үйүнө, 
Алладан тилеп ал медет. 
Гүлүстү айтат ар кимдер, 
Күлдүрдүн уулу деп деле, 
Мажиктин уулу деп деле, 
Аныгын айтсак калайык. 
Так ушундай кеп эле. 
Бирмыскалды Каныкей, 
Арууке менен Көрпөйан, 
Ал экөөнө жуудуруп, 
Кепинге салып буудуруп, 
Дайар кылып жаткырып, 
Жакшы карап олтур, деп, 
Сактап койду ушинтип, 
Беш катынга бактырып. 
Күн бешимге барганда, 
Бурулчанын толгоосу, 
Күчөп калды шаштырып, 



Түшпөй өлөт экен, деп, 
Бурулчаны жаткырып, 
Баланы алды тарттырып; 
Эркек бала экен, деп, 
Мурда көргөн айалдар, 
Көрпөйанга айттырып, 
Сүйүнчүңдү берем, деп, 
Сумсайа түшүп Көрпөйан, 
Калп эле күлдү каткырып. 
Ай кыйадан баткандай, 
Ааламды туман баскандай, 
Бурулча кетти кыр этип, 
Каныкейдин сол эмчек, 
Ийүүчүдөй зыр этип, 
Эмчек берип баланы, 
Эптей алса Каныкей, 
Эмчегинин үрпүнөн, 
Агып турду диркиреп, 
Чийдей кызыл кан кетип. 
Муну көрүп Каныкей: 
“Өлтүрүп койсом оңбос, - деп, 
Угуп калса эр Чубак, 
Ыраазы мага болбос, - деп, 
Атасы Чубак болгон соң, 
Семетейге жолдош, - деп, 
Эмикиси бу болду, 
Кийинкисин Алладан 
Башка киши билбес” - деп, 
Канкелди деген ат койду, 
Кийинче бул ат жоголуп, 
Канчоро атка конгону. 
Камбардын зайбын бак, деди, 
Кантай болду энеси, 
Жомокчу Азгаш айткан кеп, 
Камбардын уулу дегени. 
Астынан киши чаптырып, 
Бирмыскал менен Бурулча - 
Экөөнүн жайын каздырып, 
Жата турган жайың, деп, 
Жерлигине тапшырып, 
Бардык иштин байанын, 
Эр Шуутудан айттырып, 
Кайран каныш Каныкей, 
Момундай деп кат жазып, 
Шуутуга берди тапшырып: 
“Ары барып Чүйдө өлбөй, 
Же Таласка жетип үйдө өлбөй, 
Эки келин тең өлдү, 
Ач кайкалаң белде өлдү, 
Ара күрмө жерде өлдү. 
Экөө тең эркек төрөдү, 
Алмамбеттин баласын 
Эмизип көрсөм сүт чыкты; 
Чубакем уулун эмизсем, 



Буруусу жок кан чыкты. 
Эмчектен болгон белгиден, 
Алмамбеттин уулуна, 
Гүлүстөн деп ат койдум; 
Чубакемдин уулуна, 
Канкелди деп ат койдум, 
Аталары келсин деп, 
Бешик той бербей жөн койдум. 
Алмамбеттин баласын, 
Айсалкынга бактырдым, 
Аруукени жанына, 
Ыйлатпа деп жаткырдым; 
Чубакемдин баласын, 
Кантайга берип бактырдым, 
Көрпөйанды жанына, 
Бирге бол деп жаткырдым, 
Жашырбай айттым силерге, 
Баардык иштин болгонун, 
Бозала туйгун болпоңум, 
Боз карчыга солтонум, 
Артыңда калган жалгызды, 
Бир көрсөм деп ойлогун. 
Айкөлүм, сага бир кеңеш - 
Таластан Бейжин жакшы эмес, 
Элге кызык болбогун. 
Кыргыздан Кангай жакшы эмес. 
Ойлонгунуң,  арстаным, 
Коңурбайдын торлорун. 
Байланып бакыт жолдоруң, 
Байкоосуз майып болбогун. 
Кайтып кел, султан, эске алсаң, 
Ашпасын алты ай болжолуң, 
Алмамбет, Чубак - эки шер, 
Атыңар калсын айтылып, 
Шуутуну куру койбогун». 
Арстан эрге кат жазып, 
Семетейден деп жазып, 
Кайран катын Каныкей, 
Шуутуну койду атказып. 
Мунун мындай таштайлы, 
Көй кашканын көбү өлгөн, 
баатырлардын өлүмү, 
Мына ошондон баштайлы. 
 

Коңурбайдын Манасты чабышы 
 
Аттанып Шууту кетиптир, 
Бир күндөрү жетиптир, 
Сүйүнчүлөп шерлерге, 
Эки катын туу белде, 
Эркек тууду дегенде, 
Алмамбет, Чубак кеңешип: 
- Сарысүмбө деген шаар, 
Алтайда бар  ошону ал, 



Шууту баатыр, ошондо, 
Деди алар,-ажыгап кал,- 
Сүйүнчүгө шаар алып, 
Шууту улук болуптур, 
Бейжинде жаткан бектердин, 
Эми жайын угуптур. 
Бейжинде жаткан берендер, 
Эли-жерин сагынып, 
Уруксаат болсо Манастан, 
Кетсекпи деп камынып, 
Кеңешин айтып келгин деп, 
Манаска киши жиберип, 
Кулак түрүп турушту, 
Баарысы бирдей жабылып. 
Катты алып кабылан: 
- Алмамбет, Чубак, жүргүн,-деп, 
Сыргак, Кыргыл,-калганың, 
Айтканыма көнгүн,-деп, 
Кетирели хандарды, 
Узатып койуп аларды, 
Биз кыркыбыз калалы, 
Эсен хан менен беттешип, 
Анан жолго салалы, 
Анда Бакай кеп айтат, 
Кеп айтканда эп айтат: 
-Биз келгени бул жерге, 
Күндөр өтүп айга аттап, 
Жыл айланып баратат, 
Жылуу кетип , суук болуп, 
Кышка айланып баратат; 
Эсен хан барып нетели, 
Бейжинди берип бирөөнө, 
Таласка карай кетели. 
Кангайлар келип кол салды, 
Хан Коңурдан шаар алдык, 
Эсен хан менен Айжаңжүн, 
Бул экөөнөн кыз алдык, 
Борончу, Жолой, Бешкулак, 
Оронгуну баш кылып, 
Далайынан баш алдык; 
Алтын, күмүш –зар алдык, 
Асыл буйум дагы алдык, 
Торгун, тубар, далым бу, 
Аркагы жибек кырмызы, 
Ар түрдүү сонун көп алдык; 
Менин ойум ушундай, 
Эми калган кеп болсо, 
Алмамбеттен угалы. 
Алмамбет айтты мындай деп: 
Абамдын сөзү акыл кеп, 
Жалганы жок такыр,-деп, 
Нескара бар калаада, 
Бейжиндин шаарын берелик, 
Кызылдай Баймат балага. 



Коңурбай, Калча көрүнбөйт, 
Калгандардан сурасак. 
Көрбөдүк биз аны, дейт. 
Менде мындай кеп турат: 
Манжулардын Нескара, 
Анжулардын Мурадил, 
Калмактардын Уушаңын, 
Кара кытай Мадыны, 
Чогултуп туруп баарыны, 
Кете берсек эп турат. 
Биз кеткенде Коңурбай, 
Ар канча чоңдук кылса да, 
Булар түгөл кошулбайт. 
 
Шагы сынат Коңурдун, 
Алактаган Комурдун, 
Асылы кептин оңу бу. 
Анжу, манжу, калмактын, 
Кара кытай калгандын- 
Баарынын кебин угалы, 
Бирге жүргөн он төрт хан, 
Топту бузбай жаналы, 
Кетирип ийип хандарды, 
Бөлүнүп неге калалы? 
Анда Манас кеп айтат, 
Кеп айтканда бек айтат: 
- Какандыктын шаарынан, 
Качуучу бизби?-деп айтат, 
Манасы бизден качты, деп, 
Калаар жаман атты кеп, 
Коркконсуп кандай сүйлөйсүң, 
Курбалдаш досум Алмамбет? 
Чынын айтсам жан досум, 
Бейжинге келген сени деп, 
Кангайлардын Коңур да, 
Хан Алмаңдын кеги деп. 
Эсен ханды хан деймин. 
Элге өтүмдүү жан деймин, 
Жеңилсе да, жеңсе да, 
Бир сөзүндө бар деймин. 
Не да болсо, Алмамбет, 
Эсен хандан кыз алдык, 
Учурашпай түз эле, 
Ушундай кетсек ага да, 
Болуп калаар чоң ардык. 
Ашыкканда нетебиз, 
Кай муратка жетебиз? 
Андан көрө Алмамбет, 
Эми биздер кайттык, деп, 
Эсен хан баштап чоңдорго, 
Көрүшүп ачык айтып кеп, 
Баркыбыз менен кетебиз. 
Алмамбет менен Бакайдын. 
Айтканын албай эр Манас, 



Ушул кепти салганы, 
Арстан сөзү ырас, деп, 
Дүр дейди түштү калганы. 
Манас айткан кеп менен, 
Тышкыдан калды Музбурчак, 
Катардагы хандардан, 
Абаң Бакай, Алмамабет, 
Арстан Чубак, хан Сыргак, 
Хан дегени Сыргактын. 
Аттанганда Таластан, 
Жакып ханды таштады, 
Атасы үйдө калганда, 
Элин Сыргак башкарды, 
Атасы Жакып хан үчүн, 
Хан Сыргак деп ат калды. 
Он төрт хандын тогузу, 
Жылуу-жумшак аттанды. 
Беш хан мында калганы, 
Бөлүнүп калып айкөлүң, 
Тапмак болду калбаны! 
Кетпегенден калганы, 
Туңшадан чыгып шарт койуп, 
Бейжинге кирип барганы. 
Кабылан Манас келди, деп, 
Биз кетебиз эми, деп, 
Жол керегин белендеп, 
Нечени жүрөт дереңдеп, 
Унутуп калып өткөндү, 
Жаш балдары сереңдеп. 
 
 
Кытайлардын Коңурбай, 
Жан кишиге туйдурбай, 
Нескара менен Мурадил, 
Буларга да угузбай, 
Жерден казып жол жасап, 
Ат жүргөндөй кең жасап, 
Алып барып бир башын, 
Дарбазадан чыгарат. 
Жан кишиге билгизбей, 
Жарыгын жерге тийгизбей, 
Дарбазанын бетинен, 
Бой жеткендей жеринен, 
Боорун тамдын тештирген. 
Шаарга кыргыз киргени, 
Туйдурбай Коңур кам кылган. 
Аңдып жаткан Манасты, 
Жер алдынан чыкпастан. 
Манас келер бекен, деп, 
Чечекейи чегилген, 
Телмирип далай күн өткөн, 
Уктабай нечен күзөткөн. 
Купуйа болуп Алмамбет, 
Күндө базар айланды, 



Коңурбайдан шектенип, 
Дарегин таба албады, 
Капыр Коңур бек келип. 
Алмамбет, Чубак, эр Сыргак, 
Аттанып жолго салышты, 
Адырлуу тоого барышты, 
Тоо айланып жүрүшүп, 
Кечкурун кайта жанышты. 
Ошол күнү зор Манас, 
Кетериме калдың, деп, 
Кудай урган Байматты, 
Хан тактыга мингизип, 
Хандык кийим кийгизип, 
Хан наапага киргизип, 
Кең базарга жумшады, 
Кандай барып келгенин, 
Жолдошунан укмакчы. 
Хандыкка минген Тазбаймат, 
Айланып жүрдү калаасын, 
Көргөндүн баары дүркүрөп, 
Ача берди арасын, 
Көрдүк деген андан көп, 
Кыргыздын бүгүн Манасын. 
Антип Баймат баратып, 
Алмамбет, Сыргак, эр Чубак, 
Талаадан кайтып келатып, 
Капташып калды калаада, 
Жаман Баймат арамга; 
Томолонуп наападан, 
Түшүп жатат караса, 
Алмамбет кылса нишарат, 
Түшпөгүнүң  дегенсип, 
Ага Баймат болбостон, 
Аңкоолонуп дегенсип, 
Бачымдап түшүп аптыгып, 
Салам айтты ашыгып; 
Салып койуп наапага, 
Булар кетти бастырып; 
Айтты Алмамбет мындай деп, 
Наападан Баймат түшкөндө, 
Дегеле жаман ачынып: 
 
- Баймат болбой жерге кир, 
Адамдан айбан түгөнгүр, 
Айкөл берсе наапасын, 
Андан түшкөн эмнеси, 
Мингизип койсо тактысын? 
Санап келсе катарын, 
Чоросубуз чынында, 
Бул үчөөбүз Манастын, 
Түшкөнүнө капамын, 
Каада билбес Байматтын! 
Түшпөсө Баймат чиренип, 
Азбы, көппү бул такты, 



Тураар эле кыргызда; 
Малайга түштү баш уруп, 
Токтобойт эми кыргызга!  
Талаада айтып бул үчөө, 
Унчукпай барды Манаска, 
Кеп салды Баймат чочулап, 
Бар кылганын бир чакта: 
- Тура албадым наапада, 
Үч баатыр катар келатса, - 
Абаң Бакай баркылдап, 
Аксакалы жаркылдап: 
- Байкасам, Баймат жамансың, 
Айры төштө наадансың, 
Мингениң наапа жаркыган, 
Кийген чениң алтындан, 
Бүгүн булар саа жолдош, 
Не түшөсүң наападан?!  
Алмамбет айткан кептерди, 
Ал дагы айтты кайтадан. 
Мээнет акыл таптырбайт, 
Тарткылык үйгө жаткырбайт; 
Ар кимиси ар үйдө, 
Арстан Манас бир үйдө, 
Ички эшиктин тышында, 
Тышкы эшиктин ичинде, 
Бир түзөңчө бар эле, 
Кырылган кырктын кыйласы, 
Чогулуп калды ал жерге. 
Кужулдашып эзилип, 
Кара койум дүмпүлдөк, 
Ойномок болду эригип. 
Алмамбет, Чубак, эр Сыргак, 
Бул сооранда  жок эле, 
Кыргыл баштап баары бар, 
Кырктын бири кем эле, 
Тамашага калганда, 
Кыраан Сыргак эр эле, 
Арадан чыгып ал бирөө: 
- Тең бөлүнсөк, бири  ашык, 
Кары Кыргыл, сен бизге, 
Калыс болсоң, - деди эле. 
Он тогуздан бөлүндү, 
Кудай урсун кырк чоро, 
Ушул ишиң өнөрбү? 
Кырылган кыркы ойлонбой, 
Капилет болсо өлөөрдү, 
Кез кылышты кокуйга, 
Канкор Манас көзөрдү! 
Ошол кезде Коңурбай, 
Дарбазага барам, деп, 
Жаткан жерден жөнөдү. 
Жан алуучу ой менен, 
Жасатып койгон жол менен, 
Келип турду Коңурбай. 



Кытайдын кызыл курчунан, 
Айарларга жасаткан, 
Турманын ууга сугарткан, 
Балтасы бар кармаган, 
Балтанын жайы момундай: 
Чаппай жерге таштаса, 
Уңгусунан орногон, 
Чапканы жакшы болбогон; 
Чыгарбы Манас бери, деп, 
Карап турса болжолдон, 
Чуусу кулак тундуруп, 
Кырк чоро күчөп ойногон. 
Карма десе, карма, деп, 
Кана десе, кана, деп, 
Кыйкырышып элирет. 
Үйдө олтурган Манастын 
Ойуна кетип мобу кеп: 
“Кырк баатырды чогултуп, 
Чакыртып алып Алмамбет, 
Көңүл ачаар ат ойун, 
Салган белем алар”- деп, 
Олпокту кийип оңдонуп, 
Чүмкөмөсүн тим койуп, 
(Жаткан үйдө баатырдын 
Бир башында Аккула, 
Бир башында өзү эле) 
Бастырып жөнөп калыптыр, 
Аккула минип зоңкойуп. 
Асылган банус чырактар, 
Асманда тийген ай да бар, 
Келе жатат зор Манас, 
Аңдап турса Коңурбай. 
Олпокту кийип алса да, 
Чүмкөмө жок башында, 
Жай баракат бастырып, 
Келип калды астына. 
Аңдып жаткан Коңурбай, 
Келди деп эми кезеги, 
Ээрдин кесе тиштенди, 
Арта салып ийинге, 
Балтаны мелжеп кезерди, 
Алдында өтө берээрде, 
Шилиге шилтеп жиберди! 
Уңгудан батты ай балта, 
Муну Манас билбеди, 
Жандырып жана чапканга, 
Башы калып Манаста, 
Сабы колго келгени, 
Эрдемсип Коңур кылт берип, 
Аркасына киргени. 
Ал учурда Ажыбай, 
Караанын көргөн калчанын, 
Ай менен банус жарыгы, 
Көлөкөсү түштү, деп, 



Көрүнүп турган арчанын. 
Абдан байкап караса, 
Караган караан калбаптыр, 
Мунун көрүп ал жерде, 
Ажыбай тура албаптыр. 
Атайын барып караса, 
Тегеретме жээк экен, 
Ар жагынан бер жакка, 
Түртүп коймо жер экен, 
Тийип койсо шалп этип; 
Түртүп көрсө Ажыбай, 
Нары кетти шалк этип. 
Ажыбай банус таптырып, 
Алып келип жаткырып, 
Аралап  барып караса, 
Алгаранын изи бар, 
Жер очоктой казылып. 
Бирок эч ким шектенбейт, 
Арстан Манас баатырдын  
Койгонунан чаптырып. 
Анткени Ажым караса, 
Айкөлүң кетти бастырып. 
Кырылышкан кырк чоро, 
Ойуну канып тарашты, 
Алмамбет, Сыргак - эки дөө , 
Тыштан  келип жанашты. 
Баштап алып Ажыбай, 
Байагы жерди карашты. 
 
 
Ажыбайды сак бол, деп, 
Айсарала, Телкызыл, 
Көктекени алдырып, 
Чубакты кошо таптырып. 
Тешик менен үч баатыр, 
Ээрчише кетти бастырып. 
Ичинде чырак мол экен, 
Атчан жүрөөр жол экен, 
Ээн турат каңгырап, 
Тирүү пенде жок экен, 
Толтуруп ташты бекиткен, 
Мунун чыгар жери кайда экен? 
Ары-бери көп жүргөн, 
Алгара изи анда экен. 
Карап жүрүп аңтарып, 
Чыгаар жерин таппады, 
Түшө калып эр Сыргак, 
Колун салып жигине, 
Ташты бери тартканы, 
Күч кетирбей анча эле, 
Томолонуп жатканы. 
Караңгыдан жарыкка, 
Тардан чыгып талаага, 
Абыдан байкап караса, 



Бекиткен ташты танапка, 
Танаптан тартып койгондо, 
Жиги оору бекиген, 
Алгара изи чыгыптыр, 
Караса бери четинен. 
Агайары жанында, 
 
Агайары жай кылып, 
Жердин бетин кар кылып. 
Кетиптир алда кайакка, 
Кадырын Коңур жам кылып, 
Ал жерде карап тура албай, 
Жайлуу жерин карашып, 
Шаарга кирди жадашып, 
Аз элде тагдыр себеп шол, 
Калды булар адашып: 
Коңурбай менен беш киши, 
Бута атым ары жагында, 
Турган болчу марашып, 
Эгер билсе анысын, 
Үч баатыр кууп качырса, 
Калчаны алмак кармашып, 
Сүрүп чыкты аңгыча, 
Келин каш болуп таң атып. 
Ордого келди айланып, 
Тынчы кетти баатырлар. 
Кынсыз кылыч байланып, 
Күнү-түнү кытырап, 
Айланып шаар жол чалып. 
Үч күн өтүп кеткенде, 
Ойрон Манас, зор Бакай, 
Будайык хандык Музбурчак. 
Олтурушкан бир үйдө, 
Мажик,  Баймат дагы үйдө. 
Арстан Манас кеп айтат: 
- Келчи, Баймат, - деп айтат, 
Тырмап койчу шилимди, 
Кычышкансып баратат, 
Шашылып Баймат жетиптир, 
Көрө койуп балтаны, 
Кокуйлап коркуп кетиптир: 
- Айкөл Манас жолборсум, 
Кычышты деп ойлойсуң, 
Көк шилиңе мадалган, 
Балта турат бөлүнүп, 
Чоң казандын оозундай, 
Көзөөсү турат көрүнүп! 
Кыраан Баймат бакырды. 
Көзүнөн жашы төгүлүп. 
- Эмне дейт арам? - деп, 
Абаң Бакай ошондо, 
Арыштай басып жетиптир, 
Көзөөнүн чети көрүнүп, 
Шишик басып кетиптир. 



- Күмөнүң барбы баатырым, 
Балтаны качан батырдың? 
- Үч күн өттү арадан, 
Үйдө жалгыз олтурсам, 
Кырылып калган кырк айбан, 
Кыйкыра берди аламан, 
Алмамбет, Чубак барбы деп, 
Ат ойун салып алганбы, 
Көрөйүнчү аны деп, 
Ак олпок кийип денеме, 
Ойума албай эч неме, 
Аккула минип артылып, 
Алганым жок бош койгом 
Чүмкөмөмдү тартынып. 
Дарбазадан чыгаарда, 
Жарк дегенсип көздөрүм, 
Шилиме балта тийгенин, 
Билгеним жок мен өзүм. 
Үч күндөн бери билбедим, 
Оорубады түк жерим, 
Түндө кирпик илбедим, 
Ачышкансып олтурсам. 
Ошого азыр Байматка, 
Карап көрчү дегеним. 
Чапса ошондо чабылды, 
Мындан башка жок кебим, 
Ойлосо ошол бир шегим. 
Ырас балта бар болсо, 
Тартып койчу, Мажигим, 
Бириңдин алың келбесе, 
Баймат экөөң келгениң,  
Анда Бакай муну айтат: 
- Балтаны булар тарта албайт, 
Суурулуп сабы калганча, 
Орноп кеткен ай балта, 
Тарттырабыз келгенде, 
Чубак, Сыргак - балбанга, 
Ыгы бардай көрүнөт, 
Алмамбет баатыр мындайга,- 
Ага Манас болбоду, 
Болбой мойнун толгоду, 
Мажик менен Байматты, 
Тартып сал деп зордоду. 
 
Кармап тартып ала албай, 
Көзүнө чылбыр өткөрүп, 
Белине салып көгөрүп, 
Мажик тартты тырактап. 
Баймат тартты сырактап, 
Копшугунда былк этип, 
Ооруп чыкты кан какшап. 
Биринен бир угушуп, 
Он бир келди далбактап, 
Биринен бири тыңдуусуп. 



Тартып жатат барбактап; 
Кол тийген сайын күчөдү, 
Ооруганы зыркырап, 
Чыдай албай айкөлүң, 
Көзүнөн оту чачырап, 
Жөөлөшкөн нардай көз жайнап, 
Азуулары качырап. 
Буйрук кылып бакырат: 
- Алмамбет кайда, тапкын, - деп, 
Чубак менен Сыргакка, 
Жүгүрүп бачым айткын! - деп. 
Музбурчак, Бакай шашылат: 
- Ажыбай кана, келсин, - деп, 
Көзү менен көрсүн,- деп, 
Эптүү эле мындайга, 
Эптеп себеп кылсын, - деп. 
Карагыла тапкыла, 
Шишик күчөп кетпесин, 
Кашкулак менен түлкүнүн, 
Өтү болсо чапкыла, 
Алмамбет, Чубак, эр Сыргак, 
Чыгып кетсе талаага, 
Аркасынан чапкыла... 
Айтып оозун тартканча, 
Алмамбет келди аңгыча, 
Эки күн болду Алмамбет, 
Оозуна наар салбаган, 
Көзү чырым албаган, 
Түшүп турса эшикте, 
Үйдө киши чуулаган, 
Эмне болуп жатат, деп, 
Кирген экен хан Алмаң, 
Киргенче көрдү Манасты, 
Чылбыр турат чубалган, 
Алмаңды көрүп басылды, 
Башаламан чуулаган. 
Буркурап Бакай какшады, 
Баштан айак айтканы, 
Чылбыр салып көзүнө, 
Белге ороп тартканды; 
Шишик күчөп аңгыча, 
Далдалап кетти балтаны! 
Алмамбет барып кол салып, 
Чылбырдын чечип күрмөсүн, 
Шып эттире чыгарып, 
Эки тал эбеп бар экен, 
Оозуна салып жегизди, 
Ачып көздү жумганча, 
Сеп алып калдым, дегизди. 
- Чаптырганда арстаным, 
Тарттырганың эң жаман, 
Бүткүл курчтан жасатып, 
Ууга чылап сугарган, 
Курчтугунан балтанын, 



Билбей калды падышам. 
Тарттырбасам жел кирбей, 
Оорубай да, шишибей, 
Турбайт беле падышам, 
Эбеп берип ичиңден, 
Себеп чаап тышыңдан, 
Как бир айда жеткирсем, 
Таласка сени ушундан; 
Куну дары бар эле, 
Каныкейдин колунда, 
Кунудан куйуп ичирип, 
Нуштан кошо чапканда, 
Балтаны айдап түшүрүп, 
Сакайат элең үч айда, 
Жаранын оозун бүтүрүп. 
Балтаны тартып алганда, 
Куну жок ага салганда, 
Заарын тартып кетүүчү, 
Нуш дары жок чабаарга, 
Таласка барбай айла жок, 
Амал жок мында кылаарга, 
Ошондуктан бул жерден, 
Түн бойунча узатып, 
Кетирейин көчүрүп, 
Күн санына жетпеди, 
Аттангыла баарыңар, 
Серек, Чубак,  калыңар. 
Мен каламын бул жерде, 
Абаке, Бакай, Музбурчак. 
Ат өргүтүп жай жатпай, 
Кете бергин ылдамдап. 
Айтайын барар убагым, 
Так кырк күнү турамын, 
Серекти такка мингизем, 
Келип-кеткен кишиге, 
Караанын алыс көргөзөм, 
Жете барам силерге, 
Эчкиликтин эки чат, 
Кырк күндөн кийин жөнөсөм, 
Алдыраш басып бат барсаң, 
Каныкей менен көрүшүп, 
Жараатыңан айыксаң, 
Кайра Бейжин киребиз, 
Коржоңдогон Коңурду, 
Кокосунан илебиз. 
Деп ошентип Алмамбет, 
Калган кошун кол менен, 
Айкөл Манас баштаган, 
Абаң Бакай, Музбурчак, 
Атактагы чоң менен, 
Бейжинден элди чыгарып, 
Таласты карай чубатып, 
Буларды койду узатып, 
муну мындай таштайлы, 



Коңурбайга Шыпшайдар,  
Келгенинен баштайлы. 
 

Коңурбайдын Шыпшайдарды алдырып келиши, 
Көкчөнүн өлүшү 
 
 
Сырттан баатыр Алмамбет, 
Серекти жакшы кийгизип, 
Белгилүү такка мингизип, 
Шек алдырбай эч кимге, 
Сыр чыгарбай кишиге, 
Күндү санап ичинде, 
Күн болжолу бүткөнчө, 
Анда-санда кишилер, 
Келип калса Манаска, 
Алыскы жерди көрсөтүп, 
Өзүнүн андай иши бар, 
Көрүнбөйт деп кишиге, 
Туйгузбай жүрдү кичине, 
Манас качан өлөт, деп, 
Коңурбай жүрөт ичинде. 
Биле албай дайынды. 
Акмалап Калча аңырды, 
Одурайган Коңурбай, 
Ого эле кыйын кайгырды: 
“Кара көзүм кашайып, 
Жаза чаап салдымбы? 
Манасты чаппай тамды чаап, 
Балтам анда калдыбы? 
Же билгизбей кыргыздар  
Манасты түндө кетирип, 
Өздөрү жатып алдыбы? 
Мындан туруп нетейин, 
Бел-белге салып жетейин, 
Жарадар болуп салаңдап, 
Салбырап араң баратса, 
Манастын башын кесейин, 
Айдап барып кошуунун, 
Дене кул кылып кетейин”  
Дегенди алып ойуна, 
Сыр бербеген башында, 
Мурадил менен Нескара, 
Аларды алып жанына, 
Бастырып Коңур жөнөдү, 
Белге чыгып барууга. 
Айкөл Манас арстан, 
Белкоргон жер келди, 
Токтогун, деп элдерди, 
Түшүргүлө мени, дейт, 
Дүрбү салып Бейжинге,  
Мен көрөйүн жерлерди. 
Айкөлүң түшүп атынан, 
Дүрбүсүн алып койнунан, 



Бейжинди беттеп карады, 
Айландыра караса, 
Көрүнүп калды көзүнө, 
Коңурбайдын караны, 
- Бакай хан, - деп бакырып, 
Жанына жакын чакырып. 
Жаным тирүү бар туруп, 
Коңурбайдан качамбы? 
Кубалатым басамбы? 
Калча менен кагышпай, 
Карсылдатып салышпай, 
Кантип келем мен, Бакай? 
Коркуп Манас качты, деп, 
Арбагым менин ашты, деп, 
Коржоңдоп Калча көп жерге, 
Дөөкүрсүп айтаар далай кеп!  
Беш хандын колу көп экен. 
Көптүгү жердин чөбү экен, 
Аккула минип болкойуп, 
Ары-бери бастырып, 
Арстаның турат зоңкойуп. 
Коңурбай менен Нескара, 
Мурадил, Уушаң - төрт балаа, 
Карап туруп маңдайда: 
- Келбей койбой бул жерге, 
Келиптирбиз туу белге, 
Аттанып чыккан кези экен, 
Таласка кыргыз кеткенге. 
Бирди көрүп алаштар, 
Кайышып түшүп алышты, 
Арага киши салалы, 
Он беш күндүк алаштан. 
Мөөнөт сурап багалы, 
Кетемин десе зор Манас, 
Тийишпей кайра жаналы. 
Кеңеш кебин бүтүрүп, 
Арага киши салыптыр, 
Он беш көндүк мөөнөттү, 
Манастан сурап алыптыр. 
Алп Коңурбай, Калчанын, 
Айласы анын кыйла бар - 
Уруксат алып Манастан, 
Улуу ингенде жай жаткан, 
Кайып атып пул тапкан, 
Эркин жатып жан баккан, 
Кангайлардын Шыпшайдар, 
Мылтык атуу, жаа тартуу, 
Өнөрү анын кыйла бар. 
Шыпшайдарга жиберди, 
Мында мындай кат жазып, 
Токонек кушка катты асып: 
“Далайдан берки урушту, 
Болуп өткөн жумушту, 
Көрбөдүң, уктуң, Шыпшайдар, 



Кырылышып ал келбей, 
Бейжинди алды кыргыздар; 
Таалайы артык хан минген, 
Тактыны алды кыргыздар, 
Кылымга аты угулган, 
Кызды алды кыргыздар! 
Аралап кирген алаштын, 
Айкөлү болгон Манастын, 
Аңдып жүрүп алдадым, 
Ай балта менен жайладым; 
Буга дагы болбостон, 
Белге чыгып бек жатты, 
Бу кыргыз бизди жадатты; 
Келип мында, Шыпшайдар, 
Карматкын жойчу адатты.” 
Катты мындай жиберип, 
Анда турган төрөлөр, 
Муруттарын имерип, 
Арбын акыл ойлошуп, 
Арткы жумуш болжошуп, 
“Алмамбет келсе бул жерге, 
Бербейт,-деп,-тынчтык биздерге, 
Келтирбей аны кыргызга, 
Карсылдашып турушка, 
Чоң Мадыны салалы, 
Байлатып аны алалы, 
Карматып аны албасак, 
Шыпшайдарга качкын кул, 
Бир амалды табалы?” 
Акылдашып олтуруп, 
Кумдай аскер болтуруп, 
Алтымыш миң кол менен, 
Алачыктай Мадыга, 
Жолду койду тостуруп. 
Болжолдуу кырк күн бүткөндө, 
Алмамбет, Чубак, эр Серек, 
Көрүнөө күндүз аттанып, 
Таласты карай бет алып, 
Келатышат көк жалдар, 
Түндөсү жатпай эс алып. 
Алмамбет, Чубак, эр Серек, 
Келе жатса энтелеп, 
Селдей болгон көп кошуун, 
Каршы алдында теңселет. 
Кангайлардын Мадысы, 
Турган жерден жол тосуп, 
Үч баатырды көргөндө, 
Алдынан чыкты жолгошуп. 
Кангайдын эли көп экен, 
Баары балбан, баары шер, 
Баарысынан Мадысы, 
Жаңы чыккан эр экен. 
Айтканча каапыр бар экен, 
Сайганын жерге жасаган, 



Тентектин бири ал экен, 
Далайдан бери жоо көрбөй, 
Буулугуп калган чагы экен, 
Жашы кыркка жете элек, 
Толуп турган табы экен. 
Кара Коңур ат минип, 
Найзасынын учунан, 
Жалындаган от күйүп, 
Кайраты жерди жапырып, 
Катуу келет качырып. 
Карап турбай эр Чубак, 
Көктекесин теминип, 
Өрөпкүгөн жүрөгүн, 
Өрт өчкөндөй басам, деп, 
Бул дагы кирди желигип, 
Мадыдан мурда камынып, 
Сайды Чубак керилип. 
Зым-зым этип бу каапыр, 
Кыйшайап койбойт дегеле, 
Эрдигине ишенип, 
Жана сайды эр Чубак, 
Эрдин кесе тиштенип, 
Эрен Чубак баатырдан, 
Удаа эки найза жеп, 
Солк этип койбой бадырек, 
Колуна алды найзасын, 
Эми мени көргүн, деп. 
Качырып муштап салыптыр, 
Найзасы узун Мадыңыз; 
Козголбой турат ордунда, 
Кабылан Чубак залыңыз. 
Куршугу туткан чоң Мады, 
Кош колдоп найза кезкерди, 
Мадыдан найза жеткени, 
Акбалтанын Чубагы, 
Аңтарылып кетти эми. 
Артынан Серек жетиптир, 
Ал дагы сайып кетиптир, 
Көктекени качырбай, 
Кармап алып Алмамбет, 
Жетелеп барды Чубакка, 
Мынаке атың мингин, деп, 
Сайганын жазбас Мадыңыз, 
Шилтеди найза бир сайып, 
Жыгылды Серек кыйшайып, 
Чубак менен Серекти, 
Мады турду тең сайып. 
Алмамбет жетип бир сайды, 
Кангай Мады кебелбейт, 
Сайганды деги кенебейт, 
Алмамбет менен Чубакты , 
Бучкагына теңебейт. 
Ылачындай үч баатыр, 
Тийип-чыгып найзалайт, 



Кангайлыктын эр Мады, 
Кара Коңур ат менен, 
Каткыра күлүп чалкалайт 
Найза тийсе эңкейбей, 
Ого бетер кайкалайт. 
Көкжал Чубак күүлөндү, 
Жан алчуудай түрлөндү, 
Кара тажаал Мадыны, 
Капталга койуп өттү эми, 
Аркасынан Алмамбет, 
Салган бойдон жеткени, 
Сайып өтүп кеткени, 
Серек жетип бир сайды, 
Оозун ачын эстенип, 
Алдыңкы ээрдин тиштенип, 
Улам-улам найза жеп, 
Кара жанга күч келип, 
Качырып кирди бу каапыр, 
Мурункудан күчөнүп. 
Кирген менен Мадыга, 
Баатырлар найза сайдырбайт, 
Дембелеп уруп үч баатыр, 
Мадынын жанын тындырбайт; 
Алмамбет сайса солк этпейт, 
Чубак сайса былк этпейт, 
Серек сайса кыңк этпейт, 
Дембелеп  сайып үч баатыр, 
Бир Мадыга ал жетпейт. 
Чама жетпей так чарчап, 
Чай бышып жүрүп кол какшап, 
Ушаланып бул Мады, 
Калганы жок кум болуп, 
Койгулашып үч эрен, 
Колдору ооруп дал болуп, 
Көтөрүлбөй шал болуп, 
Чарчады такыр шай болуп. 
Ошондо Серек баатырың, 
Сайышып жүрүп ойлонуп: 
“Найзаны кагып муштадык, 
Көмөлөтүп жыкпадык, 
Балталадык баш уруп, 
Чыгар мээсин албадык, 
Эч болбосо артынан, 
Аңтара аны салбадык. 
Бир амалды табайын, 
Башында болот туулга, 
Ыргыта аны сайайын, 
Телп этип туулга ыргыса, 
Коондой болгон кара баш, 
Бакалоордун безине, 
Найзамы малып алайын, 
Мадыны Серек сайган, деп, 
Бир ооракты алайын”  
Кууказык менен жеткени, 



Коржоңдогон Мадынын, 
Койкойуп турган туулгасын, 
Ыргыта сайып өттү эми. 
(Ойуна жетти эр Серек, 
Анчалыгы болбосо, 
Серек аты не керек?) 
Туулга алып кийгенче, 
Ойон Чубак жеткени, 
Көк шилиден көмөрө, 
Көк найза менен муштады, 
Козголгонсуп былк этип, 
Кенгиреп Мады турганы. 
Кайрылып Серек жетиптир, 
Бакалоордун бези, деп, 
Найзаны муштап өтүптүр. 
Чубак сайган шилиге, 
Серек сайган келтирип, 
Алкымынын безине, 
Жандай түшүп Алмамбет, 
Кылыч менен бир чапты, 
Келтирип туруп эбине. 
Курма тамдай бул каапыр, 
Кулап аттан түшкөнү, 
Адырайган калмактын, 
Анын да иши бүткөнү. 
Башын кесип кулатып, 
Тоодой болгон Мадыны, 
Жол бойуна сулатып, 
Аркада черүү көрүнөө, 
Аты жок анын баары жөө, 
Башын алып артына, 
Мадынын кара Коңурун, 
Өрдө аны соолутуп, 
Ойондор чыкты кайкыга. 
Кайкалап жаткан көп кошун, 
Аркы бети ойдуңда, 
Дүрбү салып Алмамбет, 
Караса аркы чокуга, 
Арстаныңдын Аккула, 
Байлалуу  турат ошондо. 
Айландырып караса, 
Андан башка караан жок, 
Калдайган черүү жана жок. 
Дөбөчөк кара таш турат, 
Бута атым туура жагында, 
Жетип барып Алмамбет, 
Чукул алдын караса. 
Кайсы экени билинбейт - 
Адамбы, чөпбү, кумбу, курт, 
Аркы-терки чубуруп, 
Аны көрүп Алмаңдын, 
Айдай бети кубулуп: 
 
- Айбаттуу Чубак, эр Серек. 



Айтып-айтпай не керек? 
Кайнап кытай толуптур, 
Тирүү жан эми кетирбейт! 
Бейпайлуу калча оңбогур, 
Белди тосуп жаткан бейм, 
Коркпосоң эми келгин, деп, 
Белдүү шерге айткан бейм, 
Жарасы зилдеп айкөлүн, 
Жабырды жаман тарткан бейм, 
Жазганып Сыргак эренден, 
Жалтанып Кангай калган бейм. 
Же болбосо эр Манас, 
Коңурбайды көргөнбү? 
Көрөгөч баатыр көңүлүн, 
Көп санаага бөлгөнбү? 
Өлсөм өзүм өлөм, деп, 
Өжөрлүк менен өчөшүп, 
Козголбой жатып көргөнбү? 
Жакшы-жаман-бар ишти, 
Барып сурап көрөлү. 
Алмамбет, Чубак, эр Серек, 
Элге жетип келишти, 
Бакай менен Манаска, 
Барып салам беришти; 
Колун сунуп көрүштү, 
Колдун учун өбүштү. 
Эми Манас кеп айтат: 
- Алмамбет, Чубак - деп айтат, 
Кет дедиңер өгүнү, 
Мага берип кеңеш кеп, 
Келе жатсам кетем деп, 
Көңүлүм эрип турбады, 
Бейжиндин жерин көрсөм деп, 
Белге түштүм бурулуп, 
Мени, Сыргак түшүр деп. 
Дүрбүнү алып салгамын, 
Бейжиндин жерин карадым, 
Тээ маңдайкы кара кыр, 
Көрүп калдым ошондон, 
Коңурбайдын караанын. 
Коркуп кетти Манас, деп, 
Айтып калаар калча, деп, 
Аркамдан кууп барабы, 
Аскери бар канча деп, 
Колду мында түшүрдүм, 
Көөнүмдө ишим бүтүрдүм. 
Арадан бир күн өткөрбөй, 
Жибериптир маа киши, 
Сурап менден келиптир, 
Он беш күн мөөнөт беришти, 
Сураганы он беш күн, 
Берип койдум жан досум... 
Манастан угуп бул кепти, 
Чочуп Алмаң селт этти: 



- Катыгүн, Манас, кай кебиң? 
Уруксат бердим дегениң?! 
Калчанын айткан мөөнөтүн, 
Как өзүндөй бергениң - 
Музбурчакты баш кылып, 
Бул олтурган элдердин, 
Көбүнүн башын жегениң! 
Бекерче сенден уруксат, 
Келеби сурап Коңурбай? 
Сен билбейсиң аларды, 
Кангайда бар Шыпшайдар. 
Жүйрүн дөөдөн окууга. 
Ал экөөбүз бир барган, 
Атам “Ноокас болгондо”, 
Чала таштап окушту, 
Байкуш Алмаң мен жангам, 
Ошондуктан Шыпшайдар, 
Таалимдин менден көп алган. 
Түндө өтчү жандарга, 
Күндүз болжоп жаа тартып, 
Куткарбай жүргөн аны атып; 
Ошондуктан ал каапыр, 
Шыпшайдар аты жойулган, 
Жойгара деп койулган. 
Каран калган Коңурду, 
Карабай кете бербейсиң, 
Жоготом деп Коңурду, 
Кыргызды кырмак экенсиң! 
Кете бер десе болбопсуң, 
Жаныма киши калтырбай, 
Жайлайын деп ойлопсуң, - 
Алмамбет, Чубак тең өлөт, 
Ал Сыргак, Серек дагы өлөт, 
Кырк чородон кыйла өлөт, 
Карыдан өлөт Музбурчак, 
Кайгырасың ошол чак!  
Деп ошентип Алмамбет, 
Буркан-шаркан күүлөнүп, 
Айдай бети кумсарып, 
Албан-албан түрдөнүп, 
Сабыр кыла токтолуп, 
Муну айтты кыйналып: 
- Музбурчак, Бакай - карыбыз, 
Сыймык качып кыргыздан, 
Чачыла турган чагыбыз, 
Кайгырган менен канчалык, 
Кайра толбойт кабыбыз, 
Өзү кетмек турбайбы, 
Падыша Манас залыбыз. 
Жолдошум Сыргак мында кал, 
Чырым албай чалгын чал, 
Кыргызды баккын сыртынан, 
Чыканак жерге салбастан, 
Жолго кетсең эл калат, 



Элде турсаң жол калат, 
Ырчы, Шууту, Бозуулду, 
Караан кылып жаныңа, 
Багып тур элди сак сактап, 
Эндекей жатып элебей, 
Кырылып кетсек чоң уйат! 
Эми, Чубак, экөөбүз, 
Токтолбой жөнөп кетели, 
Кайырдынын бойуна, 
Түн бойунча жетели, 
Күндөп-түндөп барбасак. 
Шыпшайдар өтүп кетеби? 
Алла ачса ак жолду, 
Алдынан тосуп калалы, 
Кыйамы келсе калмактын. 
Кызыл канын жайалы, 
Андан мурда бара алсак, 
Жеткирбей жолдон аны алсак, 
Кыйынсынган калчанын, 
Кылчайар алы калабы? 
Андай күндөр болгондо, 
Акимсинген калчаны, 
Нескарасын баш кылып. 
Ага окшогон канчаны, 
Дене кул кылып аларды, 
Таласка айдап баралы. 
Шыпшайдар көздөй жөнөйлүк, 
Шишибиз толсо өлөлүк, 
Жүргүн, Чубак, жүргүн, 
Тобокелден көрөлүк. 
Алмамбет атка мингенде, 
Кошулуп Чубак жөнөөрдө, 
Айдаркандын Көкчөсү, 
Келип түштү бул жерге. 
Алдында кыргыз  элдери, 
Келгенине Бейжинге, 
Кангайдын жолун сакта, деп, 
Таштаган элем жергеге. 
Хандар кайтып барганда, 
Айкабы батпай эр Көкчө, 
Катуу калып арманда: 
“Хан Манас менен бажа элем, 
Алмамбет менен дос элем, 
Мына минтип Бейжинге, 
Барбай калам дээр белем? 
Бейжин деп Бекзат калыптыр, 
Учураша Манаска, 
Эми  барып мен келем”- 
Деген мындай ой менен, 
Элүү миң аскер кол менен, 
Келген экен жол менен. 
Эрен Көкчө кеп салып, 
Кармалып кепке Алмамбет, 
Көп кечигип тура албай, 



Чубакты алып жанына, 
Бул экөө кетти аттанып. 
 
 
Алмамбет, Чубак жол жүрүп, 
Ат айабай мол жүрүп, 
Жеткен жери алардын, 
Кайырды деген жер ушу, 
Алты жолдун кошуусу, 
Улуу ингенден Шыпшайдар, 
Өтөөр жолу мына ушул. 
Кайырдынын кырына, 
Чыгып келип Алмамбет, 
Айтып турган кеби ушул: 
- Акбалта уулу Чубаксың, 
Айткан кепти угаарсың, 
Шыпшайдар адам баласы, 
Бирок шайтандан ашкан айласы, 
Алып жүргөн заңгиси, 
Алтымыштан санаты, 
Ашпайт, андан кемибейт, 
Өмүрлүк  мунун адаты. 
Шыпшайдар жүргөн жеринде, 
Жам-жайкыт болот кээ бирде, 
Жерде шамал, көктө жаан, 
Мындайы бар кээ-кээде. 
Кээде туман топурак, 
Обо ачык жер бүркөк, 
Мындай сонун иш кылат, 
Кайсы бирин айтайын, 
Он эки түрдүү кубулат. 
Жан-жайкыт экен Кангай жак, 
Келе элек экен кызталак, 
Тиги сары талаага, 
Өзүң тур, арстан эр Чубак. 
Ар жагы агын аз сууга, 
Мен барайын ушуга, 
Көмүскөнү таап алгын, 
Көрүнбөстөн көз салгын, 
Бет алдыңан кез болсо, 
Боорун жарып өт алгын. 
Арамдык кылып жалгыздап, 
Бастырса өтөөр суу бойлоп, 
Алмамбет анда соо койбойт, - 
Болоор ишти болжолдоп, 
Эр Чубакка туйгузуп, 
Чубакты мында тургузуп, 
Азганакей агын суу, 
Алмамбет кетти бургутуп. 
Талаада Алмаң бастырбай, 
Жаңыртып топо качтырбай, 
Сайды бойлоп таш басып, 
Суудан өтүп Алмамбет, 
Султаның турду бир жерде, 



Шыпшайдар качан келер, деп. 
Тигиле тиктейт Алмамбет, 
Маңдайынан жол карап, 
Үстүнөн байкап бел карап, 
Үч тарабын тең карап. 
Акылы көп, амал сан, 
Арамза да Шыпшайдар, 
Кайырдыга келгенде: 
 
“Алты жолдун бөлүнүш, 
Айрылышаар жер эле, 
Азиз хандын Алмамбет, 
Амалы арбын, акыл көп, 
Айласы артык неме эле, 
Кайырдыдан тоспосун, 
Канымды сууга кошпосун, 
Кургакта басып нетейин, 
Аш кайнамдык жол калды, 
Суунун түшүп түбүнө, 
Сүзүп өтүп кетейин” - 
Деп ойлонуп Шыпшайдар, 
Жанындагы заңгисин: 
- Кара жол менен баскын, - деп, 
Төрт күндүк ара жол калды, 
Белкоргондон тапкын, - деп, 
Алардан кетти бөлүнүп, 
Табыштап капыр айтып кеп. 
Бул түгөнгүр каапырдын, 
Бир өнөрү бул экен, 
Алмамбет анык билбеген - 
Сууга кирсе Шыпшайдар, 
Азыраак жерге жамгыр жаап, 
Суунун бети ылайлап, 
Ылай сууда көрүнбөй, 
Өтүп кетет берчү экен. 
Ушундайча Шыпшайдар, 
Агын сууга салыптыр, 
Алмамбеттин алдынан, 
Өтүп кетип калыптыр, 
Алмамбет сууну байкаса, 
Алды ылай, арты көк, 
Туптунук суу агыптыр, 
Араң турган Алмамбет, 
Ушундан күмөн алыптыр. 
Санааркаган Алмамбет, 
Сарала оозун бурду эми. 
Салып чыгып кашатка, 
Ылай аккан жаңкы суу, 
Айагын карап турду эми. 
Айак жагы ал суунун, 
Үч суунун куйган жери экен, 
Туш-тушу калың жер экен, 
Суудан чыгып бир караан, 
Токойго кирип кылт этип, 



Жоголду көздөн жылт этип. 
Кеткен экен капыр, деп, 
Шыпшайдардын алдынан, 
Бир чыкпадым акыр, деп, 
Чыга келсе талаада, 
Чаң уйугуп абада, 
Алтымыш заңги, бир Чубак, 
Салгылашып жүрүптүр, 
Алтымышы биригип, 
Асыл тууган Чубакты, 
Алды-артынан бүрүптүр. 
Көргөн жерде Алмамбет, 
«Манастап» ураан чакырып, 
Бул дагы кирди бакырып; 
Алмамбет үнүн укканда, 
Асыл Чубак, кайран шер, 
Кайраты ашып кеменгер, 
Алтымыштан жазганда, 
Катуу тийди жапырып, 
Арбагын баштан качырып. 
Сайып кирди бир четтен, 
Тилегин таштай катырып. 
Арстан Чубак көк атты, 
Албай түрдүү чуратты, 
Айта-буйта калганча, 
Бирин койбой кулатты, 
Алтымыштын аттарын, 
Ээси жок айдап чубатты. 
Эки баатыр шашыптыр, 
Кайырдын белин ашыптыр, 
Бачымыраак жетсек, деп, 
Булар бара жатыптыр. 
Муну койо туруңуз,  
Белкоргондо эрлердин, 
Окуйасын угуңуз. 
 
 
Айдаркандын эр Көкчө, 
Учураша келгенде, 
Алмамбет, Чубак - эки шер, 
Аттанып жөнөй бергенде, 
Күн батып жерден жашынып, 
Караңгы  күүгүм киргенде, 
Энтелешип калдаңдап, 
Эшиктен кирип эки-үчөө: 
- Асыл Алма, эр Чубак, 
Алар мында жок турат, 
Кытайдан кабар алууга, 
Кеткен эле эр Сыргак. 
Калмактар жаткан капталдан, 
Кагылган доор угулат, 
Жакын эле келгенби, 
Баш-аламан чуу чыгат? 
Каптап келсе кангайлар, 



Ай караңгы түн турса, 
Кан-жинибиз чачылат!  
Деп ушинтип бакырат. 
Башын өйдө көтөрдү, 
Айкөл Манас ошондо, 
Азуулары качырап: 
- Аккуланы алып кел, 
Үстүнө токум салып кел, 
Ак олпокту кийбесем, 
Жарагым жанга илбесем, 
Так Бейжинге кытайды, 
Түп көтөрө сүрбөсөм!  
Анда Көкчө кеп айтат: 
- Арстаным Манас, -деп айтат, 
Өзгөдөн сактап элимди, 
Өмүр бойу жол тостум, 
Жолдон жоону киргизбей, 
Жолборс Көкчө дедирип, 
Жакшы  атка ээ болдум, 
Алдымда өткөн жумушта, 
Кан чайкалган урушта, 
Жаныңда бирге болбодум, 
Кыла жүргөн кесибим, 
Жолду өзүм тосойун, 
Алашка болсун кызматым, 
Менин кылган ошонум,. 
Айтып болот эр Көкчө, 
Бардашы элден бөлөкчө, 
Көккүбө кийип камынып, 
Көк жолборстой чамынып, 
Көкала минип шаңданып, 
Көк найза колдо карманып, 
Күркүрөп Көкчө аттанды, 
Куру калбай олжо алсак, деп, 
Казактын эли шаттанды. 
Шакур деген бар экен, 
Каары катуу жан экен, 
Боталанын элине, 
Ошол Шакур хан экен, 
Хандыгына кошулуп, 
Балбандык жайы бар экен. 
Кебез белбоо, кең өтүк, 
Кечилдин ханы Коңурбай, 
Карбалас киши чаптырып, 
Шакурду келди таптырып. 
Боз дөбөдөй чоң Шакур, 
Беш күндүк жерге жол басып, 
Бир жакка барып  көрбөгөн, 
Боталада жай жатып; 
Эсенхан деп кат жазып. 
Жиндини таап Коңурбай, 
Түртүп койду аткарып. 
Шакур айбан кеп угуп, 
Коңурбайдан жеме угуп, 



Баңдолусун урдуруп, 
Сексен миң аскер кол менен, 
Аттанып чыкты чубуруп. 
Ботала Шакур, эр Көкчө, 
Караңгыда капташып, 
Шакурдун колу сексен миң, 
Казактан келген элүү миң, 
Чайкалышып каны агып, 
Сүрүп чыкты аңгыча, 
Супаланып таң атып. 
Казактын эли аз өлгөн, 
Шакур колун караса, 
Үчтүн экөө бүт өлгөн, 
Элинин көрүп өлгөнүн, 
Шакур доңуз көгөргөн, 
Башына темир туулга, 
Баса кийип көгөргөн, 
Төбөсүндө көөхар таш, 
Чай чыныдай чөгөргөн. 
Каары катуу. Заары күч, 
Кар ниет капырга, 
Кайран Көкчө болду туш; 
Шакур доңуз бет келди, 
Тебетейдей Көкчөнү, 
Ыргыта сайам деп келди. 
Мелтиретип найзасын, 
Катынын кара баскандай, 
Качкыны жаңы качкандай, 
Ар кубулуп Көкчөнү, 
Тик качырды жазганбай, 
Көркөм Көкчө көргөн, 
Найза тешпес, ок өтпөс, 
Көккүбө тону үстүндө, 
Көк найзасын шыңкыйтып, 
Көгаласын кындыйтып, 
Кыймылдабай турду эле, 
Табарсыктын башы деп, 
Шакур найза урду эле. 
Табарсыктын башына, 
Найза келип тиерде, 
Көкчөнүн башы бул эле, 
Оң жагына атынын 
Томолонду шалк эле. 
Кангут сайып найзасын, 
Шакур өтө бергенде, 
Оңдонуп минип ошондо, 
Көгала оозун бурду эле, 
Көкчөнүн аты Көгала, 
Желгенине жел жетпес, 
Басканына мал жетпес, 
Атынын жайы бул эле, 
Одурайган чоң чочко, 
Оңдонуп кайра болгончо, 
Оролонуп эр Көкчө, 



Оң бөйрөккө урду эле, 
Ошончо урган найзага, 
Солк этпей капыр турду эле. 
Карчыгадай хан Көкчө, 
Ар өнөрү бар Көкчө, 
Имерилип толгонуп, 
Дагы өттү  эр Көкчө, 
Сол бөйрөккө бир койуп. 
Ошондой мезгил бир кезде, 
Казактардын элинен, 
Кошулаар киши жок болуп, 
Жаны ачкан Көкчөнүн, 
Жалындап ичи чок болуп, 
Арты артынан үзбөстөн, 
Он алтыны бир койуп, 
Ошондо Шакур козголуп, 
Качып калды дыр койуп. 
Кайраттуу Көкчө тың экен, 
Тыңдыгы мунун чын экен, 
Балтаны байлап белине, 
Этектен түрө кармады, 
Тартып келип этегин, 
Үзөңгү боого салганы, 
Айанаар жери калбады, 
Шакур да аны кармады. 
Эр Көкчөнү ал калмак. 
Этегинен алганы. 
Эңишке атын салышып, 
Эңиште барат жарышып, 
Капталга атын салышып, 
Капталда барат кагышып. 
Топчулугун үзүшүп, 
Кочкордон бетер сүзүшүп, 
Этектерин бөлүнтүп, 
Кызартып этин көрүнтүп, 
Оодара тартып кете албай, 
Аттары тердеп кыйналып, 
Тыным албай чымын жан, 
Мончоктоп бойдон суу агып, 
Ажырашып бөлүнүп, 
Бирин бири тиктесе, 
Көзүнөн жалын төгүлүп, 
Карап бирден турушуп, 
Кайта кирди урушуп, 
Чыдаштык бербей ачуусу, 
Куйкалары курушуп. 
Токмоктошуп чабышып, 
Найзалашып сайышып, 
Колтуктарын чойушуп, 
Чокмор менен койушуп, 
Айрылбаган баш калбай, 
Жарылбаган жаак калбай, 
Кызыл чеке кан жайнап, 
Сыйрылбаган кол калбай, 



Кыйын уруш кылышты, 
Кулактарын жырышты, 
Так ошондой тар тоодо, 
Коңурбай келип капташты, 
Боталанын элине, 
Буйрук берип Коңурбай, 
Эр Көкчөнү каптатты. 
Тегеректеп көпчүлүк, 
Темирден торду ташташты, 
Боолуктан түшүп он беши, 
Ат койуп кирип баралбай, 
Казактын эли какшашты. 
“Алда кандай заман? - деп, 
Жок болду мага амал, - деп, 
Кармап берип калмактар, 
Кардымды жарып сойор. - деп, 
Боорумду кактап койор,-деп, 
Кандай кылса өз эрки, 
Болгонунча болоор” - деп, 
Ойрон Көкчө эрендин, 
Ойлонгону ушул кеп. 
Торго салып Көкчөнү, 
Аты менен айдады, 
Алпарганы кошуна, 
Алып жөнөп калганы; 
Кара калпак кыргагы, 
Хан Жакыптын Сыргагы, 
Келе жатып тийактан - 
Кара кытай эл жаткан, 
Капташып калган убагы. 
Байкап туруп кайран шер, 
Жебедей учуп жеткени, 
Жеткен жерде Коңурду, 
Көмө койуп кеткени, 
Сыргакты көрүп казактар, 
Ат койушуп жетти эми. 
Коңурбайды көп кошун, 
Тегеректеп калыптыр, 
Кайран Сыргак Көкчөнү, 
Куткарып тордон алыптыр. 
Тордон Көкчө кутулуп, 
Тап бүркүттөй жутунуп, 
Көзү көрдү Көкчөнүн, 
Бара жаткан Шакурдун, 
Тонун тетир кумтунуп. 
Манастап ураан чакырып, 
Шакурга Көкчө жетти эми, 
Жеткен жерде эр Көкчө, 
Тоодой болгон  доңузду, 
Көмө койуп өттү эми. 
Тоңкойуп Шакур жыгылды, 
Жер тайанып турганча, 
Жана Көкчө жеткени, 
Көк жалтыр кылыч - таш кесер, 



Көк шилеге бир койуп, 
Башын дароо кескени. 
Жайнап жаткан кошуунга, 
Таан көргөн шумкардай, 
Тийип Көкчө баратат, 
Каскаксыз найза, көк түпөк, 
Көмө сайып баратат, 
Көмө сайбай атынан, 
Өлтүрө сайып баратат, 
Коруган чилдей топтотуп. 
Айдап кетип  баратат, 
Балта, кылыч,найзасын, 
Кызыл канга эр Көкчө, 
Майлап кетип баратат, 
Кийими бүтүн, аты чоң, 
Токтомдуу көзгө немесин, 
Тандап кетип баратат. 
Кылычтуусун кыйратып, 
Найзакерин сулатып, 
Чокморчусун кан кылып, 
Жумушун Көкчө бүтүрдү, 
Чогултуп баарын жан кылып. 
Тор салып булар Көкчөгө, 
Шакурдан калды айрылып, 
Баш кишиси жогунан, 
Жолунан калды тай кылып, 
Күүлөнүп келген Коңур да, 
Эрлеринен айрылып, 
Токтобостон жоголду, 
Кылчайа албай кайрылып. 
Сексен миң аскер түндө өлгөн, 
Айдап жүрүп эр Көкчө, 
Айнектей жарык күндө өлгөн, 
Так күүгүмгө жете албай, 
Ботала журту түгөнгөн. 
Бугу чыккан эр Көкчө, 
Бүт аскерин жандырып, 
Өзү алардан айрылып, 
Кангайдын элин күзөттү, 
Таң атканча бастырып. 
Таң атканда эр Көкчө, 
Азыктанып алыптыр, 
Кайырды жакты бет алып, 
Какайып жолго салыптыр. 
Келе жаткан Көкчөнү, 
Коңурбай,  Нескара, 
Булар көрүп калыптыр. 
Хан Коңурбай, Нескара, 
Кырмусшанын Мурадил, 
Кечикти деп Шыпшайдар, 
Буларда келген жол чала, 
Жанында турган эрлерге, 
Коңурбай айтат кеп сала: 
- Айдаркандын Көкчөсү, 



Келе жатат адырда, 
Аңдып туруп ошону, 
Келтирели кабууга. 
Алмамбет, Чубак бириксе, 
Сыргак, Көкчө төрт болсо, 
Өчүрүп таштап кеткендей, 
Ар канча жалын өрт болсо. 
Сыргак, Чубак, Алмамбет, 
Катар баары шер экен, 
Алаштан чыккан Манаска, 
Ушул үчөө бел экен, 
Бул үчөөнөн башкасы, 
Караанга келген эл экен, 
Эми көрүп жатабыз, 
Көбүнөн Көкчө эр экен. 
Кармай алсак Көкчөнү, 
Сынбаса да, мен ойлойм, 
Бүктөлөт бели эңкейип, 
Кыйынсынган буруттун, 
Кыйкырыктуу журуттун. 
Макул болуп башкасы, 
Кеңеш кепке канышты, 
Келе жаткан Көкчөнү, 
Аңдып булар калышты. 
Айдаркандын Көкчөгө, 
Сынак болгон жер эмес, 
Мындайчалык кезекте, 
Жалгыз жүрүү эп эмес, 
Айагында Мурадил, 
Баш жагында Нескара, 
Ортосунда Коңурбай, 
Темирден курчап чеп жасап, 
Ортого алды ушундай. 
Көкала менен ойнотуп, 
Онбул-домбул бастырып, 
Топону көккө чачтырып, 
Мурадилден өткөндө, 
Коңурбайга жеткенде, 
Каардуу  калча качырып, 
Мөндүлөп ураан чакырып, 
Чыга калып капыстан. 
Катуу тийди жапырып. 
Калчанын үнүн укканда, 
Алгара менен чыкканда, 
Кыраан Көкчө качпады, 
Качмак түгүл шашпады, 
Кыйкырып тийген Коңурдун, 
Кагып ийип найзасын. 
Алгарадан Коңурду, 
Аңтара салып таштады. 
Айкырыгы таш жарып, 
Ай-ааламды аңтарып, 
Манжунун ханы Нескара, 
Тору айгыр менен чапканы, 



Токтоло калып зор Көкчө, 
Кагып ийбей найзаны, 
Жаздыра берип кылт этпей, 
Жандай түшүп муштады, 
Манжулардын Нескара, 
Тору айгырдан учканы. 
Найзаны тартып алгыча, 
Мурадил жетип аңгыча, 
Кырааның Көкчө баатырды, 
Кый сүбөөдөн бир сайды. 
Көкала жалын кучактап. 
Ээрден көчүк бултайды, 
Үзөңгүдөн бут тайды. 
Жете келип Коңурбай, 
Как далыга бир сайды. 
-Жер кучактап жыгылды, 
Тирүү байлап алалы, 
Алмамбет кулду качырган, 
Көкчө деген ушу деп, 
Эсен ханга баралы. 
Муну айтып күйүгүп, 
Эки колун байлаарга, 
Мурадил  жетти түйүлүп, 
Айдаркандын Көкчөсү, 
Асыл жандан түңүлүп, 
Балтасына тайанды, 
Ажалдын турса үстүндө, 
Көкчө кайдан айанды? 
Мурадилдин бир колун, 
Талкалай чаап салганы, 
Калды кур жеңге окшош, 
Мурадил колу шалактап, 
Алгара менен Коңурбай, 
Жана жетип алактап, 
Жөө турган Көкчөнү, 
Көмөлөтө сайганы, 
Түшө калып Нескара, 
Эки колун байлады; 
 
Ошол кезде Алмамбет, 
Кырга чыгып калганы, 
Көкчөнүн көрүп абалын, 
Акылынан тайганы, 
(Акылынан тайбаса, 
Айкырбай жетип барбайбы, 
Ажыратып Көкчөнү, 
Коңурду сайып албайбы?!) 
Ашыгып кетип Алакең, 
Айабай салды айгайды, 
Алмамбет үнүн укканы, 
Адырайган чоң Калча, 
Кылычты кынга чыктады- 
Көкчөнүн башын кескени, 
Байланып жөнөп кеткени. 



Көмүскө алды аска экен, 
Кетер жолу башка экен, 
Камалганда аскага. 
Көкчөнүн башын кестик, деп, 
Качкын кул менен Чубактан, 
Катар өлүп кеттик, деп, 
Эрдемсинген бул үчөө, 
Жандарынан түңүлүп, 
Калтырашып үңүлүп, 
Аттарын сүйрөп жол таппай, 
Айласы кетти түңүлүп. 
 
 
Алмамбет жетсе аргытып, 
Көкчөнүн алы кете элек, 
Денесинен жан чыгып, 
- Ант берген досум сенби? - деп, 
Ажыратып ала албай, 
Же сүйлөшүп сөзгө кана албай, 
Армандуу киши менби? - деп, 
Сараладан бүк түшүп, 
Хандыгына карабай, 
Өксөп Алмаң кучактап, 
Сөөктү турду чөк түшүп. 
Ойрон Чубак ал кезде, 
Өксүп калган туу белде, 
Чыга калса Кангайдан, 
Чылбырын сүйрөп Көкала ат, 
Жанында турат Сарала ат, 
Тоодой болгон Көкчөнү, 
Алмаң турат кучактап. 
Өкүрүгү таш жарып, 
Өксүп Чубак барыптыр, 
Булар минтип жатканда, 
Кыйыктан таап бир жолду, 
Кытайлардын үч дөөсү, 
Качып кетип калыптыр. 
Көкала атка Көкчөнү, 
Арта салып жүктөшүп, 
Арстандар келди кошуна, 
Аттарды айдап дүрбөтүп. 
Буларды көрүп аламан, 
Баары турду чуркурап, 
Боздоп турат Алмамбет, 
Басылбай үнү буркурап: 
-Мени деп келип сен өлдүң, 
Сөөгүңдү алып баралбай, 
Саа кошулуп мен өлдүм. 
Айтканга Манас көнбөдү, 
Түшүп жатты туу белге, 
Музбурчакты баш кылып, 
Баарыбызды көмгөлү! 
Кырк чоронун көбү өлөт- 
Алыбай, Күлдүр, Кутунай, 



Ажыбай баштап баары өлөт; 
Чубак, Сыргак шер өлөт, 
Найза сайаар эр өлөт, 
Өзү кетет айкөлүң, 
Абакең жолду төтөлөп, 
Ал бирок зилдеп жарасы, 
Таласка барып айыкпай, 
Жайдары Манас өзү өлөт, 
Агеркеч көмсүн сөөгүңдү, 
Алымбайдан жүктөтүп, 
Узатайын өзүңдү, 
Атаганат тирүүңдө, 
Айта албадым сөзүмдү, 
Бажырайган бак ээси, 
Көрө албай калдым көзүңдү, 
Албай мен да өлөөрмүн, 
Коңурбайдан өчүңдү! 
Деп Алмамбет какшанып, 
Басылбай боздоп үн салып, 
Ичин жарып жинди алып, 
Тазалап канын жуудуруп, 
Катырма даары куйдуруп, 
Каратып туруп Манасты, 
Бакай ханга баш жагын, 
Баркы менен жуудуруп, 
Табытка салып Көкчөнү, 
Үч жеринен буудуруп, 
Намасын окуп Алмамбет, 
Түн бойунча жөнөттү, 
Көкчөнүн элине баргын, деп, 
Кайран эрдин жасатып, 
Агеркечтин колуна, 
Алып барып салгын, деп. 
Көкчөнүн сөөгүн узатып, 
Муштумдай болуп эки көз, 
Шишип чыкты кызарып; 
Кейип Алмаң бек ыйлап, 
Денеңде бирге башың жок, 
Убалым менде, деп ыйлап, 
Ойрон Алмаң досу үчүн, 
Ого бетер жан кыйнап, 
Сарала минип теңселип, 
Жээрде сакал сеңселип, 
Эсине түшсө озондоп, 
Өксөп, өксөп турганы, 
Өткөр Алмаң бек кейип. 
Көзү көрүп арстаның, 
Кулагы угуп айтканын, 
Көөдөнгө батпай көп санаа, 
Ал жерде турган элдердин, 
Көзүнүн жашы он талаа. 
“Алмамбеттин оозуна, 
Оңой өлүм кирчү эмес, 
Оңой эмес бул иш”-деп, 



Эл ушинтип турганда, 
Алмамбет айтат мындай кеп: 
-Жаралуу Манас арстаным, 
Жалпыңарга айтамын, 
Бул ирээтки урушта, 
Жаныңды айап катпагын, 
Улуу-кичүү ойлоп көр, 
Келээр иштин арт жагын. 
Баштайбыз уруш таң менен, 
Суу ордуна шыркырап, 
Кызыл кан агат шай менен. 
Аңгычакты болбоду, 
Чуулдап чыгыш дуу болду, 
Доолбас үнү карсылдап, 
Атылып мылтык тарсылдап, 
Жебенин огу зыркырап, 
Бараңдын огу жаркырап, 
Очогор огу от болуп, 
Асманда үйдөй чок болуп. 
Аңтарылып кетчүдөй , 
Кара жер турат козголуп. 
Кылычтын үнү кыңгырап, 
Балтанын үнү шыңгырап, 
Найзанын күүсү күркүрөп, 
Угуп турган адамдын, 
Сийдиги агып бүркүрөп, 
Жабыла баары шарт койуп, 
Атка минди дүркүрөп, 
Баш көтөрүп Алмамбет, 
Ошондо айтат мындай кеп: 
- Жалпы баарың түшкүн, - деп, 
Тамагыңды ичкин, - деп, 
Айкөлүмдүн Коңурга, 
Он беш күндүк мөөнөттү, 
Ойлобой туруп бергени, 
Алдырып келди Ингенден, 
Шыпшайдар деген мергенди. 
Болуп жаткан шумдуктар, 
Шыпшайдардын иши, - деп, 
Өзү бейбаш, оозу шок, 
Жада билген киши, - деп, 
Супасарык келин каш, 
Таң мезгили убакта, 
Жапырт атка мингин, - деп, 
Келген экен Шыпшайдар, 
Шумдугунан билдим, - деп, 
Олоңуңду бышыкта, 
Оңой эмес уруш, - деп, 
Урушканда билесиң, 
Башынан элге жок болот, 
Дегеле бир дем туруш, - деп, 
Үзөңгү бооң бекемде, 
Кийбестен найза жыгылып, 
Өлүп кетпе бекерге. 



Тердигиңди жумшакта, 
Кыйшаңдатып атыңды, 
Жабыр салба айбанга. 
Найзаңды ташта түйрөйткүн, 
Кылычыңды бүлөткүн, 
Балтаңдын мизин эгегин, 
Өтпөй калып жарагың, 
Бушайманың жебегин. 
Олпогуңду оңдогун, 
Соотуңду тордогун, 
Дайарланып мыкамдап, 
Бей сарамжал болбогун. 
Эртең менен Шыпшайдар, 
Кошо келет эл менен, 
Кез келгенди кетирбей, 
Жексен кылат жер менен, 
Шоруң чыгат далыңан, 
Эртеңден кечке тер менен. 
Калгандын баары баргыла, 
Мен барбаймын согушка, 
Баарыңар угуп алгыла. 
Саралага башкадан, 
Жабуу жаап бурайын, 
Жаратканга жалынып, 
Жааны кармап турайын, 
Кабуусу келсе чочконун, 
Жанын алып тынайын. 
Кабуусуна келбесе, 
Элден мени көрбөсө, 
Андан кийин эл менен, 
Бирге келбейт Шыпшайдар, 
Баш-аламан урушта, 
Бирге жүрсөң эл менен, 
Кырылып кетет жан калбай. 
Кыргыл баштап кырк арстан, 
Баарың такыр келгин,-деп, 
Айкөл Манас, шер Чубак, 
Абам Бакай, Музбурчак, 
Арманды жесек бир жеген, 
Адамды жесек тең жеген, 
Касташкан жоону көргөндө, 
Сен тургунуң, мен деген, 
Жаным бирге эр Сыргак, 
Кырктын бири Ажыбай, 
Чакыртып келди Коңурбай, 
Шыпшайдардай мергенди, 
Кудай билет ар ишти, 
Ажал бизге келгенби, 
Алдынан тосуп барсак да, 
Ишибиз оңдон келбеди. 
Бетме-бет туруп сүйлөшүп, 
Көз көрүшүп алганы, 
Чакырттым элге силерди, 
Жүрөктөгү сырды айтып, 



Жүз көрүшүп алганы. 
Баарыңдын сөзүң шекер бал, 
Жүзүңөр көркөм турган жан, 
Көзүңөр чырак - жанган шам, 
Ажал алса алтындан, 
Кутулуп андан ким калган? 
Жоодон коркуп далдаңдап, 
Качып жүрүш эң жаман; 
Бала кезден бер жакка, 
Баарың баатыр, баарың эр, 
Бириң миңден киши алган, 
Өлүм жакын экен, деп, 
Башыңды катып бүжүрөп, 
Мааналап жүрүш эң жаман! 
Баланча жакшы эле, деп, 
Айтып калат атыңды, 
Элиңдин тузун актасаң, 
Жармагын жатка чыгарбай, 
Жаныңдай аман сактасаң. 
Айкөл Манас жолборсу, 
Ушул кыркың жолдошу, 
Эртеңден баштап он күнү, 
Өзүңдү өзүң зордочу. 
Мен Кангайдан келген бир киши, 
Кыргыздын күлүн коргоочу, 
Жалтангансып баш тартып, 
Жаманатты болбоочу, 
Асылдын бири Көкчөнү, 
Алдырдык аны ойлочу! 
Алдыңда болгон согуштар, 
Айы алты, көп күндүк, 
Баарысынан кыйыны, 
Эми калган он күндүк. 
Урушка, Ырчы барбагың, 
Калемди колго кармагың, 
Эл унутуп калбасын, 
Айкөл Манас арбагын. 
Хан Мамайдан бер жакка, 
Элдин кебин уккансың, 
Арстан атка мингени, 
Бирге жатып, бир туруп, 
Ушул жашка чыккансың. 
Ойронумдун жумушун, 
Унутуп таштап койбогун, 
Жатсаң-турсаң ойлогун, 
Кылбаганды кылды деп, 
Апыртып айтсаң болбодуң. 
Мен өзүм кылган иштерим, 
Ак кагазга бүткөмүн, 
Аруукеден сурап  ал, 
Ырчым, сөзгө улап ал. 
Бүгүндөн баштап Ырчыны, 
Чайчы кылып жаныңа, 
Абам Бакай чогуу ал, 



Кез болбой калып бир ажал, 
Күрмөөгө тилди келтирсе, 
Айтаар кебим жана бар. 
Муну айтып Алмамбет, 
Тура калып ордунан, 
Хан Бакайга кол берип, 
Айкөл шерге келгенде, 
Ойрон Алмаң ошондо, 
Көзүнөн жашын имерип, 
Жана айтты көп сөзүн, 
Арстанды карай жиберип: 
- Тар курсакта жатпадым, 
Жатпасам да курсакта, 
Талашып эмчек татканым, 
Ата башка, эмчек бир, 
Эненин сүтүн тең таткан, 
Кагылайын арстаным, 
Жашың улуу эки экен, 
Жолуң улуу теги экен, 
Менден мурун эмизген, 
Ак эмчегин энекем... 
Сөз ушуга келгенде, 
Токтоно албай Алмамбет, 
Арстаным Манас, деп, 
Мойундашып көрүшүп, 
Шур-шур жыттап өбүшүп, 
Чубак менен Алмамбет 
Кулачтарын жазышты, 
Кучакташып алышты. 
Алмамбетке эр Сыргак, 
Карап туруп ушул жак: 
- Хан Алмакем не болдуң, 
Кайратың кайда жоготтуң? 
Көрүнбөй келчү ажалды, 
Көрүнөө келет деп айтып, 
Көбүнүн шайын жоготтуң, 
Жүрөгүн алып кыргыздын, 
Келдиңби же жоготкуң? 
Жакшы кылбай бул ишти, 
Болоттун мизин мокоттуң, 
Жайдарым Алмам, айтканың, 
Билбегендей турасың, 
Жаныма менин батканын. 
Сунчу, - деп - бери колуңду, 
Оролтуп Сыргак кучактап, 
Алмамбеттин мойунун, 
Жаагына жаагын тайашып, 
Бирин бири карашып, 
Купуйа булар кош айтты, 
Колдорун сылап санашып. 
Кыргыл менен Ажыбай, 
Күлдүр менен Алыбай, 
Бозуул менен Сереги, 
Мажик менен Кутунай, 



Бирден келип көрүштү, 
Андан башка чоролор, 
Башаламан күрөштү. 
Актай далы көрүүчү, 
Ашкере билгич Алакем, 
Төлгөчү Төлөк мурунтан, 
Билип жүргөн кеп экен, 
Күбүрөштү ал экөө: 
- Алмамбет билгич эр экен. 
Көрүшүп алар болгон соң: 
- Атка мингин, баатырлар, 
Тегеректеп  туш-тушта, 
Кумдай жатат капырлар, 
Кадыр, түмөн жолго сал, 
Чалгынды жакшы чалгын, - деп, 
Кангайдан кабар алгын, - деп, 
Калтырбай баарын жөнөтүп, 
Өзү жүрдү Алмамбет, 
Эл четинен жол чалып, 
Сүрүп чыкты аңгыча, 
Бир четине таң атып. 
Муну мындай таштайлы, 
Баатырдын баары кырылган 
Баатырлардын өлүмүнөн баштайлы. 
 

Баатырлардын өлүмү 
 
 
Барабан кагып, баң тартып, 
Кара жерди чаңдатып, 
Калбай кытай эл жайнап, 
Калкылдатып туу кармап, 
Түркүм-түркүм келе атат, 
Түрүлүп агып сел каптап. 
Найзанын учу жылтылдап, 
Адамдын башы кылкылдап, 
Күчү менен туйактын, 
Жер сойулуп былкылдап, 
Келе жаткан көп колду, 
Карап турду кыргыздар, 
Байрак салып, туу жайып. 
Турганы жок кытайлар. 
Манжулардын Нескара, 
Калмактардын Уушаңы: 
- Каптаганың, капта, - деп, 
Карап турбай кыргыздын, 
Канын соруп какта! - деп, 
Жүз кишиге бир киши, 
Кыргыз жетпейт бизге, - деп, 
Ушинтишип турганда, 
Кеден Жолой элдери, 
Жер сойултуп келгени, 
Карап туруп ала албай, 
Жапа тырмак киргени. 



Кара кытай, манжудан, 
Калбай кирди Кангайдан, 
Күрзүлөрүн көтөргөн, 
Күүлөнгөн нечен калдайдан, 
Туу түбүндө калган жок, 
Коңтөрө баштап хандардан, 
Түп көтөрө чуркурап, 
Каптап кетти бүткүл жан. 
Алмамбет калды чекелеп, 
Шыпшайдарды мекелеп, 
Манас калды жарадан, 
Бакай аны караган, 
Ырчы уул калды барбаган, 
Андан башка бул жерде, 
Атагы алаш болгон журт, 
Калбай кирип баары адам, 
Кытай, кыргыз элдери, 
Кошулушту аламан. 
Кылычка кылдан шыктуулар, 
Найзаны сайар мыктуулар, 
Балта чапчу эрендер, 
Мен элемин дегендер, 
Чокморго кыйын ыктуулар, 
Чойулбай ылдам чыкчулар, 
Кан агызып жин чачып, 
Кол сындырып баш жарып, 
Койгулашты ушулар. 
- Көрүнбөйсүң, кайда? - деп, 
Кайнап жүрүп соолуганча, 
Бир көрсөмчү пайда, - деп, 
- Көптөп кетти мени, - деди, 
Көрө албадым сени, - деп, 
Келгин бери, келгин, - деп, 
Теминишип чабышып, 
Таамай чапкан немесин, 
Чечекейин агызып, 
Олоңдогон дагы бар, 
Колу сынып кокуйлап, 
Чолоңдогон дагы бар; 
Буту сыны кобо албай, 
Жыгылганы дагы бар, 
Бүкүрүлүп белинен, 
Боло албаган дагы бар; 
Кор дей түшүп жан чыгып, 
Жоголгону дагы бар. 
Ээси ооп жатып өлчүдөй, 
Эс алганы дагы бар; 
Ат тебелеп нан болуп, 
Бүткөн бойу кан болуп, 
Таанылбаган дагы бар; 
Бул өңдөнгөн согушта, 
Толуп жатат мындайлар. 
Эл аралап билинбей, 
Келген экен Шыпшайдар, 



Алмамбеттен кайгы жеп, 
Жүрөт экен кайда, деп, 
Эл аралап таба албай. 
«Элден чыксам бөлүнүп, 
Көрөт экен мени - деп, 
Суудай төгүп каныңды, 
Сойот экен эми, - деп, 
Башалман урушка, 
Мен келбеймин деги - деп, 
Менин кылар ишимди, 
Билген экен Алмамбет, 
Чоролорун Манастын, 
Канын төгүш маа милдет». 
Ичине айтып мындай кеп. 
Калың элдин ичине, 
Калкаланды Шыпшайдар, 
Хан Манастын жигитин, 
Талкалады Шыпшайдар, 
Кезенип тартып керичин, 
Чалкалады Шыпшайдар. 
Кырып, жойуп Кангайды, 
Айдап жүргөн Алыбай, 
Кеңеште бар Алымбай, 
Кырктын бири Кутунай, 
Булардын бийи Ажыбай, 
Көрөгөч Күлдүр, Жайсаңды, 
Мелжеп туруп жаа тартты, 
Белдүүсүнөн кыргыздын, 
Бешөөнү катар сулатты. 
Ажыкеңдин Карткүрөң, 
Кармап алып калмактар: 
- Кежим салып жабуулап, 
Эсен хан минер мал экен, 
Байлап койуп чабуулда, 
Көрккө салаар чагы экен, 
Алты ай минсе арыбас. 
Ашкере тулпар бул экен. 
Көрктөнүшүп ушулар, 
Уушаңына барыптыр, 
Көрүп Уушаң Күрөңдү, 
Кыйтур деген калмакка, 
Жетелете салыптыр, 
Кыйтур - калмак балбаны, 
Миң кишиден көбүрөөк, 
Бу калмактын арбагы, 
Жетиндим атка эми, деп, 
Дароо минип алганы; 
Сүйүнүп батпай тонуна, 
Жык бир толуп калганы; 
Так ушундай мезгилде, 
Сыргак жетип барганы. 
Карткүрөң көрүп калмактан, 
Бий Ажыбай нетти, деп, 
Карткүрөң калмак миниптир, 



Кайдан кеткен деги, деп, 
Буруусу жок келгенби, 
Алмамбеттин кеби? - деп, 
Башымды айап нетем, деп, 
Калмакка берип Карткүрөң, 
Көрүп кайдан кетем? - деп, 
Телкызыл оозун  бош таштап, 
Койуп кирди эр Сыргак, 
Канын суудай агызып. 
Сойуп кирди эр Сыргак. 
Жаалысына чыдабай, 
Качты калмак чуркурап, 
Топтуу караан боло албай, 
Жайнай берди быркырап. 
Жебеден мурда эр Сыргак, 
Кыйтурга жетти жакындап, 
Телкызылдын дабырты, 
Угулду кулак такылдап, 
Таанып муну Карткүрөң, 
Кишенеди аркырап. 
Айбандын көрүп күйгөнүн, 
Ажыбайды сүйгөнүн, 
Арстан Сыргак баатырдын, 
Көзүнүн жашы калкылдап, 
Ого бетер жаны ачып, 
Мас буурадай шалкылдап, 
Тоодой болгон Кыйтурду, 
Как далыга бир койду, 
Өпкө-боорун былгытып, 
Найзанын учу торойду, 
Бура тартып күрөң ат, 
Буйдалбастан чуу койду. 
Арстан Сыргак барыптыр, 
Ажыбайдын сөөгүнө, 
Жетип барып кайран ат, 
Былк этпей тура калыптыр; 
Ажыбайды эр Сыргак, 
Күрөңгө арта салыптыр, 
Боолугу бар жанында, 
Ообас кылып таңыптыр; 
Ажыбай сөөгүн көтөрүп, 
Карткүрөң жөнөп алыптыр, 
Атбашыда Кошойго, 
Чечдөбөгө барыптыр; 
Ажыбайдын өлүгүн, 
Чечип Кошой алыптыр, 
Манас келээр болжолдоп, 
Таласка кетип калыптыр. 
Телкызыл минип  эр Сыргак, 
Теминип кирди камчылап, 
Кылычты шилтеп тартканда, 
Мизинен каны тамчылап. 
Кангайлардын өлүмүн, 
Дөбө-дөбө тоо кылып, 



Кайнаган калың жерлерин, 
Арасын ачып коо кылып, 
Арстан Сыргак киргени, 
Кайнап жаткан көп колго, 
Карчыга куштай тийгени. 
 
 
Буудайык хандын Музбурчак, 
Муруту келген бир кучак, 
Ак жал жылан тору атчан, 
Айгай салып алыстан, 
Алдына утур киргенди, 
Чакчелекей түшүрүп, 
Сапырып жүргөн чагында, 
Мурадил келип туш болду, 
Кайраты толук карыйа, 
Капталдан ары бир койду. 
Капталга найза жеткени, 
Кыл жээрде аттан Мурадил, 
Камгактай учуп кеткени, 
Кайран кары Музбурчак, 
Кайрылды башын кескени, 
Капыстан чыгып кабылып, 
Калмак Уушаң жеткени. 
Музбурчакты камынтпай, 
Көмө койуп өткөнү, 
Аркасынан көп калмак, 
Тегеректеп кеткени. 
Кармаарга атын киши жок, 
Музбурчак менен иши жок, 
Картайып калган чалыңды, 
Тоголотуп жыгышып, 
Коп деп жака сыгышып, 
Камчы менен чабышып, 
Жаагына тамга салышып, 
Жаактын канын агызып, 
Жалгыз калган Музбурчак, 
Жанын кыйнап калмактар, 
Жакшы-жаман урган чак, 
Так ошондо тийактан, 
Серек, Кыргыл, Мажиктер, 
Жетип калды жакындап. 
Кыргыл чал салып бакырык, 
Манастап ураан чакырып, 
Акборчук менен тепеңдеп, 
Жан айабай киргени, 
Жабылып турган калмакка, 
Жан алгычтай тийгени. 
Тийген менен болбоду, 
 
Батак деген бар экен, 
Өз ичинде элине, 
Байге бербес ал экен, 
Ыргыта сайып Кыргылды, 



Илип алды чылбырды. 
Жыгылганда калмактан, 
Каптап кетип канча жан, 
Эки топ боло калыптыр, 
Музбурчак менен Кыргылды, 
Ур токмокко алыптыр. 
Кайран Серек бек шашып, 
Секиртип атын - Кууказык, 
Кылчайып туруп Мажикке, 
Кыйалында кепти айтып: 
- Арстан Мажик, эр элең, 
Белдүүнүн бири сен элең, 
Музбурчак менен Кыргылды, 
Мууздап калмак салбасын, 
Хан Көкчөгө окшотуп, 
Башын кесип албасын. 
Батакты сайып ыргытып, 
Канын анын зыргытып, 
Тобун бузуп кырайын, 
Музбурчак менен Кыргылды, 
Ажыратып чыгайын; 
Арстан Мажик амалдап, 
Тиги экөөнө эки  аттап. 
Камчыга атын бөлөдү, 
Келе жаткан Серекти, 
Калмак Батак көргөнү, 
Акборчук берип бирөөнө, 
Алдынан бу да жөнөдү. 
Беттешти Батак Серекке, 
Жарады Серек керекке - 
Батактын мурда шилтеген, 
Найзасын кагып жиберип, 
Кайра тийип имерип, 
Как далыга бир койду, 
Кайран Серек Батакты, 
Ат үстүнөн томорду, 
Улай Мажик жеткени, 
Улактай башын кескени, 
Муну койуп эр Серек, 
Музбурчакты камаган, 
Калмакты көздөй кеткени. 
Аралап кирди эр Серек, 
Калмактардан канчасын, 
Кууказык кетти тебелеп; 
Музбурчакты караса, 
Башы челек кан болуп, 
Бүткөн бойу нан болуп, 
Турган экен кайран эр, 
Тулку бойу дал болуп. 
Короолоп турган калмакты, 
Койуп жүрөт эр Серек, 
Бөрү койду кыргыздай, 
Ойуп жүрөт эр Серек; 
Найзаны канга мылгытып, 



Кууказыкты зыргытып, 
Утур келген немесин, 
Көгүчкөндөй ыргытып, 
Чойуп жүрөт эр Серек, 
Мындайлыгы болбосо, 
Серек аты не керек? 
“Эки топко жолгошуп, 
Музбурчак менен Кыргылды, 
Ал экөөнү бир кошуп, 
Бошотуп эки карыны, 
Баатыр Серек кетти, деп, 
Аларга эки ат табыш, 
Кезеги мага жетти”- деп. 
Миңген экен эр Мажик, 
Бара жатып аттанып, 
Музбурчактын Акжалга , 
Туш келип калды капташып. 
Ал жерде турган калмактын, 
Карааны толук миң экен, 
Миңдигин Мажик билбеди, 
Аралап буга киргени. 
Түпөктө найза көк желек, 
Эр Мажиктин Тоотору, 
Чаңдатып барат тебелеп. 
Катар турган душмандын , 
Башын кагып баратат, 
Кабаттап сайып үч-төрттөн, 
Жанын алып баратат. 
Калмактар качып бириндеп, 
Этек-жеңи дирилдеп, 
Беттешип калса өлдүк, деп, 
Кыйаматты көрдүк, деп, 
Даай албай калды Мажикке, 
Сийдиги агып бүркүрөп. 
Ачып көздү жумганча, 
Акжал менен Акборчук, 
Ажыратып жетелеп, 
Эки кары, бир Серек, 
Турган жерге ал Мажик, 
Жетип келди энтелеп. 
Музбурчак, Кыргыл кутулду, 
Жаңыдан бүгүн эр болуп, 
Серек, Мажик кутурду, 
Кете бербей чекелеп. 
Калам менен Каңгайдын,  
Кайнап жаткан жерине, 
Кагышып булар жетиптир, 
Кайран Мажик калдайып, 
Окко учуп кетиптир! 
Калды Серек кангырап, 
Эр Мажиктен ажырап, 
Калмактан келип беш миңи, 
Каптап кетти калдырап. 
Көп экен деп чочулап, 



Карап турбай жалдырап: 
“Ажалым жетсе өлдүм, - деп, 
Азабым болсо көрдүм, - деп, 
Ата да бир, эне бир, 
Аркамда иним Сыргакты, 
Эми бир көрүп өлсөм” - деп, 
Тобокел кылып бел байлап, 
Өрттөй болуп көз жайнап, 
Куу казык менен эр Серек, 
Топко кирди аралап. 
Эңиште Серек эр сайып, 
Экөөнү беттей бир сайып, 
Кууказыкты чуратып, 
Кыйрын бузбай кулатып, 
Каарданып кан төгүп, 
Найза менен мылгытып, 
Тебетейдей ыргытып, 
Канжар менен кан алып, 
Балта менен жан алып, 
Мунун көргөн көп калмак, 
Серекке калды таң калып: 
“Бул, капырай, неткен эр? 
Кызыл кан агып баратат, 
Ат туйагы жеткен жер, 
Көп жашап минтип карыдык, 
Көрбөдүк Сыргак, Серектей, 
Алмамбет, Чубак төртөөнө, 
Айыгып кантип ал жетер? 
Көтөрүп араң туруптур, 
Чоңдугунан кара жер! 
Калмактын эли кайгы жеп, 
Катылган хандар оңбо, деп, 
Айрыкча Коңур ойбой кал, 
Эгерим эки болбой кал, 
Дешип булар буркурап, 
Качып жүрөт чуркурап. 
Жакыптын уулу эр Серек, 
Кыйратып жүрөт бир четтен, 
Күркүрөп үнү күч алып. 
Өлгөндөргө өч алып. 
Бетине келген бир жан жок, 
Беттешээрге бир жан жок, 
Кайрат кылып Калдайдан. 
Кагышып бирөө барган жок. 
Таанымал болду Каканга, 
Серекте эми арман жок, 
Атырылып Кууказык, 
Жебеден жаңы тарткан ок, 
Ойрон кылып баратат, 
Өткүр Серек колу шок. 
Көрө салып чоң Коңур, 
Айласы артык бул Коңур, 
- Бай Жакыптын балдары - 
Баш болгон журтка Манасы, 



Сыргак менен Серегин, 
Бул экөөнү карачы. 
Алмамбет, Чубак, Сыргактын, 
Ушул турган буруттар, 
Көрүп жүргөн керегин, 
Элебей жүргөн экенмин, 
Көрдүңөрбү Серегин?! 
Бул төртөөнө беттешип, 
Бенденин алы жетпеди, 
Арстандын тиши өтпөдү, 
Айланайын Шыпшайдар, 
Айрылып нечен дөөлөрдөн, 
Алардын кеги өчпөдү! 
Келгени бурут Каканга, 
Дөөлөрдөн кесип баш алды, 
Алтымыш алпым бар эле, 
Көбү өлүп, аз калды, 
Өлүп кеткен эрлерден, 
Эстен чыкпай турганы: 
Кедендердин чоң Жолой, 
Кара жалдуу Борончу, 
Кангайлардын Оронгу, 
Туңшакенин Бозкертик, - 
Эстен кеткис элдер бу, 
Баатырлык да оңойбу?! 
Дөөлөрдөн Макил, Солоке, 
Сазаңдардын Бешкулак, 
Эске алганда үч дөөнү , 
Чыкпаган сүлдөр жан калат! 
Бирден капка башкарган, 
Жаңжүн деген атты алган, 
Айжаңжүн менен Күнжаңжүн, 
Өлүп кетти булардан; 
Канчасы өлдү калдайдан, 
Дуудуу, доотай андайдан! 
Солабанын Соорандык - 
Качкын кулдун атасы, 
Алтымыш капка бул элде, 
Аттуу аскер, жөө күлүк, 
Башкарып келген баштатан, 
Ошондой  зордун баардыгы,  
Алмамбет, Чубак, Сыргактан - 
Үчөөнөн өлдү байкасам, 
Буруттар кыйын не деген?! 
Атагы он төрт хан эле, 
Алптары кыйла бар эле, 
Катардагы адамдан, 
Жалгыз Көкчө эр өлдү, 
Анда башка өлбөдү, 
Өлгөнүн көзүм көрбөдү, 
Бейжинден алып арбын мал, 
Төөлөргө артып алтын-зар, 
Хандары кетти кайкалап, 
Кадимкидей чалкалап; 



Шыпшайдар өзүң ойлочу, 
Өрттөнбөй кантип жан калат, 
Угулуп турса кулакка, 
Алтындын доошу шыңгырап?!  
Качкын кул, Чубак, Сыргагы, 
Ушинтип баарын түгөттү, 
Аа кошулуп береги, 
Көрдүң го бүгүн жүдөттү! 
Манасы өтө зор экен, 
Чоролору шок экен, 
Баарысы жүрөт эсен-сак, 
Өлөр адам жок экен! 
Перинин беги минбеген, 
Мен минемин дебеген, 
Мелтиреген алтын так, 
Үрбү таз минди нечен убак! 
Ардыкканым аттан чоң, 
Кордогонуң төөдөн чоң, 
Өзүм өлө алалбай, 
Араң турам мен болсом! 
Чоң Ылама мергенге, 
Бүткүл кытай журтунда, 
Мен өнөрмүн дегенге, 
Барбаганым калбады, 
Бирөө жарап керекке, 
Кек алып бере албады! 
Чыдай албай бекиндим, 
Белимди байлап мекийдим, 
Канчалаган түн сактап, 
Манасты тосуп чекийдим, 
Мына бу ишти көрдүңбү, 
Башка чапкан балтамды, 
Албай кошо кетирдим! 
Ушундай иштер дартынан, 
Уруксат алып он беш күн, 
Өзүңдү араң келтирдим. 
Армандуу дарты буруттан, 
Алып бергин Шыпшайдар, 
Кырк чоросун Манастын, 
Атып бергин Шыпшайдар, 
Алмамбет, Чубак, Сыргакты, 
Басып бергин Шыпшайдар, 
Артыкчасы качкын кул, 
Алмадай башын эшикке, 
Асып бергин Шыпшайдар!! 
Деп ошентип Коңурбай, 
Шыпшайдарга арз айтып, 
Көзүнүн жашын көлдөтүп, 
Турганда ыйлап дарт айтып, 
Шыпшайдар турду муну айтып: 
 
- Алагара минип колоктоп, 
Жалгыз мен деп сороктоп, 
Оозуңа келген сөздү айтып, 



Туруучу элең олоктоп, 
Бүгүн ыйлап калыпсың, 
Дартыңды айтып шолоктоп. 
Кечээ жетип мен бүгүн, 
Элиң менен бир келдим, 
Эртеден кечке тиктедим, 
Алмамбет кайда экенин, 
Акылым жетип билбедим; 
Чородон ылгап беш-алтоон, 
Мелжемдүү жайга жибердим, 
Аны качан сен билдиң? 
Бүгүндөн кийин майданга, 
Силер менен келбеймин, 
Жайма топко кошулуп, 
Жанымды тосуп өлүмгө, 
Башымды кармап бербеймин, 
Эртең келсем өлүм бар, 
Алмамбет чындап жол тосот, 
Кетерге менин жолум тар, 
Аламан уруш токтолсун, 
Айланган  чаңдар жок болсун, 
Жекелешкен урушта, 
Бул жактан чыккан сайдырса, 
Этек-жеңи жайылса, 
Каптап кирип чуу туруп, 
Өлтүртпөй  турса кутултуп, 
Калар бекен Алмамбет, 
Ошондой кезде жолугуп; 
Армансыз амал кылайын, 
Алмамбет да бир балаа, 
Берет же бербейт кыйамын. 
Жаа тартышта үч айлык,  
Жакшыраакмын андан мен, 
Калганынан Алмамбет, 
Дегеле менден кем эмес, 
Жекелеше келгенде, 
Ага пенде тең эмес. 
Деп ошентип Шыпшайдар, 
Коңурбайды сооротуп, 
Мен берем дейт буруттун, 
Бүткүл баарын кулатып. 
Серектен Коңур жазганып, 
Өлүп кала тас калып, 
Алмамбет, Чубак, Сыргактай, 
Серекти көрдүм бүгүн, деп, 
Ар кимге айтып даттанып, 
Алсырады Коңурбай, 
Чоң-кичүүгө арз айтып, 
Тамтырады Коңурбай; 
Аралап жүрөт эр Серек, 
Алиге чейин кол жыйбай, 
Барабан уруп баң тарт, деп, 
Буйрук берди Коңурбай. 
 



 
Барабаны кагылды, 
Баңдоолдун үнү жаңырды, 
Кангайлык менен алаштын,  
Жиги эки айрылды. 
Мындан мурда урушта, 
Кан төгүшкөн жумушта, 
Улуктугун билгизип, 
Урмат кылып Манаска, 
Кошо кайра келгенде, 
Кыргыл баштап кырк чоро, 
Кыраан шерге келүүчү, 
Кырка салам берүүчү, 
Арстан Манас чоронун, 
Амандыгын билүүчү, 
Каалгадай кашка тиш, 
Кашкайа чыгып күлүүчү. 
Адатынча бүгүн да, 
Чогулуп чоро келгени, 
Төрөгө салам бергени, 
Кырктын бийи Ажыбай, 
Кеңеште бар Алымбай, 
Кырктын бири Кутунай, 
Кыраандын бири Алыбай, 
Күлдүргүчү Жайсаңы, 
Баатыр Мажик арстаны - 
Алтоо мында келбеди. 
- Кербенден алтоо жок турат, 
Жарадар болуп келе албай, 
Калдыбы алар? - деп сурап, 
Арстан оозун тартканча, 
Сыргак айтты кобурап: 
- Аламан уруш башталды, 
Кара кытай манжулар, 
Калмак, шибе, анжулар, 
Алтымыш капка Бейжинден, 
Келгендерди баары бар, 
Кекенип кирип кыргызга, 
Кечилдин ханы Коңурбай, 
Тепсеп кетер чагы бар. 
Айкөлүм сиздин кырк арстан, 
Айанбай уруш баштаган, 
Кылычтын канын чубуртуп, 
Кырып-жойуп таштаган. 
Кыналышкан урушта, 
Кызыл кан кечип баратсам, 
Карткүрөң көзгө көрүндү, 
Кармал минип ары жактан; 
Ажыратып алгамын, 
Ажыкемдин Күрөңүн, 
Минип жүргөн калмактан, 
Тоңкойто сайып калмакты, 
Кесип башын карасам, 
Күрөң ат кетип бараткан. 



Артынан жете баргамын, 
Көрдү көзүм ошондо, 
Ажыкемдин сөөгүндө, 
Күрөң аттын турганын. 
Арнап минген Күрөңгө, 
Ажыкем сөөгүн арткамын. 
Тилимди укчу немедей, 
Чечдөбөгө алпар, деп, 
Бош агытып айткамын. 
Андан башка бешөөнүн, 
Арстаным мен билбедим,  
Кай жорукту тартканын. 
Каңгырап Манас ошондо: 
- Катыгүн, Сыргак кай кебиң?! 
Кырктан алтоо бүгүн жок, 
Канатым сынган экенмин! 
Туйагым сынып аксадым, 
Туйгундардын баарысын, 
Көндүрбөй сөөгүн таштадым! 
Бала чактан бир жүргөн, 
Бирге басып бир турган, 
Бирге жатып тең уктап, 
Эгин эксем тең эккен, 
Атасына айланбай, 
Мени менен бир келген, 
Жолборсум  Мажит сен элең, 
Жолдо калып өлүгүң, 
Жору жейт сени дээр белем?! 
Ажыбайды карт Күрөң, 
Алп Кошойго тапшырар, 
Көмүлбөй калган бешөөнү, 
Кажырлар сүйрөп тарткылар. 
Сагызган чукуп көздөрүн, 
Карга боктоп тиштерин, 
Кажыр жарар ичтерин! 
Атаңдын көрү шум жалган, 
Шумдугуңан кутулуп, 
Сенден кандай жан калган? 
Арманым калды ичимде, 
Акыреттик жан досум, 
Алмамбет тилин албаган! 
Чыккыла баарын кезенип, 
Кегиң албай алардын, 
Кантип тирүү кетелик! 
Өлмөк өчүн алалы, 
Өлүп калсак чогулуп, 
Ошол жерде калалы! 
 
Тамагын ичип жайланып, 
Кылычты бүлөп байланып, 
Атка минди жабыла, 
Таң атканда камданып. 
Түн бойунча кангайлар, 
Түрүлүп чыгып калбастан, 



Сап-сап болгон жарданып. 
Кыргыздар барып сап болду, 
Ошол кезде Кангайдан, 
Сакатай деген бир балбан, 
Саптан чыгып козголду. 
Сен барам, деп Музбурчак, 
Кой дегенге болбодуң. 
Сакатайды баш кылып. 
Санап туруп Музубурчак, 
Катардагы эрлерден, 
Так он бешти сойгону. 
Кашкайтары калбады, 
Кайран кары Музбурчак, 
Ажыдаардай жалмады, 
Майданы кызыл кандалды, 
Карап туруп ошондо, 
Калмак Уушаң арданды, 
Кадимкидей калдаңдап. 
Ортого чыга калганы, 
Карыса да Музбурчак, 
Катуу кылды кайратты, 
Аңтара сайып Уушаңды, 
Эки көзүн жайнатты. 
Келди деп эми кезеги, 
Имере тарткан кездери, 
Эби келсе Уушаңдын 
Башын кесип  кетели, 
Музбурчак бура тартканда, 
Мурадил доңуз жетти эми. 
Музбурчакты тоңкойтуп, 
Көмө койуп кетти эми. 
Туулга баштан кыйшайып, 
Жарты башы көрүндү. 
Бул дагы көрдү өлүмдү, 
- Өлбөгөндө неткени, 
Шыпшайдар тарткан сур жебе, 
Оң  чекеге мылк деди, 
Каптап душман дүр деди. 
Арстан Чубак жетиптир, 
Мурадилди сулатып, 
Музбурчактын өлүгүн, 
Өңөрүп чыга бериптир. 
Музбурчакты өңөрүп, 
Ойрон Чубак көгөрүп, 
Алып келип Бакайга: 
- Мына досуң алгың - деп, 
Алың келсе, абаке, 
Жериңе ала баргын, - деп, 
Кайра барып караса, 
Айкөлүңдүн көп чоро, 
Ачынып ичи ошондо, 
Жабыла баары барыптыр, 
Кызыл канды көл кылып, 
Эрегишип эңишип, 



Эрдемсиген калмактын, 
Эсебин колго беришип, 
Сабын бузбай жардашып, 
Жалгыз башын чоролор, 
Сан кишиге баалашып, 
Салышып жүргөн кези экен, 
Салып кыргын аалашып. 
Түгөтөт экен бизди деп, 
Төгөт экен жинди, деп, 
Чоролору Манастын, 
Куткарбайт окшойт бирди, деп, 
Калмактар качты дүбүрөп, 
Аңгыча доол кагылды, 
Жердин бети дүңгүрөп. 
 
Орто жерге жик түшүп , 
Ажырашып бөлүндү, 
Баштагы күндөр эсте жок, 
Ойрон Чубак, эр Сыргак, 
Атагы Какан журтуна, 
Ажыдаардай көрүндү. 
Ажырап черүү түшүштү, 
Жолдорун сактап күтүштү, 
Таң агарып сүзүлдү, 
Жылдыздар тарап таң атып, 
Күн жаркырап көрүндү, 
Жаны тирүү дени сак, 
Жатып калбай ноокастап, 
Басып турган немеси, 
Жабыла баары камданды, 
Аттарын токуп бышыктап, 
Үзөнгү боосун узартып, 
Куйушканын кыскартып, 
Кош  олоңун бек тартып. 
Ал аңгыча кытайдын, 
Баңдоолу кагылып, 
Согуштун сыры таанылып, 
Баңдоолду укканда, 
Баарысы атка жабылып, 
Байрак сайып туу толду, 
Өйүз-бүйүз эл толду. 
Манжулардын Нескара, 
Атка мине салыптыр, 
Каскаксыз найза колго алып, 
Майданга чыга калыптыр. 
Көрө койуп Алмамбет, 
Сарала менен бурулду, 
Келди эбине эми, деп. 
Залкар тоодой Чубагың, 
Жөө бөрүсү чунагың: 
- Алмамбет баатыр кантесиң, 
Бура тартып нетесиң? 
Сенден кийин мен калып, 
Кай мураска жетемин? 



Сенден кийин мен калып, 
Өлүп кетсем непада, 
Талаада калар бекемин, 
Мага бергин Алмамбет, 
Кажылдаган калкыңдын, 
Кай бир сырын ким билет? 
Нескара менен мурдатан, 
Сыр алыштым белгилеп, 
Барайын баатыр мен ага, 
Айтаар сөзүм бар сага. 
Беш күндөн бери карата, 
Кирпик кагып ирмебей, 
Алактап жүрөк тынч бербей, 
Ар шумдуктар көрүндү, 
Жакын көрүп турамын, 
Тирүүлүктөн өлүмдү. 
Өлүп ктесем непада, 
Сенден кийин калганда, 
Ким алат менин сөөгүмдү? 
Калмактын калсам колунда, 
Капак кылат башымды, 
Бирден жулат чачымды, 
Кескилеп кетет этимди, 
Тилгилеп кетет бетимди, 
Айтпай кантип жашырам, 
Алаке сенден ниетимди. 
Мен барайын, Алаке, 
Үзөнгүдөн бут тайсам, 
Көктекеден кыйшайсам, 
Бул дүйнөдөн кылтайсам, 
Ала көргүн сөөгүмдү, 
Көп калтырган жерим бар, 
Көк жалым сенин көөнүңдү... 
Алмамбет анда кеп айтат: 
- Андай эмес деп айтат, 
Эске алган жакшы өлүмдү. 
Ким билет көрөр өлүмдү? 
Кирпик ирмеп көз жумбай, 
Көөдөндө жаным бар турса, 
Таштабайын сөөгүңдү. 
Сеникин алып мен чыгам, 
Меникин алып ким чыгат, 
Кудай билет баарысын, 
Мен барайын сен калгын. 
Өлүп кетсем непада, 
Сөөгүмдү Чубак сен алгын, 
Мактап кытай эл калсын. 
Секирип Чубак жалт берип, 
Бизге сайган немедей: 
- Кайсы кебиң, Алаке, 
Ойлобой акыл кенедей? 
Мен барамын алдыда, 
Уруксат, аба, бер мага! 
Ушинтип жүрүп эр Чубак, 



Бакайдан алды уруксат, 
Майданда турат Нескара, 
Тору айгыр менен алактап. 
Бута атым басып эр Чубак, 
Бура тартып буластап: 
- Азизхандын Алмамбет, 
Азыраак калып калыптыр, 
Бир өзүңө айтар кеп, 
Шыпшайдардан окко учсам, 
Бул дүйнөдөн көз жумсам, 
Каптап кирсе кытайлар, 
Чабуул койуп кокустан, 
Унутулуп  калбайын, 
Алынбай сөөгүм ушундан, 
Көөнүм тынар бир сөздү, 
Угуп кетсем деп турам. 
- Кой десем, Чубак болбодуң, 
Бастырбай жолун торгодуң, 
Ажал жетип күн бүтүп, 
Өлүп кетсем кокустан, 
Таштап койсом сөөгүңдү, 
Эр жарагы алдында, 
Эрдик атым жойойун, 
Кыйаматка барганда, 
Пайгамбарлар алдында, 
Мен сабункер болойун!  
Угуп Чубак кош болуп, 
Кадимкидей көкжалың,  
Бастырып кетти оштонуп. 
Чубакты көрүп Нескара, 
Алда канча түрдөнүп, 
Жутуп ийчү немедей, 
Кыйын тийди сүрдөнүп. 
Күүлүү найза кезгерип, 
Көмө сайам дегенсип, 
Кирген буура кептенип, 
Качырды каапыр эстенип. 
Акбалтанын Чубагы, 
Ашыгып кетер эр эмес, 
Нескарадан апкаарып, 
Шашып кетер теги эмес, 
Каары катуу, заары күч, 
Жаалысы дозок, жалын көз, 
Жанын айап душмандан, 
Коркуп көргөн эр эмес. 
Орок мурун чуңкур көз, 
Узун бойлуу, дөң маңдай, 
Өмүр бойу эр сайган, 
Тирүү жандан жазганбай. 
Көктеке менен аргытып, 
Көк найзаны каргытып. 
Даңканы менен Көктеке, 
Көккө топо сапырып, 
Нескараны кайран шер, 



Арбагын баштан качырып, 
Кагып ийип найзасын, 
Көмө койуп өттү эле, 
Кайра Чубак тарткыча, 
Калмак Ушаң жетти эле. 
Чубакка найза жетерде, 
Көмө койуп кетерде, 
Оң жагында Ушаң бар, 
Сол жакка оой берди эле, 
Найза каңгып ат сыргып, 
Тарталбай атын бурулуп, 
Алдына өтмө бергенде, 
“Манастап” ураан чакырып, 
Алдындагы Ушаңды, 
Как далыга бир койду, 
Камгактай учуп жыгылып, 
Калмак Уушаң кор болду. 
Өзү манжу эл эле, 
Дөөдүр менен бир элден. 
Дөңкөнөй деген эр эле, 
“Нескарада өкүм бар, 
Болбосо менмин дээр эле”. 
Ушул каапыр жеткени, 
Көзөл Чубак арстанды, 
Көмө койуп кеткени. 
Жер тайанып жыгылды, 
Туулга баштан ыргыды, 
Туулганы алып эрениң, 
Башына кийип баратса, 
Кармаган колун билектен, 
Сындырып өтүп тарткан жаа, 
Чекесине мылгыды, 
Тоңкочуктап эр Чубак, 
Тоңкойуп кайра жыгылды! 
Коңурбай баштап ат койду, 
Аламандап бат койду, 
Төрө Алмаң баатырдын, 
Бир огу жаага кезделүү, 
Бир огу ооздо тиштелүү, 
Башын кесип кетет деп. 
Дөңкөнөйгө Алмамбет, 
Жааны тартып жиберди. 
Алмамбет аткан соо болбос, 
Атканын теги коборбос. 
Тоо кулаган немедей, 
Томолонуп Дөңкөнөй, 
Топо тиштеп соройду. 
Койо туруп Алмамбет, 
Башын кессе мейли, деп, 
Шыпшайдарды кездесе, 
Ошол жерде соймокчу, 
Тагдырды кимдер буза алат, 
О дүйнө шондой кызталак, 
Буйруктагы болмокчу! 



Сарала менен Алмамбет, 
Салган бойдон кеткени, 
Алмамбет анда баргынча, 
Коңурбай мурда жеткени, 
Чубактын аты Көктеке, 
Түшө калган үстүнө, 
Коңурбай кылыч шилтеди, 
Чубакка тийбей кылычы, 
Көктеке мойнун кескени, 
Айланса болот бууданга, 
Ээси менен кеткени! 
Алактаган калчаны, 
Аңтара сайып Алмамбет, 
Алгараны жетелеп, 
Алып кетсе да бир кеп. 
Айтканым жалган болот, деп, 
Арстан Чубак баатырды, 
Эңкейип кармап кемерден, 
Так көтөрүп алганда, 
Бура тартып калганда, 
Алты ай минсе арыбаган, 
Арыгансып калбаган, 
Ташка салса талбаган, 
Алмамбет минип жүргөлү, 
Мүдүрүлүп бакпаган, 
Арам өлгөн Сарала, 
Мүдүрүлдү, кап, кап, а! 
Башындагы туулга, 
Кылт дей түштү бир жакка, 
Камынып Алмаң кармады, 
Кыйшайа түшкөн туулгасын, 
Кайта оңдой салганы, 
Салгычакты болбоду, 
Шыпшайдар огу чыкыйга, 
Эмени тепчий калганы! 
Сыр алдырбай Алмамбет, 
Сыздырып кетип баратат, 
Эр Чубактын өлүгүн, 
Алып кетип баратат, 
Бешенеден аккан кан, 
Баатыр Чубак үстүнө, 
Жайып кетип баратат, 
Элге жете барганда, 
Эр Алмамбет муну айтат: 
- Эрен Бакай абаке, 
Чылбырды карма! – деп айтат, 
Сырдашым Сыргак канасың, 
Оң колтукка найзамды, 
Эп келтирип такагын, 
Сол колтуктан жөлөгүн, 
Чубактын алып өлүгүн, 
Тамам болуп күн бүттү, 
Тагдырым бүгүн өмүрүм: 
Айкөл кайда эмчектеш, 



Алып келип көрсөткүн. 
Кабарчыдан кеп угуп, 
Кабылан басып барыптыр, 
Калкайып карап калыптыр, 
Кирпигин ирмеп көз ачып, 
Маңдайдан турат кан агып, 
Айкөлүңө кол сунуп, 
Алмамбет турду муну айтып: 
- Каңгайдын кара тоосунан, 
Айландырып Каканды, 
Кабат белин ким ашкан, 
Такыр муну ким баскан? 
Үрүстөм-Дастан бир ашкан, 
Амири болбой Алланын, 
Ара жолдо ал кайткан: 
Дөө-периге көтөртүп, 
Так Сулайман падыша, 
Бир күн келип түнөгөн: 
Амир Темир көрөгөн – 
Бул ааламдын баарысын, 
Алдына салып сүрөгөн, 
Ушул Бейжин шаарында, 
Өткөн дейт пааны дүйнөдөн. 
Искендер изин салбаган, 
Илгертен киши албаган, 
Байыркы өткөн бабалар, 
“Көйкап тоо” деп атаган, 
Жин-пери жердейт аны, деп, 
Титинип келе албаган: 
Азырети Аалы ашпаган, 
Адам уулу баспаган. 
Өчөшүп Коңур калчага, 
Өжөрлүк кылып мен бастым, 
Изимди кууп сен аштың. 
Эшигин таап “Көйкаптын”, 
Бейжиндин шаарын басканың, 
Жалган эмес ачканың, 
Жамагың элге айтылып, 
Акырга калар дастаның. 
Аралап келип анжуга, 
Атышып кирип манжуга, 
Кара кытай калкына, 
Каканчындын жалпына, 
Баңша арбак Бакбурчун, 
Алтымыш капка бул журттун, 
Олтурдуң минген тагына, 
Ээ болдуң күлгүн багына, 
Суктандык сулуу кызына, 
Каапыр да болсо улуу журт, 
Кеттиби кесир ушунда? 
Ушуну менен бул жумуш, 
Айакташып түгөнбөйт, 
Арты-артынан уланып. 
Айагы миңдеп түмөндөйт: 



Ушул кылган иштериң, 
Бүт дүйнөгө угулат, 
Бирдики тийет миңге деп, 
Айагы элиң куурулат. 
Айкөлүм Манас канасың? 
Айтканды кабыл аласың, 
Айтканды кабыл албасаң, 
Айтылуу жер Таласка, 
Бирөө барбайт алашың, 
Алдыңда алаш эл тургай, 
Тайынсыз өзүң каласың, 
Тилимди алсаң арстаным, 
Окшуруңду карагын, 
Атканыңа жараган, 
Аккелте турат жарагың, 
Аккелтеңди колго алгын, 
Антташып туруп ок салгын, 
Күндүн мурду чачырай, 
Дүрбү салып карагын. 
Дүрбөп жаткан каңгайлык, 
Бүгүнкүдөн эртең көп, 
Он эки түргө бөлүнөт, 
Кайсы экени билинип, 
Ал Шыпшайдар көрүнбөйт. 
Ачуу – шайтан, акыл – дос, 
Акылыңа акыл кош. 
Элдин бир жак четинде, 
Ортого жаккан от болот, 
Көбү жети, азы үч, 
Ошончолук топ болот. 
Ортосуна дөбөлөп, 
Төгүп койгон ок болот . 
Түтүн каптап күдүңдөйт, 
Кайсы экени билинбейт, 
Мелтирете мээлегин, 
Жыдыман менен кароолду, 
Бап келтире теңегин, 
Тобокел деп арстаным, 
Топко болжоп жибергин. 
Ажеп эмес, аткан ок, 
Алып кетсе чочкону, 
Белгиси ушул билерсиң, 
Сүбүрлөнүп бөлүнөт, 
Тумандан бетер сөгүлөт, 
Өлбөгөн болсо Шыпшайдар, 
Уй түгүндөй көп каапыр, 
Бери карай өмүлөт, 
Сөгүлсө өлдү Шыпшайдар, 
Өмүлсө калбайт кыргыздар, 
Сүйрүлөнүп бөлүнсө, 
“Манастап” ураан салыгыла, 
Арстаным Манас, зор Бакай, 
Ырчы - үчөөң калгыла, 
Башкаң калбай баргыла, 



Андан кала бергенде, 
Жолборсум Сыргак, жолборсум, 
Айтар сөзүм бар сага. 
Телкызыл минип каргытып, 
Артынан түшүп кубарсың, 
Кылычты канга жубарсың, 
Айтканыма кулак сал, 
Абайлап байкап угарсың. 
Маңдайда будур кара тоо, 
Аркы бети баарысы, 
Капчал-капчал терең тоо, 
Бейлебей барган бенденин, 
Бели сынар жери ошо, 
Түгөнүп калбай түтөгөн, 
Барган сайын күчөгөн, 
Түптүү кытай эл ошо, 
Айласы арбын амал көп, 
Хан Коңурбай эр ошо: 
Кандыргалап качпасын, 
Атын байлап бир жерге 
Өзү аңдып жатпасын, 
Очогор мылтык октолуп, 
Учурап калып ал сага, 
Кетип калба кайран шер, 
Бул дүйнөдөн жок болуп. 
Кыраңдан ары ашпагын, 
Жарым карыш баспагын, 
Таласка барып калганың, 
Айыктырып алгыла, 
Айкөл Манас арстаным, 
Эмчектеш Сыргак, эр Серек, 
Бирине-бири күйбөсө, 
Туугандыгы не керек? 
Сыргактын кетпей артынан, 
Башка жакка бурулбай, 
Байкап жүргүн абыдан. 
Мээнет акыл таптырбайт, 
Ажал кабар айттырбайт, 
Коңурбайдын артынан, 
Кууп кетсе иниңди, 
Байкасташып жүргүлө, 
Акмалап бири-бириңди. 
Очогор үнү угулса, 
Октой жеткин ушунда, 
Бөркүңдөй эле көрүп кал, 
Сыргак окко учту анда. 
Өлүгүн алып бүктөгүн, 
Телкызылга жүктөгүн, 
Коңурбай качат калдаңдап, 
Алгара менен салбаңдап, 
Айгайды салып айабай, 
Артынан түшкүн айанбай, 
Басташкан Коңур чоң калча, 
Качып берет ошондо, 



Кылчайып артын карабай. 
Аркы ойго түшкөндө, 
Түз келгиниң элиңе, 
Сен айгайлап киргенде, 
Жетекте Кызыл жүргөндө, 
Көзүн анын ныл басар, 
Өлгөнү Серек экен деп, 
Тирүү экен Сыргагы, 
Качпасак эми бекер деп, 
Бир-бирине айтышар, 
Акылынан шашышар, 
Амал калбайт каңгайда, 
Кайрылып туруп атышар. 
Кырааным Манас сен элең, 
Кыдырып жүрүп жетерсиң, 
Кыйналганда элебей, 
Адашып жолдон кетерсиң. 
Тетирсуу бойлоп  өтө көр, 
Арыса тулпар чаалыгып, 
Музбурчак таштап кете көр, 
Элиңди бөлүп туш-тушка, 
Сөөгүмдү менин бергиниң, 
Айтып тургун Бозуулга. 
Ташташка келсе бир белге, 
Куржунум асып таштасын, 
Ошол болсун бир белге ээ, 
Ээлөөсүз жерге жашырсын, 
Сөөгүмдү бирөө билбеске! 
Сыргакты бергин Серекке, 
Аркайган тоону ашырбай, 
Сөөгүн койуп бир жерге, 
Кылып кетсин буга да, 
Унутулбас бир белги, ээ! 
Ырчыга бергин Чубакты, 
Артып жүрүп кыйнабай, 
Алдыңдагы Кула атты. 
Күн-түн жүрсөң кетерсиң,  
Каныкейге жетерсиң, 
Көрөр күн болсо ичер суу, 
Бир сакайар бекенсиң, 
Кокустан болсо окуйа, 
Кулак салгын ушуга – 
Айткан күндө жетпесең, 
Жүлүнүң чирип үзүлөр, 
Көрүүчү күнүң бүтүрөр. 
Айтып турат Алмамбет, 
Күрмөлбөй тили кээ-кээде, 
Үзүлчүдөй эндиреп, 
Айнектей болгон эки көз, 
Жал-жал этип жаркырап, 
Бурчактап жашы кирпикте, 
Буулуп үнү каргылдап: 
- Мен  өткөндө дүйнөдөн, 
Ыйлаба, кыргыз, чуркурап, 



Алмамбет өлгөн экен деп, 
Кара кытай эл билер, 
Келген кытай жүз урук, 
Калбай каптап бүт кирер, 
Айлаңды такыр кетирер, 
Бирден бөлүп таласа, 
Кимиңди үйгө жеткирер?! 
Айкөл Манас, зор Бакай, 
Шамшарымды белимде, 
Ала жүрүп бириңер, 
Айтып келген эр Шууту, 
Атанын эрди тийбеген, 
Энеден эмчек ийибеген, 
Аркада калган туйагым,- 
Күлүстөнгө бергиле.... 
 
Деп баратып унчукпай, 
Шылк дей түштү Алмамбет, 
Аттуу туруп чиренип, 
Көкүрөгү акырын, 
Кур дей түштү Алмамбет, 
Оозунан чыгып көк түтүн, 
Бур дей түштү Алмамбет, 
Тийип турган жарык күн, 
Булут каптап чөмкөлүп, 
Күндүн көзү күүгүмдөп,  
Буурул тартып күүгүмдөп, 
Алмамбет өттү дүйнөдөн, 
Ажал жетип күн бүтүп, 
Жайына алды кастарлап! 
Сараладан түшүрүп, 
Ошол кезде айкөл шер, 
Кейишин тартып курдаштын, 
Керсары болуп муң басып, 
Алтындан бүткөн кемерди, 
Айабай мыктап курчанып, 
Айдай бети көрүнбөй, 
Төрт эли сары түк басып, 
Төбөсүнөн көкжалды, 
Тоодон оор жүк басып, 
Араңдан зорго Манаска, 
Агарып чыкты таң атып, 
 
 
Арстан Манас кайран эр, 
Аккелте мылтык колго алды, 
Окшурунан ок алды, 
Күпсөрдө какса баатырың, 
Араңдан зорго бир атым, 
Дары чыкты карагын. 
Киши менен сүйлөшүп, 
Күдүңдөшүп жаткандай, 
Манас сүйлөйт мындай кеп: 
- Аккелте мылтык сен элең, 



Сен турганда ийинимде, 
Атышып келген душманды, 
Куткарбасмын дээр элем. 
Огуң-менен дарыңды, 
Милтең менен баарыңды, 
Андан кала бергенде, 
Кароолуң менен жыдыман, 
Мелтирете шыкаалап, 
Мелжебесем маа жазык. 
Анда мени Аккелте, 
Төбөсү ачык көк урсун, 
Төшү түктүү жер урсун! 
Каапырдан коркуп жалтайып, 
Чалып тийсең бултайып, 
Аккелте, анда саа жазык, 
Жарабасаң керекке, 
Анда сени, Аккелте, 
Аңкап жаткан чөл урсун. 
Акпай жаткан көл урсун! 
Куурап күндө какжыра, 
Кундагыңды чыгарып, 
Чөлгө ыргытып ийбесем, 
Ошондо чирип жоголгун, 
Темириңди акпаган, 
Көлгө салам тийбесең. 
Чычкан кырксын майдалап, 
Милтеңди таштап койбосом, 
Атканда эле коборбой, 
Антташкан жоону сойбосоң, 
Айтканымды кылбасам, 
Менин Манас атым курусун! 
Тарс дегенде тап этип, 
Түтүндөн мурда ок жетип,  
Шыпшайдарды жебесең, 
Сенин Аккелте атың курусун, 
Тийе албай калып душманга. 
Таштасаң жана бушманга, 
Сени мага жасаткан. 
Бакай чалың курусун! 
Жүрүүчү элем султан деп, 
Көптү көрүп, көп окуп, 
Баары жокту уккан деп, 
Керез айтты Алмамбет, 
Аккелте менен аткын деп, 
Акырет кеткен эр айтты, 
Айры төштүн шери айтты, 
Жоого барсам салгын, деп, 
Алты күндүк алыстан  
Жоонун ченин алгын деп, 
Момунжан берген дүрбү элең 
Мындан мурда душманга, 
Ар качан салып жүрчү элем. 
Сени менен карайын, 
Алмамбет айткан керээз кеп, 



Болжолун анын табайын. 
Болжолуңа келтирип, 
Салалбасам маа жазык, 
Тунарык турат тумандап, 
Көрсөтпөсөң саа жазык, 
Аккелте менен дүрбүгө, 
Айкөл Манас антташып, 
Келтенин огун салаарда, 
Огун тиштеп шартташып, 
Дүрбүсүн алып колуна, 
Оңдоп кармай имерип, 
Олутуна толтуруп, 
Каңгайды карай жиберип, 
Кара көзгө салды эле, 
Кабылан Манас мелтиреп, 
Карарып жаткан көп колду, 
Кайкалап карап калды эле. 
Кайнап жаткан какандык, 
Он эки түркүм эл болуп, 
Орто жери ой болуп, 
Эки чети дөң болуп, 
Бир караса кызарып, 
Бир караса карарып, 
Бир караса көгөрүп, 
Бир караса агарып, 
Бир караса саргарып, 
Куйун шамал кептенип, 
Оң-тескери айланып, 
Элдин ичи кубулжуп, 
Топурак учуп буурулгуп, 
Турган экен какандык, 
Он эки түрдүү жаракчан, 
Он эки башка бөлүнүп, 
Түркүм-түркүн көрүнүп, 
Туман болуп сөгүлүп. 
Андан ары караса, 
Элдин окчун четинде, 
Беш киши бар бир жерде, 
Ортодо жаккан оту бар, 
От бойунда огу бар, 
Алмамбет айткан чын болсо, 
Бештин бири Шыпшайдар, 
Ошол эмей кайсы, деп, 
Оңдоп жана караса, 
Бештин бири бөлөкчү, 
Төгүлүп кеткен сымаптай, 
Созула түшүп жылт этип, 
Жайкалгансып кылт этип, 
Турган экен ушинтип, 
Күн чагылып жалт этип. 
Дүрбүнү катып койнуна, 
Аккелте алып колуна,  
Алмамбет кеби ойунда, 
Бүткөн бойун жашырып, 



Келтени таштан ашырып, 
Жыдыманы жылтырак, 
Баткак чаптап бастырып, 
Мелтиреп мелжеп тиктеди, 
Окчун турган беш киши, 
Жыдыманга түшкөнү. 
Капташтырып кароолго, 
Жыдыманды життирди, 
Көттүгүн такап көөдүнгө, 
Боосун тартып бек кармап, 
Машаны тартып жиберди. 
Келте оозунан чыккан от, 
Көкжал Манас баатырдын, 
Төбөсүндө жарк этип, 
Катар турган беш киши, 
Учуп кетти жалт этип, 
Арылып түтүн болгунча, 
Чогулуп калды эл келип. 
Аңгычакты болбоду, 
Бир четинен чубады, 
Бейжинди карай сүйрөйүп, 
- Турасыңбы, алаш! –деп, 
Аттанып чыкты турбастан, 
Арстан Сыргак сүйлөнүп. 
Табына келген Телкызыл, 
Тоңкучуктап токтобой, 
Алоолонуп алыптыр, 
«Манас эле, Манас», деп, 
Сыргак айгай салыптыр. 
Бакырыгы чыкканда, 
Сыргактын үнүн укканда: 
“Сүйүндүк эле биздин эл, 
Чубак окко учканда, 
Алмамбет кайра кеткенде, 
Жаралуу болду өлө, деп, 
Жадыбызда ушул кеп. 
Өлүмүш болуп Чубагы, 
Өңөргөн болуп Алмамбет, 
Шайдарды атып алгынча, 
Амалы экен турбайбы, 
Чыкты белем белсенип, 
Жаткыла силер, жалгыз мен, 
Барайын деп Сыргагы. 
Бурутту кимдер жеңе алат? 
Айрыкча Сыргак желмогуз, 
Аргытып кыйын келатат. 
Артынан келет Чубагы, 
Ага киши чыгабы? 
Анан келет Алмамбет, 
Ага кимдер теңелет? 
Элөөсүз кечээ жакында, 
Чыгып калды Сереги,  
Жабыгып буруп калды эле, 
Шыпшайдар мунда келгени” 



Деп айтышып күбүрөп, 
Кытайдын эли күдүңдөп, 
Манжу, калмак калды эле, 
Кырк жаңжүндүн элинен, 
Бир да киши калбастан, 
Баары качты дүркүрөп, 
Аңгычакты эр Сыргак, 
Четинен кирди аралап, 
Ээ боло албай Мурадил, 
Анжу да кетти жүр, жүр, деп. 
Караса Сыргак көкжалды, 
Кабагынан кар жааган, 
Эки беттин үстүнөн, 
Найзадай түктөр саксайган, 
Мурутуна муз турган, 
Алмамбет, Чубак эсинде, 
Муңайып көңүл бузулган, 
Шоролонуп эки көз, 
Түбүнөн кайнап өрт жанган. 
Алдында минген Телкызыл, 
Анча-мынча жар келсе, 
Аттай чуркап баратат, 
Катары менен аң келсе, 
Каттай чуркап баратат, 
Өөдө ылдыйды ылгабай, 
Жазбай чуркап баратат. 
Абайласа турган эл, 
Ат ээсине жарашат, 
Сыргактын түрүн ким көрсө, 
Акылынан адашат, 
Адамбы же периби, 
Айран-азыр таң калат, 
Коңурбай чыдап тура албай, 
Бейжинди көздөй жөнөдү, 
Байрагын кайра булгалап. 
Кайрылганга чама жок, 
Качып барат какандык, 
Жыгылганын жөлөбөй, 
Шашып барат какандык, 
Бирин-бири олжолоп, 
Алып барат какандык. 
Арстан Сыргак жолборстун, 
Жолборстук сыны кармады, 
Астына утур келгенден, 
Бир киши тирүү калбады. 
Жойболот деген кылычты, 
Жулуп колго алыптыр, 
Жолугуп калган немесин, 
Жол бойуна жарыптыр. 
Эңишке кире бергенде, 
Элүү-кырктай немесин. 
Аңга түртүп баратат, 
Алдында жүргөн Коңурга, 
Кабылан Сыргак капташат. 



Эки көзү алаңдап, 
Эки буту салаңдап, 
“Көкө теңир, колдо, - деп, 
Сойобу Сыргак жолдо, - деп, 
Өргө салсам жетет, -деп, 
Өкүртүп башым кесет, - деп, 
Эңишке салсам өтөт, - деп, 
Түрө кармап этектен, 
Сүйрөткөн бойдон кетет, - деп, 
Кындыргалап качайын, 
Анда койбой баратса, 
Алгара таштап бир жерден. 
Аңдып тосуп жатайын, 
Олчоктогон Сыргакты, 
Очогор менен атайын” 
Деп ойлонуп чоң Коңур, 
Арамзада оңбогур, 
Оролмо тоону оролуп, 
Көрүнө түшүп жоголуп, 
Качып барып бир жерде, 
Кара тоого солонуп, 
Түшө калып кара аттан, 
Тизгинин колго оролтуп, 
Чыга берип бир жерге, 
Олойуп карап токтоду, 
Очогорун октоду, 
Ойрон Сыргак баатырда, 
Алмамбеттин айтканы, 
Ойунан чыгып жоголду, 
Алгараны көргөндө, 
Өлүмдү качан ойлоду? 
Өзү качып кетиптир, 
Алгара олжо алам, деп, 
Ого бетер чу койду, 
Чылбырдан жетип кармарда, 
Мээлеп турган Коңурбай, 
Очогор менен бир койду, 
Олжо алалбай кара атты, 
Кабылан Сыргак торойду, 
Калдактап Коңур жеткени, 
Кылычын кындан алганча, 
Кырандын башын кескели, 
Аңгычакты артынан, 
Бай Жакыптын эр Серек, 
Бакырган бойдон жеткени. 
Серектин үнүн Коңурбай, 
Ашкере айрып угалбай: 
“Мингени окшош көк экен, 
Өңдөрү сары, көзү көк, 
Өткүр окшош неме экен, 
Өлгөнү Серек турбайбы, 
Өткүрү Сыргак бул экен!” 
Ойлонуп муну туралбай, 
Баш кескенге жарабай, 



Кылчайып артын карабай, 
Кара атты минип калдактап, 
Өзөн ылдый Коңурбай, 
Качып барат далдактап, 
Камчы болуп эки этек, 
Кетип барат салбактап. 
Жетип Серек Сыргакка, 
Жаш толтуруп көзүнө, 
Алмамбет айткан керээз кеп, 
Серектин бар эсинде, 
Телкызылга Сыргактын, 
Артып сөөгүн жүктөдү, 
Жетекке алып Кызылды, 
Коңурбайдын артынан, 
Тобокел деп түшкөнү. 
Өзөндүн чыгып оозуна, 
Оңбогон Коңур ойлонуп, 
Алгара менен толгонуп: 
“Серек болсо тирүүсү, 
Өлүктү алып кетет, -деп, 
Аркасынан жөнөсөм, 
Аркы бетте жетем, - деп, 
Серекке кошуп Манастын, 
Башын кесип кетем” –деп, 
Бадырайып турганда, 
Минген аты дагы көк, 
Жетегинде дагы көк, 
Желмогуздай келайтат, 
Жарыша чуркап эки көк. 
“Жеткени Сыргак турбайбы, 
Очогор октор дарым жок, 
Сыргак менен беттешип, 
Салыша турган чагым жок, 
Найзанын учу тешпеген, 
Кылычтын мизи кеспеген, 
Балтанын сырты батпаган, 
Мен турмайлык бул Сыргак, 
Борончудан кайтпаган.” 
Муну ойлонуп Коңурбай, 
Алгара менен алактап, 
Кең багалек буулум шым, 
Ат капталда балактап, 
Утур келген баатырга: 
- Кылчайып артың караба, 
Эптеп жетип Бейжинге, 
Сепилге кирип маанала! 
Деп баратат Коңурбай, 
Тарап кач! – деп, - бириндеп, 
Айтып барат Коңурбай, 
Алп Коңурбай баш болуп, 
Анжу, манжу – эки урук, 
Калмак, кытай – төрт урук, 
Шибе, солон – алты урук, 
Качып кетти баарысы, 



Беттеше албай Серекке, 
Чогулушуп бир туруп. 
Арстандын Серек иниси, 
Каңгайды түгөл коркутуп, 
Ээси жок калган бош аттан. 
Миңден артык чогултуп, 
Айдап кетти бургутуп. 
Эсен хан элге ээ болбой, 
Какандык эки бөлүндү: 
Кара кытай, калмактар, 
Анжу, манжу – арбактар, 
Шибе, солон – алты урук, 
Эки инген карай бөлүндү, 
Коңурбайдан кырк жаңжүн, 
Бөлүнгөнчө бөлүндү. 
Муну мындай таштайлы, 
Айкөл Манас арстандын, 
Аз күнчүлүк дүйнөдөн, 
Аттанганынан баштайлы. 
 

Манастын дүйнөдөн өтүшү 

Алмамбет, Чубак эрте өлдү, 

Серек, Сыргак жоголду, 

Артынан өзүм барам, - деп, 

Аларды издеп табам, - деп, 

Турган кезде арстан, 

Аккуласын жетелеп, 

Миң ашуун тулпар ат алып, 

Сыргактын сөөгүн кошо алып, 

Элге келди эр Серек, 

Өкүрүгү баш жарып. 

Сыргактын сөөгүн түшүрдү, 

Ал күнү жатып күтүндү, 

Эртең менен болгондо, 

Эл эсебин алдырды, 

Элди катка салдырды. 

Алмамбет элин Бозуулга, 

Чубактын элин Ырчы уулга, 

Жакыптын элин Серекке, 

Бакайдын колун баарына, 

Бөлүп берди барынча, 

Элине кошуп эрлердин, 

А дүйнө кеткен шерлердин, 

Сөөгүн кошо тапшырды, 

Күн чыгыштын четинен, 

Күн батыш карай бастырды. 

Узаса алдын токтотуп, 

Үч күндө бирден жоктошуп, 

Алдында Манас баратат, 



Чана тарткан Аккула, 

Айдаганы Тазбаймат, 

Музбурчактын өлүгүн, 

Кошо алып баратат. 

Бир-бир күндөр болгондо, 

Манас жатып кеп салат: 

- Жердин жыты буркурап, 

Кирер маалы болду эле, 

Мурдума түк жыт келбейт, 

Ач бетимди, - деди эле. 

Токтотуп туруп кула атты, 

Бетин ачты Манастын, 

Он алты күн болуптур, 

Кылбагалы заараны. 

Заараны жасап турганда, 

Көзүн бардап кайран шер, 

Айландыра карады: 

- Ай, ай, Бакай жан досум, 

Карып калган белемсиң? 

Эрлер өлүп санааркап, 

Акыл качып мээ кетип, 

Арып калган белемсиң? 

Турпандан туура тартканда, 

Камбыл менен басканда, 

Баркөлдүн белин ашканда, 

Иле бойлоп түшкөндө, 

Барбайт белең бучакка. 

Тагдыр ошол турбайбы, 

Ким көтөрбөйт кудурет, 

Бешенеге куйганды! 

Кечип өтүп кум-арык, 

Тетир суунун айагы, 

Балтанын тоосун айланып, 

Чыландын шору Кең түзгө, 

Айланганың турбайбы, 

Элге жетип өлө албай, 

Таластын бетин көрө албай, 

Жалгызды кучуп өбө албай, 

Саргарганым турбайбы! 

Тарткының кайра, тарткының, 

Батышты алып маңдайга, 

Кутбаны алып оң жакка, 

Тетир суу бойлоп баскының, 

Тетир суу бойлоп келгенде, 

Түшүргүн деп бир жерге, 



Түшкөн жери бүгүн бар, 

Жылкычы дөбө дээр эле.  

Буйрук берип жаткырып, 

Жан казанын астырып, 

Жерлеген элдин малынан, 

Семизинен таптырып, 

Бир малга берип үчтөн ат, 

Малдуунун көөнүн жай кылып, 

Эки семиз малдууну, 

Бир демде койду эр Манас, 

Алты аттуу бай кылып. 

Эртеси күндүз түш кезде, 

Көчүгүн койуп чоң ташка, 

Башынан чүрмөт алдырып, 

Ырчы, Бозуул, Серекти, 

Жанына жакын алдырып: 

- Аттуу, баштуу чоронун, 

Өлүп кетип барысы, 

Кочуш болуп чөкчөйгөн, 

Ушул болду калышы. 

Түндүктү туура бетке алып, 

Маңдайдагы ак баш тоо, 

Арсак-арсак Керметоо, 

Заңкайган карт Тийаншан, 

Ачанын бары ашуу жол, 

Ары ашсаң Ысыккөл, 

Алмамбет колу  айрыны аш, 

Буга Бозуул өзүң баш, 

Ашуу бийик, жол татаал, 

Белги кылып куржунун, 

Адам алгыс ташка ас, 

Алмамбет сөөгүн билгизбей, 

Адам көргүс жерге кат, 

Ысыккөлдү аралап, 

Таласыңа жетип бак, 

Ырчы, болуп өзүң баш, 

Чубактын колу зындан аш, 

Белди ашырып жүктөбөй, 

Чубактын сөөгүн бекем кат, 

Ысыккөл башы Жетөгүз, 

Тегеренбей шыдыр бас, 

Таласыңа жетип бак. 

Серектин колу суу бойло, 

Телкызыл жооруп басалбай, 

Туруп калар болжолдо, 



Таштын бетин ойуп кет, 

Телкызылдын баш сөөгүн, 

Төбөсүнө койуп кет: 

Ойуна белги таш жыйна, 

Эмчектешсин бир тууган, 

Арстандын көөнүн калтырба. 

Дагы айтар бир кеп бар, 

Бул олтурган жалпыңа, 

Жарты айак аш ичип, 

Жарым-жарты малын жеп, 

Жол бойунда кез болгон, 

Жалпы элге катылба, 

Жаның калбайт тениңде, 

Жазыгың кийин угулса! 

Бакай калсын жанымда, 

Кыргыл калып сен мында, 

Баргычакты чана айда. 

Кыргыздын келдик элине, 

Ылдамдап кетип калалы, 

Жетпесе ажал кечигип, 

Каныкейди табалы, 

Деп ошентип кабылан, 

Кош, деп койуп аттанды, 

Көчүгүн койгон шол ташта, 

Жайата деп ат калды. 

 

 

Алмамбеттин кошуну, 

Бозуул айдап айры ачты, 

Айры ичинде бир тоого, 

Алпарып куржун ага асты, 

Ошол үчүн айрынын, 

Мазар деген дагы бар, 

“Алмамбеттин куржун” деп, 

Ошол бүгүн дагы бар, 

Чубактын колун Ырчы айдап, 

Зындандын белин ашыптыр, 

Эмгичекти дайынсыз, 

Эчким билбейт мунусун, 

Чубак кайда жатыптыр? 

Серек бойлоп тетир суу, 

Тешикчап деп бел ашты, 

Тетир суунун бойунда, 

Баатыр Сыргак эр жатты, 

Эмгиче бар жыйган таш, 



Жасатты деп Сыргактын, 

Укмуш кулак эр айтты, 

Суу бойунда үйгөн таш, 

Белгиси болуп келайтты, 

Көрүп келген элдер бар, 

“Тулпардын башы” деген бар, 

Божомолдуу түкшүмөл, 

Телкызылдын башы, деп, 

Айтыла келген аңыз бар, 

Арстан Манас айкөлүң, 

Санаада түркүн ой ойлоп, 

Аркайган кара тоо бойлоп, 

Агын өөдө келайтты, 

- Музбурчактын өлүгүн, 

Аккулага кошо артты. 

Тулпарга жабыр болгондо, 

Таштан ойуп көр казды, 

Суу акпаган аскадан, 

Көк кашка тунук суу акты. 

Көкжалдын бири жатты, деп, 

Көкөншык деп аны айтты, 

Уламалар окшобойт, 

Музбурчакпы, Чубакпы, 

Талашып элдер келайтты, 

Көкөн Ушук Мазар деп, 

Аны азыркы эл айтты. 

Үчтурпан деген жай менен, 

Марал токой, күн тийбес, 

Кеңири өзөн сай менен, 

Айкөл кетип баратат, 

Азганакей жан менен. 

Бүүлөтүнүн Карасуу, 

Бурулуп атын сугарып, 

Кылбото деген бел ашып, 

Каркыра, Чалка жол басып, 

Туздун бойун кылалап, 

Токтоо кылбай баратат, 

Дөң жийдени бетке алып. 

Түш кынтайган убакта, 

Таштан аккан булакта, 

Тулпарларды суугарып, 

Азык ичип, чай ичип, 

Кетип бара жатканда, 

Уйку канбай чана айдап, 

Бара жаткан Тазбаймат, 



Чылан салган калтанын, 

Оозун булкуп тартыптыр, 

Калтадан чылан чачылып, 

Жылан чыгып какырга, 

Жыландын тоосу аталып, 

Айтылып келе жатыптыр. 

Сарытикен, тез менен, 

Тегирмети, кез менен, 

Орто бөктөр чөл менен. 

Көбү какыр азы шор, 

Катуу бакыт жол менен, 

Майдан, терек – катар бел, 

Каткан кара шор менен, 

Келе жатса айкөлүң, 

Чакмактын бойу бир жерде, 

Төштүктүн айылы бар экен. 

Желенин керүү деген жер, 

Үстү артуу бел экен, 

Улак тартып, кунан чаап, 

Эл ойноочу жер экен. 

Ортосунда дөбөгө, 

Төштүк чыгып олтурчу, 

Төштүк чыккан дөбөнү, 

Тойун төбө дээр экен. 

Карма теке, Чоңтойун, 

Сөөк, Чакмак – төрт жылга, 

Чалкайып жаткан төр эле, 

Чатыратып үй тигип, 

Чалкалап өскөн эл эле. 

Чычканга кебек алдырбас, 

Төштүк белдүү эр эле, 

Алыстан аңсап айкөл шер, 

Атайын мында келди эле, 

Түшчүлүк жакын барганда, 

Баатыр Манас келет, деп, 

Төштүккө кабар болду эле. 

Айкөл Манас келет, деп, 

Кабар угуп алп Төштүк, 

Чатырап жаткан айылды, 

Чапкылатып кылдыртып, 

Аттуу-баштуу – эстүүсүн, 

Аксакалы, келчүүсүн, 

Иштин ыгын билчүүсүн, 

Барып койбой кычыртып, 

Жаштарга улак тарттырып, 



Балдарга кунан чаптырып, 

Сары улагын таптырып, 

Садагасын кактырып, 

Агар алтын, ак күмүш, 

Манас үчүн чачтырып, 

Кубантып эрди түшүртүп, 

Эркин үйдө күттүрүп, 

Түндүгүнө кой сойуп, 

Түштүгүнө эр Төштүк, 

Сүт бото тайлак – төө сойуп, 

Баатырды сыйлайт эр Төштүк, 

Күндө бирден бээ сойуп, 

Манас шерди көрсөк, деп, 

Күндө келет эр толуп. 

Ошончо элге Кенжеке, 

Дасторкондоп чай куйуп, 

Бар тамагын жай койуп, 

Шекер менен бал койуп, 

Сары кант менен токочун, 

Түгөнгүсүз мол койуп, 

Жарты токоч койдурбай, 

Кымызды бөксө сундурбай, 

Карта менен жал койуп, 

Жайа бычып май койуп, 

Казы кертип да койуп, 

Арактан  кошо куйдуруп, 

Карысы менен жашына, 

Жайы менен сундуруп, 

Экчеме максым, жармасы, 

Эркинче ичип канчасы, 

Төштүктүн толгон кези экен, 

Кымызы дайра суу экен, 

Арагы чалкып көл экен, 

Аш-тамагы көп экен, 

Телегейи тептегиз, 

Теңир берген иш экен, 

Ирегелеш коңшусу, 

Алты жүз үйлүү киши экен. 

Айкөл Манас кеп айтат: 

- Алп Төштүгүм, - деп айтат, 

Тунжуруң барбы тууруңда? 

Шумкарың барбы колуңда? 

Күлүгүң барбы байлаган? 

Күкүгүң барбы сайраган? 

Тунжуруң болсо талпынган, 



Булбулуң болсо таңшыган, 

Адамдын болот кубаты, 

Жаркырап көңүл ачылган, 

Анда Төштүк кеп айтат: 

- Аңдасаң, арстан, -деп айтат, 

Тунжурум жок туурумда, 

Шумкарым жок колумда, 

Тулпарым жок байлаган, 

Күкүгүм жок сайраган, 

Таңшып сайрар булбул жок, 

Таптаса чуркар тулпар жок, 

Жоктун баарын сен айтып, 

Жалындуу ичке салдың чок! 

Оодарылып ушинтип, 

Өтүп барат дүйнө бок, 

Шумдугу ушул жалгандын, 

Тагдыры окшойт алламдын, 

Кенжекеден башка зайып жок, 

Турбай койду балдары, 

Бул байкушта айып жок. 

Туурума конор тунжур жок, 

Тагыма минер уулум жок, 

Уулум тургай кызым жок, 

Шумдугун эстеп жалгандын, 

Ар күнү ичим болот чок! 

Боорум күйүп чок болот, 

Ар канча күйгөн менен да, 

Бир балаага алланын, 

Буйругу жок окшонот! 

Тыңшап жатып Айкөл шер: 

Келе бери Тазбаймат, 

Аккелтемди алып кел, 

Күпсөрдү кагып барынча, 

Дарыны бөзгө салып кел, 

Сокур да болсо мейличи, 

Ок эле болсо алып кел, 

Баймат алып караса, 

Дары бүтүн, ок сокур, 

Келе бери алгын, - деп, 

Кол кашыктап Байматым, 

Окту отко салгын, -деп, 

Сокур окту эритип, 

Кайра куйса калыпка, 

Мөлтүлдөп барып токтолду, 

Сокуру жок жык толду: 



- Мына, айаш Кенжеке, 

Дарыны ичип, окту кат, 

Убадалашып мен менен, 

Төрөш үчүн сөз байлаш, 

Аккелтенин дарысы, 

Туут болсун Кенжеке, 

Сокур огум жык толду, 

Уул болсун, Кенжеке. 

Батасы журтту байыткан, 

Хан Кошой бата бергенде, 

Түш кымтайган кез эле, 

Арадан отуз жыл өтүп, 

Кечигип бара жатканда, 

Тууган энем Чыйырды, 

Ырым кылып ушундай, 

Каныкейге берди эле, 

Семетей төрөп алды эле, 

Бойкат болуп ошол жай, 

Ажеп эмес Кенжеке, 

Баштагыдай жол жолдоп, 

Төрөп калсаң сен деле, 

Айкөлдөн угуп Кенжеке, 

Бойуна болуп эми эле, 

Эркек төрөп алгандай, 

Эрип кетти жөн эле. 

Он жыл өтүп арадан, 

Жоодарбешим баатырды, 

Кенжеке тууган дечү эле. 

Байыркылар кылганы, 

Баары такыр эм эле, 

“Эркек туусаң Кенжеке, 

Жоодарбешим койгун” –деп, 

Манас айткан деди эле, 

Ушулардын баарысы, 

Узун кулак укмуштан, 

Улап уккан кеп эле. 

Сөзү ширин көкжалдын, 

Оозу менен айткан сөз, 

Эмгичекти эстелип, 

Айтылып калды деди эле, 

Ойдуруп чыккан кеп эмес, 

О, калайык билсеңиз, 

Орто жерден тегеле. 

Бала үчүн ырымдын, 

Барын бүтөп айкөл шер, 



Төштүккө айтты керээзин, 

Тоо көтөргүс кайран эр: 

- Мен тууларда Жакып бай, 

Буурултокой жерлеген, 

Сенин атаң Эламан, 

Кебезтоону ээлеген. 

Түндүк менен түштүккө, 

Үзүлбөй турган тоо экен, 

Алтайда туулган мен элем, 

Кең Кашкарда сен элең, 

Бала кезден бер жакка,  

Атагың чыккан эр элең, 

Атайын келдим айлыңа, 

Алыстан издеп сени мен. 

Олуйа Кошой карыды, 

Акылы кетип арыды, 

Чубактын калып артында, 

Акбалтада ал барбы, 

Акылы жетип айтса да, 

Кебин бирөө аларбы? 

Жамгырчы жакшы эр эле, 

Карып калган чагында, 

Абыке, Көбөш - эки иним, 

Ээ кылышпайт тегеле. 

Бакайды башка сенсиң, дейт, 

Алмамбет, Чубак, Сыргак жок, 

Бакайды эми теңсинтпейт. 

Текечи, Шыгай дайындуу, 

Араң турат Шыгайдын, 

Чынкожо, Чабак - эки уулу, 

Агыш, Үрбү, Керкөкүл, 

Алардын жайын билесиң, 

Мени менен басташып, 

Арага элчи салганда, 

Тилдеп кууп жибердиң, 

Накылай менен Карабөрк, 

Олжолоп алып жүргөмүн, 

Кулетен менен Шооруктун, 

Кендирбай менен Дөөкандын, 

Куда экенин билбедим, 

Билип туруп булардын, 

Кара санап тузуна, 

Кара каска сийбедим, 

Жарам зилдеп ооруду, 

Жай бербей ажал тооруду, 



Үзүлбөй турган окшонот, 

Коңурбайдын боолугу. 

Көзүмдү жумсам нетерсиң? 

Күн-түн дебей жетерсиң, 

Башымда туруп башкарып, 

Сөөгүмдү койуп кетерсиң. 

Сарамжалын бүт кылгын, 

Жуугандарга он бештен, 

Бар кийимим жыш кылгын, 

Бары журтум жардаткын, 

Бакайга башым карматкын, 

Ыскат атым токуткун, 

Кыйаматтык дос элем, 

Кызыл арстан молдого, 

Жаназамды окуткун. 

Дооранга токсон кур байла, 

Барын окшош сур байла, 

Төштүктүн кылган иши, деп, 

Атагың кетсин ар кайда. 

Айкандын уулу Көкбөрү, 

Айагыма киргизгин, 

Кол кармашкан ишим бар, 

Достук жолун билгизгин. 

Келгенинин кеби бар, 

Шоорук – калмак саткыны, 

Дөөкан каңгай ханы эле, 

Накылай менен Карабөрк, 

Силер алчу кыз эле, 

Манас тартып алган, деп, 

Бузулуп айтар чагы эле. 

Агыш менен Керкөкүл, 

Сөөгүмө ыйлатпай, 

Накылай менен Карабөрк, 

Жетелеп чыкса ээ кылбай, 

Бокмурунга карматкын, 

Айагымда мууздаткын, 

Жүрөгү өлсүн калгандын. 

Керкөкүл, Агыш өлгөндө, 

Өлгөнүн көзү көргөндө, 

Ашыгып калат келгендер, 

Алдырап качып жөнөргө. 

Коңурбай менен Нескара, 

Келип кабар албасын, 

Айылга бүлүк салбасын, 

Ушул жактан Төштүгүм, 



Бейкут болуп калбагын. 

Каткалаңдын Сайкалы, 

Келбей койбойт өлүмгө, 

Ошондон жакшы тил алгын, 

Баарын билет кыз Сайкал, 

Тулпардан тандап из чалгын, 

Төө көтөрөр Акбалбан, 

Жан кишиге көрсөтпөй, 

Көтөртүп алып сөөгүмдү, 

Бакай, Кошой – кары бар, 

Көкбөрү, Төштүк - экөөң бар, 

Каныкей менен бешөөң бар, 

Агайар менен алты жан, 

Жасатым койуп чыгарда, 

Агайардын башын ал, 

Кучактап жатсын бутумду, 

Айагыма таштап сал. 

“Керекке  терек жыгылат”, 

Кебиңер бар, карылар, 

Теректен кесип эр Бакай, 

Бир “Манасты” жасап ал, 

Жасатып койом күмбөздү, 

Алып барып көмө сал. 

Көр байге кылып ат чапкын, 

Чыгып келген куланын, 

Мурдунан аккан каны бар, 

Айбанда болсо мен үчүн, 

Өлүп кетер жаныбар. 

Ооз омуртка айдарын, 

Босогомо бастыргын, 

Он төрт ханды чубата, 

Күмбөзүмө тарттыргын, 

Пейлиңди салып бекем ук, 

Курдашым, Төштүк, тапшырдым. 

Шишик баскан шилимден, 

Балтаны издеп таптыргын, 

Өз колуң менен тарттыргын, 

Манас кетти көрүш, деп, 

Кошойго киши чаптыргын, 

Ак калпак кыргыз элиңди, 

Кар кылбай элге баккының, 

Ушунча айтар саа кебим, 

Башка кеңеш кеп болсо, 

Учурунда тапкының,,- 

Деп ошентип эр Манас, 



Каңырык түтөп шай кетип, 

Эндиреп барып токтоду, 

Көкжалдын көзү өткөндө, 

Көп кыргыз кантер экен, деп, 

Көргөндөр ыйлап боздоду. 

Шишиктин оозун ачтырды, 

Балтанын көзүн таптырды, 

Чириген эттер бултулдап, 

Ириң агып кулкулдап, 

Чайкалып суудай чулкулдап, 

Кышкы муздай кузгундап, 

Жарадан чыккан сасыктан, 

Үйдүн ичи жыттанып, 

Чара-чара ириң, кан, 

Токтоосуз ташып төктүрдү, 

Эшикке улам чыгарып, 

Балтаны тартып алалбай, 

Эч айласын табалбай, 

Көзөөгө аркан салдырды, 

Аккула менен тарттырды. 

Арзан дебе калчаны, 

Тартып алган балтаны, 

Бакай, Төштүк байкады. 

Эни эшик эниндей, 

Узуну кулач төш жары, 

Эр экен Манас ченебей, 

Ушунчалык балтаны, 

Көтөрүп жүргөн кенебей! 

 

 

Аттанып Манас айылдан, 

Арпа менен айланып, 

Атбашы түштү кабылан, 

Уккан Кошой алдында, 

Жолунан чыгып кабылган. 

Ушунча кылып дөө Кошой, 

Баргын, десе болбоду, 

Кошойго айтты эр Манас, 

Барлык кебин ойдогу: 

- Батаң жутту байыткан, 

Барктуу Кошой сен элең, 

Бала күндөн бер жакка, 

Эч душманга баш ийбей, 

Баатыр Манас мен элем, 

Элөөсүз балта чаптырып, 



Ушундай болом дээр белем?! 

Катаган, Жакып бир ата, 

Манас иниң сен ага, 

Төштүккө айттым көп кепти, 

Айтпай калган экенмин, 

Унутуп кетип бир кепти, 

Атам Жакып сизге ага, 

Каныкей, Төштүк, Бакай бил, 

Көкбөрүнү таштаба, 

Сыр алдырбай Жакыпка, 

Таласка жетип барыптыр, 

Кош эмесе, деп айтып, 

Айылга барбай талаада. 

Эки-үч күндүк арада, 

Кыргыл чалды чаптырды, 

Каныкейге барарга: 

- Алмамбет менен Чубакты, 

Арууке менен Көрпөйан, 

Угузбасын аларга. 

Каныкейге айтып кой, 

Келген кеткен көп болот, 

Бирөөнүн көзү тийбесин, 

Азыр болсун балага, 

Семетейди көрсөтсүн, 

Алып келип талаада, 

Кыргыл кетти бургутуп, 

Акборчук менен чулгутуп. 

Таңга жакын бир кезде, 

Каныкейдин үйүнө, 

Барып жетти Кыргыл чал, 

Ошо күнү Каныкей, 

Кара кашка аргымак, 

Карматып келип адырдан, 

Мамыга байлап астырган. 

Аргымактын жанына, 

Атын байлап Кыргыл чал, 

Асталай басып алыптыр, 

Канышыңдын үйүнө, 

Жакын жетип калыптыр. 

Талаадан келип түшкөнүн, 

Атын байлап асканын, 

Үйдү карай басканын, 

Туйуп жаткан Каныкей, 

Үйдө күйгөн шамы бар, 

Сергек өскөн жайы бар, 



Эшикти келип ачарда, 

Сабынан кармап колго алды, 

Жанындагы шамшарды, 

“Кастык кылып балама, 

Келе турган жан барбы? 

Көөнү бузук ит эле, 

Көр Көбөш деген айбаны” 

Муну ойлоп Каныкей, 

Кастык кылган ким болсо, 

Канжарды турат малгалы. 

Арстан жөнөп кеткели, 

Хан баласы Каныкей, 

Бошотуп белин бут чечип, 

Төшөккө кирип жатпаган, 

Керилип уктап жайынча, 

Уйкунун даамын татпаган, 

Кыргыл кирсе эшиктен, 

Каныкей кайран жеңекең, 

Шамшарды алып колуна, 

Дайарданып чапчуудай, 

Турган экен ордунда. 

Эшиктен кирип Кыргыл чал: 

- Амансыңбы жеңебиз? 

Чоңойдубу Семеңиз? 

Эмгичекти уктабай, 

Олтурганың эмнеңиз? 

Каныкей анда кеп айтат: 

 

- Кыргылсыңбы? – деп айтат, 

Чоңойуп калды Семетей, 

Кандай уктап жатамын, 

Санаасы жок немедей? 

Башың бүтүн бооруң сак, 

Амансыңбы Кыргыл, ай? 

Ак калпак кыргыз барыңыз, 

Айкөл Манас залыңыз, 

Аман барбы жалпысы, 

Музбурчак, Бакай – карыбыз? 

Өзүң баштап кырк баатыр, 

Эсен барбы Кыргыл ай? 

Алмамбет, Чубак – эки шер, 

Окшош өскөн эгиз эр. 

Эсен барбы Кыргыл ай? 

Күнү катын уулу эле, 

Анткен менен арстанга, 



Арка тирек муун эле, 

Сыргак барбы Кыргыл ай? 

Кызыл тилдүү Ажыбай, 

Кеңеште бар Алыбай, 

Кербендин бири Алымбай, 

Күлдүргүчү Жайсаңы, 

Бала кезден баатырга, 

Караан болуп бир жүргөн, 

Мажик барбы Кыргыл ай? 

Алжандардын Кутунай, 

Ошол барбы, Кыргыл ай? 

Өзү бирге казатка, 

Ошолор менен чыккандай, 

Же болбосо Каныкей, 

Өлгөндөрдү уккандай, 

Айтып сурап киргенде, 

Аа деген үнүн жыйа албай, 

Ыйлап ийди Кыргыл чал, 

Аманат жанды ошондо, 

Кыйнап ийди Кыргыл чал. 

Ошондо кайран Каныкей, 

Өзүнүн жанын кыйгалы, 

Колундагы канжарды, 

Сууруп алды кылаптан, 

Кыргыл кармап колунан, 

Сакал ылдый жаш кетип, 

Ыйлап туруп муну айтат: 

- Бизден кабар алыңыз, 

Айткан сөзгө каныңыз, 

Байлалуу экен аргымак, 

Арстанды тосуп алдынан, 

Аттанып жолго салыңыз, 

Аман келди жарада, 

Айкөл Манас ханыбыз, 

Жанындагы бирге келайтат, 

Атактуу Бакай карыңыз, 

Алдыңа келди айткалы, 

Атайын Кыргыл чалыңыз, 

Калган кепти Каныкей, 

Кийин угуп каныңыз, 

Семетейди калтырбай, 

Бирге алып барыңыз, 

Кыргылдан Каныш кеп угуп, 

Келайтат айкөл деп угуп, 

Ат току деп Кыргылды, 



Алдыратып буйуруп, 

Аста чыгып эшикке, 

Сарытаздын үйүнө, 

Басып кирсе бурулуп, 

Сарытаз ойгоо жатыптыр, 

Көзүн ачып чулуйуп. 

Ал Каныкей ошондо: 

- Алдыңа келдим мен сага, 

Айтканга болбой сен капа, 

Талаадан таап баккансын, 

Асырап өзүң бир бала, 

Семетейди берейин, 

Балаңды бергин сен мага, 

Арстаным келе жатыптыр, 

Семетейиң мына деп, 

Алпарайын алдыңа. 

Айдай бети ак саргыл, 

Көзү чекир көк эле, 

Адам эмес айбанды, 

Тигилип тиктеп караса, 

Бул ааламда жок эле. 

Арстан атка мингинче, 

Семетейди албайын, 

Бердим бүгүн сага эле, 

Сен балаңды албастан, 

Берип койгун мага эле. 

Сениң балаң карасур, 

Көзү чекир шумурай, 

Көз тийбейт буга тегеле, 

Сарытаз айтты мындай деп: 

- Албас болсоң Семетей, 

Айтпагының Каныкей, 

Алмаштым деген мындай кеп, 

Сарытаздын талаадан, 

Таап алган баласын, 

Өңөрүп алды Каныкей, 

Сарытаз менен үйүндө, 

Калып калды Семетей. 

Арстан Бейжин барарда, 

Балтыр бешик Семетей, 

Атасы келди үч жылда, 

Кирип калган үч жашка, 

Ошол кезде Семетей, 

Чыйырды менен Каныкей, 

Багып жүргөн Семеңди, 



Чыгарбастан айылга, 

Көрсөтпөдү караанын, 

Абыке, Көбөш, Жакыпка. 

Сарытаздын үйүнө, 

Качан киши кирүүчү? 

Сарытаздын баласын, 

Кимдер карап күлүүчү, 

Аны кимдер сүйүүчү? 

Томолок бет, дум далы, 

Толук эле шумурай, 

Эки жаагы салаңдап, 

Чулук эле шумурай, 

Шумурайды алганда, 

Каныкей айтат мамындай: 

- Келайтат арстан жаралуу, 

Мен Каныкей санаалуу, 

Эртеңден калбай көчүп кет, 

Мында койбой баланы, 

Ыйлап элге чуу салат, 

Көрүп калса карамы, 

Баш-учумду алганда, 

Коргондун бийи болосун, 

Айтканым чын бил аны. 

Эчкилик көчүп баргының, 

Эчкиден саан алгыңын, 

Кебиме көңүл бургунуң, 

Келип кетип тургунуң, 

Кем-керчиңди толуктап, 

Алып кетип тургунуң, 

Сен эркексиң мен катын, 

Кол кармашып койолу, 

Убада болсун ушунум, – 

Шумурайды өңөрдү, 

Кыргыл чалды кошо алып, 

Кылайып элге билинбей, 

Кыйын жеңең жөнөдү. 

Козу түштөн өткөндө, 

Келе жаткан караанды, 

Кыраакы жеңең көргөнү. 

Аргымакты бош таштап, 

Алдынан басты буластап, 

Белдемчи жерде булактап, 

Тоту куштай Каныкей, 

Басканы сонун кылактап. 

Кыргыл чал кеткен кездерде, 



Аркадан Кошой жетпептир, 

Алдагы бирге келиптир: 

Таазим кылып Кошойго, 

Эңкейип Каныш баш уруп, 

Зор Бакайга жолугуп, 

Айкөл шерге кол сунуп, 

Колунан кармап көрүшүп, 

Көзүнөн жашы төгүлүп, 

Ойротто жок көкжалдын, 

Өңү башка көрүнүп: 

- Келе бери, Каныкей, 

Алып келчи баламды, 

Салам айтып кол сунуп, 

Көрүшкүдөй боло элек, 

Токтонуп колго калдыбы, 

Көргөндөй болуп карааны? 

Деп ошентип арстаның, 

Каныкейди карады. 

Бермек түгүл Каныкей, 

Имере кармап баланы, 

Көк шилисин көрсөтүп, 

Мелтиреп карап турганы. 

“Бере койсом сүйөөр – деп, 

Жытынан муну билер, 

Жоголгон экен балам, - деп, 

Көңүлү айнып кетер”, - деп, 

Айланайын арстаным, 

Акылда барды айтайын, 

Өзүңдүн бербей балаңды, 

Муну неге катайын, 

Тигилгениң болчуу эмес, 

Тиктегениң оңчуу эмес, 

Ошондон коркуп жатамын, 

Кыйналып араң келипсиң, 

Душмандын тартып азабын, 

Аман болсо көрөсүң, 

Жалгыз уулуң ыраатын, 

Жүргүнүң кетели, 

Койчу, арыстан, сурадым, 

Көпөлөгүң мынаке, 

Көп кечигип турбагын, 

- Койчу, Каныш, алып кел, 

Алкымынан жыттайын, 

Көрсөтпөсөң баш жагын, 

Көтөнүнөн жыттайын, 



Баланы катып койнуна, 

Жылаңач басып бооруна, 

Өзүнүн жытын өткөрүп, 

Кош колдоп Каныш сунду эле, 

Колуна алып эңкейип, 

Шилисинен жыттады, 

Мурдунун учу тийерде, 

Башын кайра тартканы: 

- Жакшы иш эмес, Каныкей, 

Бок жыттантып чунакты, 

Мына мындай бакканың,- 

“Биле албайт абам муну,- деп, 

Семетей жүрсүн аман”, - деп, 

Уйалган болуп кылыйып, 

Каныкей калды жымыйып, 

 

 

Айылды карай жөнөдү, 

Аттанып булар чубуруп, 

Келатат деп эл угушуп, 

Жардап карап турушту, 

Короого чыгып чогулуп. 

Алдынан келип жөөлөштү, 

Жардап турган калың журт, 

Жарасын шердин көрүштү, 

Апкаарып сурай алышпай, 

Санаасын санга бөлүштү: 

“Манас, Бакай – бул экөө, 

Баймат, Кыргыл бар төртөө, 

Ушулар эле калганбы? 

Алмамбет, Чубак эр баштап, 

Катардагы кырк чоро, 

Калбай душман алганбы? 

Же аты арык, тон жыртык, 

Аркасында калганбы?” 

Кайсы экенин ойлошуп, 

Калайык биле албады. 

Ошол кезде айкөл шер, 

Көзүн ачып, каш серпип, 

Тегерете карады: 

- Үй тиккиле камданып, 

Алмамбет менен Чубакты, 

Көчүрүп кел жабылып, 

Аркада калган эл келет, 

Тогуз-он күн аз калды, - 



Андан башка кеп кылбай, 

Ушул болду айтканы. 

Кыргыл менен Байматты, 

Кыраан Бакай башкарды, 

Бакай турса тапшырып, 

Башын алса айтабы? 

Элдер келип колбушуп, 

Кийимин шерди тонотуп, 

Каныкей карап жараатын: 

- Балтаны качан алгансың? 

Албай келсең жакшы эле, 

Көп кечигип каласың, - 

Деп ошентип Каныкей, 

Куну куйуп тышынан, 

Нушту берип ичинен, 

Эбеп-себеп алынча, 

Медетти берип барынча, 

Чирикти койбой кескилеп, 

Кулгуна жерин тешкилеп, 

Эбеп менен себептен, 

Күндө салып себелеп, 

Түлкүнүн өтүн таптырып, 

Жаңылап күндө чаптырып, 

Кажырдын өтүн алдырып, 

Ийлеп туруп салдырып, 

Көкжоруну карматып, 

Өлтүрбөй тирүү жардырып, 

Тазкарынын алдырып, 

Ысуулай бойдон таңдырып, 

Кан-ириңин бузулган, 

Картык менен тарттырып, 

Жаранын оозун кургатып, 

Күн сегизге толгондо, 

Баатырды өөдө тургузду, 

Сеп алтып жанын жыргатып. 

Эми кылмак болду Каныкей, 

Кыйла-кыйла жумушту, 

Күндүн саны он толду, 

Кырк чоронун башчысы, 

Кырка айыл эл конду, 

Алмамбет менен Чубакты, 

Угуза турган күн болду. 

Аккуланы алдырып, 

Арстан токум салдырып, 

Бакай, Кошой жанында, 



Төрткөлдөн чыкты бастырып: 

Алдына киши чаптырып, 

Арууке менен Көрпөйан, 

Үстүнө кара жаптырып, 

Айылга чукул келгенде, 

Камчыны тайап бөйрөккө, 

Арстан Манас көкжалың, 

Боздоп турду бакырып: 

- Алмамбет, Чубак – эгиз эр, 

Акжолтой тууган берендер, 

Алдымда турса бел эле, 

Артымда сан кол эл эле, 

Жоого чыкса эр эле, 

Жойкундаган шер эле. 

Арууке айаш, Көрпөйан, 

Каңгайга барып каңгырап, 

Ажырап келдим маминтип, 

Алмамбет менен Чубактан, 

Аталашым Сыргактан! 

Кызыл тилдүү Ажыбай, 

Кыйындын бири Кутунай, 

Булар да кетти кылчайбай! 

Алымбай менен Алыбай, 

Алар да кетти кайрылбай! 

Жайсаң, Мажик эрлерим, 

Биттейимен айрылбай, 

Бирге басып жүргөнүм, 

Эрлерден түгөл айрылып, 

Өлбөгөн турат сүлдөрүм! 

Айдаркандын эр Көкчө, 

Айбаты жандан бөлөкчө, 

Коңур кесип баш алды, 

Тулку бойу тен калды, 

Буудайык хандын Музбурчак, 

Бурулбай кетти бул дагы! 

Көтөрбөскө чара жок, 

Көтөрдүк теңир салганын, 

Акыры ушул жалгандын, 

Калдайып бирге келе албай, 

Ушул менин арманым! 

Алмамбет, Чубак барында, 

Ааламды баскан мен элем, 

Сыргак үчөө тең турса, 

Кем-керчим жок дээр элем. 

Каңгайга барып катыштым, 



Качпай бир жыл атыштым, 

Арстандарды алдырдым, 

Ач каманга чалдырдым. 

Канатым сынып бүктөлдүм, 

Кара арпадай түктөлдүм. 

Жер тайанып конорго, 

Куйругум сынып кетилдим, 

Курдаштардан айрылып, 

Куубаш болгон жетиммин! 

Бозала туйгун болпондор, 

Боз карчыга солтондор, 

Бу дүйнөлүк жолдоштор, 

Оо дүйнөлүк колдоштор, 

Качырганы жолборстой, 

Кармаганы илбирстей, 

Кайсаганы карышкыр, 

Бири миңге барабар, 

Кара башы жалгыз бир, 

Кайрандардан айрылдым! 

Кетилди бүгүн туйагым, 

Кетип турат сыйагым, 

Бузулуп калды чарбагым, 

Баштакыдан бул кезде, 

Бастап турат арбагым! - 

Каңырык түтөп каңгырап, 

Хан Манас боздоп турганда, 

Кайран катын Арууке, 

Калдайган кара башында, 

Кабыланга айтты андан: 

- Кайгырба, баатыр жолборсум, 

Кайрылбай кетсе сиз жакка, 

Алмамбет, Чубак, жолдошуң: 

Атадан бирге эгизиң, 

Сыргак кетсе дүйнөдөн, 

Эч өөнү жок тегизиң: 

Дагы эле бакты кыргыздын, 

Өзүңдүн тирүү келишиң, 

Көз жумган соң ааламдан, 

Билесиң кайтып келбесин. 

Алмамбет, Чубак, Сыргагың, 

Башын катпай мааналап, 

Ак калпак кыргыз эл үчүн, 

Атышып жүрүп өлгөнүн 

Үйдө жатып өлгөндөн 

Жакшыраак деп турамын, 



Эл чогулуп көмгөндөн. 

Үйдө жатып эр өлсө, 

Казган көргө кирбейби, 

Өлгөн күнү билбейби: 

Эл үчүн өлгөн эр болсо, 

Укумдан тукум унутпай, 

Урпактар айтып жүрбөйбү, 

Азыр өлгөн немедей, 

Укканда ич күйбөйбү! 

Чоролордун канчасы, 

Калыптыр Бейжин жеринде, 

Манжу, кытай элинде, 

Ошолор элдин түбөлүк, 

Ойунан чыкпай сакталат, 

Тирүү келген чоролор, 

Бура басса кокустан, 

Кылганы унут ташталат, 

Өздөрүнө айтылып, 

Өлгөнчө жаман ат калат , - 

Деп ошентип Арууке, 

Манаска айтты кайрат кеп. 

- Жарамдын жайы эң жаман, 

Болду үйгө кайтканы, - деп, 

Кайран шерди Каныкей, 

Алып кетти жетелеп. 

Акылман жеңең Каныкей, 

Бакай менен кеңешип, 

Жарасы жаман Манастын, 

Жакшы болуу кыйын, деп, 

Жүрө берип, жам-жайкыт, 

Кыйналбайлы кийин, деп, 

Төө көтөрөр Акбалбан, 

Азык-түлүк баарысын, 

Кайран жеңең камдаган. 

Эчкиликтин эки чат, 

Эңиш тартып суу агат, 

Арзанча адам байкабас, 

Алды жагы кош кашат. 

Кашаттан ташты ойдуруп, 

Ичине киши киргенде, 

Ар тарапка чойдуруп, 

Беш жүз киши баткындай, 

Ичин мындай чоң кылып, 

Топосун ичке үйдүрүп, 

Түн ичинде жеңекең, 



Акбалбанга көтөртүп, 

Агын сууга куйдуруп, 

Бир жерге эмес, ар жерге, 

Агыны катуу шар жерге, 

Төктүрүп сууга урдуруп, 

Түк билгизбей кишиге, 

Каздырып жайын бүтүрдү, 

Каныкей көөнүн тындырып. 

Казылып жай бүткүчө, 

Өнөрүн Каныш ашырды, 

Зоодон ойгон бул жайдын, 

Сыртын мындай жашырды. 

Алдындагы Карасуу, 

Аскадан түшпөй шар аккан, 

Тоону койуп түбүнө, 

Тактайдан кынап жасаткан, 

Оозунан ылдый агызган. 

Түндөсү боону тарттырган, 

Топосун сыртка ташыткан, 

Күндүзү кайта ноо койуп, 

Суу менен оозун бастырган, 

Үстү менен суу аккан, 

Түбүндө айар жай казган. 

Кирип чыгар жеринде, 

Ич жагын зоону сыйдалап, 

Будур-судур тышкы бет, 

Көзгө көрксүз жаман таш, 

Эп келтирип жасаткан. 

 

Ички бети жагына, 

Тартып койсо чойулган, 

Койо берсе чогулган, 

Темирден ташка орнотту, 

Аркы учун байлатты, 

Тектеп түркүк толготту. 

Абыке, Көбөш, Жакыпка, 

Кылайтып ага шек бербей, 

Олуйа Кошой, хан Бакай 

(Манас атка мингенде, 

Бирге жүргөн ал Бакай), 

Жан кишиге билгизбей, 

Өз үйүнө чакырып, 

Алып келди Каныкей: 

- Тирүү олуйа абамсың, 

Досу Бакай турасың, 



Кызмат кылат арстанга, 

Арзымды экөөң угасың, 

Күмбөз салам арстанга, 

Муну кандай кыласың? 

Өз атасы кайрыдин, 

Мал үчүн таштайт уйатын, 

Абыке, Көбөш иниси, 

Күнү катын балдары, 

Абалын көрүп турасың, - 

Абаң Кошой туралбай, 

Сакалы ылдый жаш агып, 

Сүйлөй албай булдурап, 

Тили калды байланып. 

Акылдын кени береке, 

Абаң Бакай кеңеши, 

Ар качан жарайт керекке: 

- Айашым, уккун кебимди 

Олуйа Кошой бар анда, 

Айашың Бакай жаныңда, 

Кабылан Манас баатырга, 

Курал согор чактарда, 

Төкөр уста Бөлөкбай, 

Мындай кепти деди эле: 

“Жер бетинде ар жерде, 

Килбото, чоко көп эле, 

Кен бышырып, таш эрип, 

Темир болуп чыкканча, 

Жарачусу жок эле, 

Чоңополдун чокусу, 

Килботосу бек эле” – 

Олуйа Кошой баш болуп, 

Өзү барып төө тартып, 

Алып келген кеп эле. 

Төкөр уста кыргыздан, 

Өтө өнөрпоз неме эле, 

Таш талкалап темир таап, 

Кен бышырып, сүт чайкап, 

Аккелте мылтык, Сырнайза, 

Ачалбарс кылыч, чоң балта, 

Өзү жасап берди эле. 

Эрикпей киши чаптырсак, 

Нарлардан комдоп тарттырсак, 

Ополдон килди алдырсак, 

Килди майга бышырып, 

Күмбөзүн мыкты салдырсак, - 



Эр Бакайдан кеп угуп, 

Арстан үчүн бой уруп, 

Түк билдирбей эч кимге, 

Кызмат кылды Каныкей, 

Так абалы келгинче. 

Аргамжы тартып ком салып, 

Төөдөн миңди чубатып, 

Чоңополдон килбото, 

Килботодон алдырды: 

Тегиздеп кышын койдуруп, 

Сексен миң эркеч сойдуруп, 

Майына кышын бышырып, 

Токтотуп күмбөз бек салды, 

Тогуз кылым өткөнчө, 

Козголбосун деп салды, 

Салакасын арттырып, 

Бар кылганын Манастын, 

Күмбөзүнө жаздырды. 

Арстан Манас шериңди, 

Алмамбет, Чубак эриңди – 

Такоолу Сыргак инини, 

Музбурчак менен Көкчөңдү – 

Кытайда башсыз өткөндү, 

Кыргыздан нечен кеткенди, 

Тирүү турган жанында, 

Кошой, Бакай, карыны, 

Күмбөзүнө тарттырды, 

Алмамбет менен Чубакты, 

Шыпшайдарга арттырды. 

 

Килден жууруп Манастын, 

Жасатын таштан катырды, 

Бакайдан башка жан билбейт, 

Далдаа жерге каттырды, 

Ушинтип кайран Каныкей, 

Бар жумушун так кылды, 

Баткалы күнү алаштын, 

Шайы кетти Манастын, 

Жарасы зылдап ооруду, 

Жай бербей ажал тооруду. 

Айкандын уулу Көкбөрү, 

Арстанды көрүп кетем деп, 

Койонаалы чунагын, 

Ээрчитип келип олтурду. 

Каныкей анда кеп айтат: 



- Бурулуп айаш мен жакка 

Кулагың салчы, деп айтат, 

Акыреттик досуңдун  

Сөөгү бошоп шай кетип, 

Күн жакындап келатат, 

Көз көрбөөчү карайлап, 

Түн жакындап келатат, 

Көзүн жумса кокустан, 

Элге кабар ким айтат? 

Эси жок эки тууганы, 

Элге кабар турмайлык, 

Эми бизге калды деп, 

Бок дүйнөнү талашат, 

Букар менен Үргөнчкө, 

Буларга кабар айтпагын, 

Кадырлуу куда – сыйлуу сөөк, 

Кастарлап келе албады, 

Мунун жайын байкагын, 

Картайып калды Карахан, 

Оорубайт көөнүм атаман 

(Ининин көзүн караган). 

Темиркан менен Шаатемир – 

Экөөнүн бири бастырып, 

Келгени жок теги бир, 

Буларга кабар кылбайлы, 

Элемандын Төштүккө, 

Айрым киши жумшайлы. 

Көзү өтүп кеткинче, 

Керкөкүл, Агыш, Үрбүгө, 

Туйдурбастан туралы, 

Көзү өтүп кеткен соң, 

Ошондо кабар кылалы. 

Анжийанда Сынчыбек, 

Бадакшанда Малабек, 

Балыкта бар Алабек, 

Дүйшөмбүдө Козубек, 

Айашым, мында турасың, 

Бетбактыда өзүң бек, 

Коросондо Мырзакмат, 

Кыйба элинде Дабытай, 

Жеркендеги,Таабалды, 

Хотендеги Нуракун, 

Кашкардагы Алакун, 

Лоп бойунда Карача, 

Кабар берсек буларга, 



Үлгүрсө калсын көрүшүп, 

Баатырдын көзү барында, 

Үлгүрбөсө намазга 

Араң келет ушунда. 

Келечи менен Нишапур, 

Кешмирдин эли ыраакта, 

Барбасын кабар буларга. 

Анжийан, Ташкен, Наманген, 

Жакырлары көп эле, 

Буйактагы элдерден, 

Дооран алар киши жок, 

Дооран менен иши жок, 

Ошо жактын элдерден, 

Ала келсе канетет? 

Алматы казак эл эле, 

Ар жагы Капал кең эле, 

Алтай менен аралаш, 

Жергеси чукул бир эле. 

Чабармандан экини, 

Эл ичинен ылгайлы, 

Калтырбай элди жыйнайлы, 

Талыкпаган белдерде, 

Чаңкабаган чөлдөрдө, 

Тулпар барбы сындайлы – 

Кошой, Бакай - карысы, 

Каныкей менен Көкбөрү, 

Кеңеш кылып алышты. 

Айкандын уулу Көкбөрү, 

- Менин атым Темиркөк, 

Жылкыдан чыккан тердебес, 

Чөлдө минсе шор дебес, 

Кумда жүрсөң он күнү, 

Чалчыктан тандап суу ичпес, 

Ээрчип келген туйагым, 

Койонаалы чунагым, 

Өз атымды мингизип. 

Өзүнүн тонун кийгизип, 

Айкөл менен дос элем, 

Достугумду билгизип, 

Мен баламды жумшайын, 

Батыш-түштүк жактарга, 

Чыгыш жагы түштүктүн, 

Лопто жаткан Карача, 

Ошого дейре барууга, - 

Батыш-түндүк чыгышын, 



Ким барып кабар кылат, деп, 

Ылгап киши карады, 

Минер атын сындады. 

Ошол кезде айылга, 

Арстанды көрүп кетем, деп, 

Ээрчитип Карачунакты, 

Бокмурун келип калганы. 

Ээрчитип чыгып Каныкей, 

Маминтип кебин салганы. 

- Сен атаңа аш берип, 

Чырканды салдың ченебей, 

Кабар бердиң ар жерге, 

Артын ойлоп элебей, 

Кара кытай, калмактар, 

Анжу, манжу – жүнбаштар, 

Калбай келди тебелей, 

Агаң Манас башкарган, 

Баарысына жол бербей. 

Ашта бизге ал келбей, 

Каңгайга барып Коңурбай, 

Капалдан тартып жылкыны, 

Айдатып алды ээ кылбай. 

Алдырган малын алаштар, 

Кабар кылды тура албай, 

Ан үчүн барды Бейжинге, 

Агаң Манас арыстан, 

Айбыгып жатып ала албай. 

Кошо барды казатка, 

Ат жалын тартып мингени, 

Эрке өскөн бала, деп, 

Сырткы ишке чала, деп, 

Үйүңө жылуу таштады, 

Айап гана бир сени, 

Кеңешип турсак сен келдиң, 

Кабарчы жайын билгели. 

Батыш-түштүк жактарга, 

Көкбөрү уулун жумшады, 

Батыш-түндүк-чыгышка, 

Таппадык кимди жумшарды, 

Атаңа кылар ишиңди, 

Агаң Манас аткарды, 

Агаңа кызмат кыларга, 

Бокмурун, сенден башка жан барбы?- 

Каныштан угуп Бокмурун, 

Ойкуштап өскөн кургуруң: 



- Калети жок, чын кебиң, 

Минтип кыйноо тартпастан, 

Мурда не кабар бербедиң? 

Айласы арзан жеңеке, 

Маалында келген экенмин. 

Мааникерди мингизем, 

Айдардын Карачунагын, 

Так өзүндөй өтүмдүү, 

Эркелеткен туйагын, 

Айткан жерге киргизем, 

Айттырып кабар билгизем, - 

Каныкей анда кеп айтат: 

- Жетисууда жедигер, 

Ал дагы кыргыз элиңер, 

Башчысы Багыш билиңер: 

Музбурчактын иниси, 

Алматыда Козучак, 

Капалда кыргыз, казакта, 

Кыдырып жүргөн алашта, 

Катарда киши Сакычак: 

Кан жутуп ичтен кайгырган 

Көкчөсүнөн айрылган 

Атакта бар кишиси, 

Аксакалы Айдаркан: 

Иледе алаш эли бар, 

Айта келиш эби бар: 

Үч Каркыра, Кеминде, 

Чечен Үрбү теги бар. 

Жетөгүздү жердеген, 

Ысыккөлдү ээлеген, 

Агыш күйөөң дагы бар. 

Камбыл, Турпан жери бар, 

Атагы кыргыз алаш деп, 

Жети уруунун эли бар. 

Баркөл, Манас шаары бар, 

Бешбалыктын баары бар, 

Кабар укчу ушулар, - 

Айдардын Кара чунагы, 

Жан кишиге туйдурбай, 

Айткалы кабар чурады. 

 

 

Койонаалы чунагың, 

Кабардантып бар жайды, 

Букар менен Үргөнчкө, 



Бул экөөнө барбады, 

Карахан менен Акун хан, 

Кабарсыз алар калганы. 

Лоптон кайра кайтканда, 

Анжийан менен айланды, 

Наманген келип калганы, 

Олуйа чал деген бар экен, 

Ошол жерден таап алды, 

Атынан түшүп жөө басып, 

Урмат кылып барганы, 

Койонаалы чунактын, 

Ошондо айтып турганы: 

- Айкөл Манас эр үчүн, 

Кабарга келдим эл үчүн, 

Айыктыргын Манасты, 

Өткүр болсо дубаңар, 

Өлүп калса кокустан, 

Ойдогудай дооран ал, 

Кулак салып кебиме, 

Таласка жетип ылдам бар! – 

Угуп муну молдолор, 

Олуйа чал ороңдоп, 

Бастек бойлуу неме экен, 

Корс-корс этип кодоңдоп: 

- Кайда барсаң, анда бар, 

Кайда эле болсо биз үчүн, 

Камдалуу дүйнө дапдайар. 

Таласыңа ким барат? 

Манастын малы арам мал, 

Садагасын ким алат? 

Алабыз дооран малын деп, 

Жүрө албайбыз сагалап! 

Алпарар болсоң сен бизди, 

Ээр-токумдуу ат болсун, 

Бар шайманы бүт болсун, 

Түштүк тамак жай болсун, 

Түндүгүнө кой сойсун, 

Алардан бирөө кемисе, 

Кете бергин жолуңа, 

Биз менен ишиң болбосун!  

Койонаалы чунагың, 

Кубулжуп туруп ал чалга, 

Айткан кеби мына бул: 

- Түштөнөр жерге ак чатыр, 

Түнөөр жерге үй тигип, 



Тонуңду мыктап кийгизип,  

Атыңды тандап мингизип, 

Мына ушундай алпарсам, 

Өлүп калса Манасты, 

Бересиңби тиргизип?! - 

Олуйа чал муну угуп, 

Ого бетер оолугуп: 

- Олуйалыгың билгиз деп, 

Өлүп калса тиргиз деп, 

Кайдан келдиң тийишип, 

Манаска жан киргиз деп?!  

Мундан мурда өлдүңбү? 

Тирилип кайра көрдүңбү? 

Ачуума тийбе каргаймын, 

Ажалдан мурда  жалмаймын, 

Бүрдөп турган баласың, 

Бөөдө өлүп каласың! – 

Ачууланып ошондо, 

Койонаалы чунагың, 

Өлсөң өзүң өлгүн деп, 

Өлүмдү сонун көрдүң деп, 

Кара жаак булдурсун, 

Толгой кармап имерди, 

Олуйа чалды кодойтуп, 

Оройлото жиберди. 

Токсондон ашык киши экен, 

Имерип баарын ал топтоп, 

Арык уйдай токмоктоп, 

Чыдай албай камчыга, 

Жөө жүгүрдү соксоктоп. 

 

Жалынганга болбоду, 

Жанын мунун койбоду, 

Каргап-жутуп ийгин деп, 

Токмок менен сойлотту, 

Олуйа чалды баш кылып, 

Токсондон ашуун кожонун, 

Жонуна камчы ойнотту. 

Селдесине чалынып, 

Баары турду жалынып: 

- Атты минип алалы, 

Жете албайбыз жөө басып... 

Койонаалы көк эле, 

Көмгөлү жүрөт жөн эле. 

- Баарыбыз дейсиң олуйа, 



Учуп баргын асманда, 

Олуйа турсаң канаттуу 

Сага минер ат кайда?! 

Учуп жетсең бул жерден, 

Жөө калбайсың барганда! - 

Деп ошентип чунагың, 

Топоңдотуп жөө айдап, 

Жанадил экен улугу, 

Чогулуп келди эл жардап, 

Сурап алып Жанадил, 

Аларга берди ат жайлап. 

Күндүзү тыным алдырбай, 

Түндөсү уйку салдырбай, 

Койонаалы чунагың, 

Кожолорду катуу айдап, 

Таласка минтип алпарат, 

Баланы жута алган жок, 

Кожонун баары тең каргап. 

Кабар уккан калың эл, 

Калбай келди баары тең, 

Алтымыш уруу көп алаш, 

Ак калпак кыргыз элге баш, 

Кайкап Кеңкол толгону, 

Айдын болуп он беши, 

Күнгө жума болгону. 

Бакай, Кошой – карысы, 

Алп Төштүк менен Көкбөрү, 

Арстандын кирип үстүнө, 

Боло албайт экен эми, деп, 

Көздөрүнө жаш толду, 

Алланын сүйгөн бендеси, 

Айкөл Манас баатырың, 

Аттана турган чак болду. 

Катар турган көп элден, 

Кошойду карап койулуп, 

Бакайды тиктеп баатырың, 

Төштүктү тиктей кол сунуп, 

Көкбөрү карай сүзүлүп, 

Каныкейди бир карап, 

Кайран эр кетти үзүлүп... 

Бопорозтой көк түтүн, 

Оозунан чыгып бур этип, 

Калың журт калды чур этип, 

Айдын он беш күнүндө, 

Жуманын кадыр түнүндө, 



Ыймандуу кетти кайран эр, 

Ак исламдын дининде, 

Келген жан кайтат ар качан, 

Туруш жок жалган дүйнөдө. 

Кыргыздын кылып каадасын, 

Алдына чөптөн салдырып. 

Үстүнө суптан жаптырып, 

Алып барып арстанды, 

Эр жагына жаткырып, 

Ар сонундан көшөгө, 

Алып келип тарттырып, 

Накылай менен Карабөрк, 

Хан баласы Каныкей, 

Чачтарын жазып таратып 

Калдайтып кара чүмкөтүп, 

Төр жакка тетир каратып, 

Тегеректеп эл келди, 

Өкүрмөк болуп үн тартып. 

Агыш менен Керкөкүл, 

Накылай, Карабөрктөрдү, 

Жетелеп чыгып түз барып: 

- Куда болуп каадалап, 

Алуучулар биз, - деди, 

Олжолоп алган бул Манас, 

Ыйыңды койуп жүр! – деди. 

Акылы кыска эки күң, 

Кой дегенге келбеди, 

Жетелеше тайтайып, 

Эшиктен чыга келгени. 

Алдында Төштүк ашыгып, 

Ачуулуу сүйлөп шашылып, 

Бокмурунду кол булгап, 

Туйдурбай алды чакырып: 

- Хан Көкөтөй эркеси, 

Эстүү бала сен элең, 

Агыш менен Керкөкүл, 

Жесирибиз алдык, деп, 

Ичтеринде ойлоду, 

Койо туруп азырча, 

Кийин алса болбойбу?! 

Унчукпай кирип бул экөө, 

Үн чыгартпай коборду, 

Же болбосо күңдөрдүн, 

Кой деген сөзү болбоду, 

Түпкүлүгүн бул иштин, 



Акылың терең ойлочу! – 

Энөө баатыр Бокмурун, 

Ойуна келсе бурулбас, 

Ойротто мындай жок мурун. 

Оорагы жок күчү көп, 

Колу бейбаш шок мурун, 

Каныкейден кеп уккан, 

Канча кепти анда уккан, 

Эр Төштүктөн эми угуп, 

Элөөрүп калды жулунуп, 

Экөөнү экөө жетелеп, 

Эшиктен чыкты чубуруп, 

Утурлай басып Бокмурун, 

Учурашып жолугуп: 

- Агыш күйөө, Керкөкүл, 

Бул эмине ишиңер? 

Билектен алган жетелеп, 

Бул кайактан келген кишиңер? - 

Керкөкүл айтат коржойуп, 

Агыш айтат борбойуп: 

- Тартып алган эмеспи, 

Тирүүдө Манас зор болуп, 

Накылай менен Карабөрк, 

Эми алдык ээ болуп, - 

Бокмурун жөнгө торгоду, 

Кеп укпай мойун толгоду, 

Катындарга Бокмурун, 

Айткан кеби бул болду: 

- Караган көк бит чагыңда, 

Тийгенсиңер Манаска, 

Ыйлабайсың эки күн, 

 

Эч болбосо, намыска! 

“Жакшы өлсө баары өлөт, 

Жаман өлсө бир өлөт”, 

Байыркы айткан кеп ушул, 

Агыш менен Накылай, 

Керкөкүл менен Карабөрк, 

Бул ишти төртөөң койгунуң, 

Билсеңер уйат ушунуң, 

Бокмурундан кеп угуп, 

Болбос жумуш деп угуп, 

Агыш менен Керкөкүл 

Тилдеп ийди оолугуп. 

Бетин тытып алсак, деп, 



Карабөрк менен Накылай, 

Каңшылап турду канчыктай, 

Эки катын жулунуп. 

Көкөтөйдүн Бокмурун, 

Бала жолборс эр эле, 

Беттешип бенде жеңбеген, 

Билеги чоңдун бири эле. 

Керкөкүл менен Агышты, 

Далыдан чапчый алганы, 

Бурдап басып тизелеп, 

Эр Манастын жолуна, 

Курмандыкка чалганы, 

Карап турган көпчүлүк, 

Кой деп айта албады. 

Карабөрк менен Накылай, 

Бурулбастан кармады, 

Кирип алып жерге, деп, 

Тийип жаткын эрге, деп, 

Төбөсүнөн тик жарып, 

Төрт бөлөк кылып таштады. 

Агыш менен Көкүлдүн  

Өлүгүн сүйрөп эли алды, 

Накылай менен Карабөрк, 

Карап койор киши жок, 

Талаада жатып калганы, 

Качыр минген шыгайлар, 

Сүйрөтүп барып шоораңга. 

Жар көчүрүп салганы, 

Ошол кезде кыз Сайкал, 

Пайда болуп калганы. 

Үстүнө кызыл жамынып, 

Үйгө кирди чамынып, 

 

Кайран эрдин тушуна, 

Олтура калды үн салып: 

- Ороздунун он уул, 

Бай Жакыптан сен элең, 

Каткалаңдан Карача, 

Карачадан мен элем, 

Ээ болгондо алашка, 

Эсине албайт Манас деп, 

Саа таарынып жолборсум, 

Каңгай жакта жүрчү элем. 

Бетиңе чыктым салышып, 

Кез керип найза сайышып. 



Эрликтин жолу ушундай, 

Көөнүңө алба, арстаным! 

Учу бирге жазылат, 

Түбү бирге кошулат, 

Каңгайдан келип атайын 

Кайрылып мында тууганың, 

Кайгыңды тартып олтурат! 

Угуп калып душманың, 

Сөз байлашып жатканын, 

Эки жору бул элге, 

Баралы деп жортуулга, 

Ойдогу кебин айтканын, 

Жеткиргели өзүңө, 

Келген элем арстаным! 

Тирүүңдө конгон элиңе,  

Кут жайнаган дөөлөт-бак, 

Бактың эле кар кылбай, 

Асырап элди сарбаптап, 

Көрбөй тирүү көзүңдү, 

Тууганың турат зар какшап! 

Аладан көйнөк кийгемин, 

Ушул мезгил жаман чак, 

Ак калпак кыргыз элиңди, 

Атагы Талас жериңди, 

Аркаңда калган белгиңди 

Алганың Каныш билгичти, 

Арстаным, арбагың менен колдой жат! 

Убара болуп тууганың, 

Ушунчалык кош айтат! – 

Каныкей кошот кан какшап: 

- Кайырма жака, киш ичик, 

Желбегей жеңин бош таштап, 

Кайрылбай кеттиң эч кимге, 

Кайгырамын көз жаштап! 

Кыргызда чыккан арстаным, 

Кылымга алдың дастаның, 

Кыйаматка айтылат, 

Кытайдан эшик ачканың! 

Алаштан чыккан арстаным, 

Айтылат сенин дастаның, 

Акырга чейин калбайбы, 

Анжудан эшик ачканың! 

Аркаңда балаң жаш калды, 

Акыл-эстен бош калды, 

Ажал алса жакадан, 



Андан калар ал барбы? 

Айланып ажал келгенде, 

Азырети Аалы шерди алды, 

Өтсө да өзүң, арстаным, 

Ак калпак кыргыз эл калды, 

Атактуу Талас жер калды! 

Курама темир курч кылдың, 

Куранды жыйып журт кылдың, 

Кытай, калмак кулданып, 

Алып кеткен кыргыздын, 

Ажыратып баарысын, 

Алтымыш уруу алаш деп, 

Ай-ааламга дүң кылдың! 

Душманыңды кем кылдың, 

Бала кезден бер жакка, 

Тууганыңа дем кылдың, 

Аташканың Каныкей, 

Агызып жашын сел кылдың: 

Ордуңду басар уулуң жаш, 

Орунсуз бизге чыккан кас, 

Үшкүртүп бүгүн тел кылдың! 

Туш-тушумдун баары кас, 

Аркаңда калган жалгызды, 

Арстаным, арбагың менен колдой жат!- 

- Болду, айаш, болду, - деп, 

Көкбөрү, Бакай кош айтат, 

Кайран жеңең Каныкей, 

Көзүнүн жашын имерип, 

Астыртан киши жиберип, 

Абыкени алдырып, 

Көр Көбөштү таптырып: 

- Серектин басар шайы жок, 

Бактырып атам жактырып, 

Абыке, Көбөш – кайниним, 

Агаңар өлдү, сен экөөң, 

Эл башкарып билгиниң. 

Четтеп турбай жат элче, 

Жаныма жакын келгиле, 

Жергелүү Талас жериңде, 

Жети хандын эли эле, 

Экөөнүн өзү жок болду, 

Беш хандын башын бир кошуп, 

Конокту бөлүп бергиле. 

Аксакалды жыйгыла, 

Түндө кеңеш кылгыла, 



Кол жуудуруп аш берип, 

Мына минтип тынгыла. 

Бир атадан алты эле, 

Кыз душмандын бүлөсү, 

Экөөңдө ага үч эле - 

Экөө өлдү амалсыз, 

Бирөө оору, дармансыз: 

Акылың менен иш кылып, 

Аш берип атты чапкыла, 

Агаңдын каны каткыча,- 

Каныкейден кеп угуп, 

Ак көңүл туулган Абыке, 

Алапайын таба албай, 

Ал тура албайт удургуп. 

Орой ачар кейпи жок, 

Оң-тескери кумтунуп, 

Көр Көбөш турат мултуйуп, 

Абыке элди башкарып, 

Конокту бөлүп алышып, 

Бээни коондой жарышып, 

Бай Жакыпты баш кылып, 

Байбиче үйгө чакырып, 

Бар кеңешин бүтүрүп. 

Эртеси элге аш берип 

Эр Төштүк кеңеш кеп берип, 

Кеби элге эп келип, 

Бакайга башын карматып, 

Баары журтун жардатып, 

Куруп калган Каныкей, 

Сарамжалын бүт кылып, 

Жуугандарга он бештен. 

Бар кийимин жыш кылып, 

Дооранга токсон кур байлап, 

 

Бардыгын бирдей сур байлап, 

Ыскат атын токутуп, 

Кыйаматтык дос болгон, 

Кызыларстан молдого, 

Жаназасын окутуп: 

Бакай, Кошой карысы, 

Көкбөрү, Төштүк, Каныкей – 

Кеби бирге баарысы, 

Айткандай Манас кылгалы, 

Мамындай токтом кылганы: 

- Жерлигине баатырды, 



Күндүз алып баралы, 

Бүгүнкү күн кеч болду, 

Түнөтүп үйдө калалы, 

А көрөктүү кечкече, 

Көр байге атты чабалы, 

Атты айдап чабышты, 

Чапкан ат келип калышты, 

Баатырдын аты Аккула, 

Чыгып келди жаныбар, 

Мурдунан агып кызыл кан, 

Кыбыланы баштанып, 

Өлүп кетти кайран мал! 

Баатыр Төштүк жанында, 

Манаска атап мууздап, 

Мазарга башын чыгарып, 

Ооз-омуртка айдарын, 

Күмбөзүнүн босого, 

Жел кирип буга турушун, 

Ичине темир тордотуп, 

Бекиттирди ошого. 

 

 

Элдин баары жатканда, 

Таттуу уйкуга батканда, 

Кошой, Бакай, Көкбөрү, 

Кайран жеңең Каныкей, 

Калгандарга туйгузбай, 

Акбалбанды келтирип, 

Досуңдун сөөгүн көтөр деп, 

Казган көргө жеткирип, 

Жыгачтан ноосун койдуруп, 

Сууну башка бурдуруп, 

Банус чырак кошо алып, 

Жайдын ичин көргөндө, 

Олуйа Кошой зор Бакай, 

Алптан Төштүк, Көкбөрү, 

Каныкейдин ишине, 

Ыраазы болду таң калып, 

Сарамжалы топтолук, 

Чаласы жок кичине, 

Беш жүз киши баткыдай, 

Казган көрдүн ичине: 

Кара кайыш быйдана, 

Кабат-кабат салдырып, 

Түрдөп килем жайдырып, 



(Чирибей миң жыл турсун, деп, 

Жасаган өзү Каныкей, 

Акылдашы Арууке, 

Билгизбестен эч кимге). 

Асыл килем үстүнө, 

Алтындан кылган тактасын, 

Ал тактанын үстүнө, 

Кырмыз жибек бактасы: 

Баатыр шерди жаткырды, 

Кош айтышып келгендер, 

Таң агарып кетет, деп, 

Эшикти көздөй бастырды, 

Укмушту Бакай баштады, 

Төө көтөрөр балбанды, 

Мойнунан чаап таштады. 

Ичине тартма тээктүү, 

Таш эшикти жабышты, 

Сууну тетири агызган, 

Ноону тартып алышты, 

Алып кетип калышты. 

Көкбөрү, Төштүк экөөлөп, 

Бакай, Кошой – төртөөлөп, 

Катырып койгон кылбото, 

Кепинге аны салышты, 

Табытына таңышты: 

Таң атып чыкты аңгыча, 

Каралөккө жүктөшүп, 

Күмбөзгө алып барышты, 

Алп Төштүк менен Көкбөрү, 

Жайын койду кыл ташты. 

Сарытаздын баласын, 

Семетей деп алпарып, 

Ошого топо салдырды, 

Өкүрүшүп эл ыйлап, 

Аттанып конок бүт чубап, 

Өндүрдүн ичи жаңырды. 

Олуйа Кошой, алп Төштүк, 

Көкбөрү менен Бокмурун, 

Абаң Бакай, Каныкей, 

Баары бирге жам болуп, 

Малышканы кан болуп: 

“Арстандан калган туйакка, 

Ким жамандык ойлосо, 

Төбөсүнөн басалы, 

Тирүүлөй көрүн казалы, 



Умачтап көзүн ачалы: 

Арстан Манас төрөнүн, 

Келерки ашын берели, 

Кыйшыгы болсо душмандын, 

Кыйындыгын көрөлү” –  

Деп баарысы ушинтип, 

Чырпык кыйып шартташып, 

Ок тиштешип антташып, 

Эр Бакайга кош айтып, 

Аттанып булар жөнөд?, 

Канышка кайрат сөз айтып, 

Муну мындай баштайлы, 

Мундан кийин жомокту, 

Семетейден баштайлы. 

 

Басмага даяардаган :  

АСАНБАЙ МАТИЛЫ 

 

 

 




