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Ы бы рай Алтынсариннің омір жолы 
жөне қыаметі

і

Қазақ халқының талантты үлдарының бірі Ыбырай 
Алтынсарин -  аса көрнекті ағартушы, этнограф ғалым, 
қазақ әдеби жөне жазба өдеби тілінің негізін қалаушы 
ақын өрі жазушы, орыс графикасы негізінде қазақ 
алфавитін л<асаушы жаңашыл педагог болған адам.

Ол тарихтың қиын да күрделі кезеңінде, қазақ 
қоғамының қүрылымында да, өлеуметтік экономика- 
лық омірінде де аса бір қиын шақта дүниеге келді: 
бүл қазақтардың Орта жөне Кініі л<үздерінің Россияға 
қосылуы аяқталып, олардың патша империясының 
отарына айналған түсы еді. Үлы жүз өлі Қоқан ханды- 
ғының қол астында болатын.

Патша өкіметі иелігіне жаңадан енген жерлерде 
өз билігін нығайтуға бағьггталған шаралар қолдана 
бастады. 1822 жылы Батыс Сібір генерал-губернаторы 
Сперанский жасаған «Сібір қазақтарының жарғысы» 
қабылданады. Бүл «Жарғы» бойынша Орта жүздегі 
хандық таратылын, Сібір қазақтарының облысы қү- 
рылады, ол өз кезегінде округтерге, округтер болыстар 
мен ауылдарға бөлінеді. Сібір қазақтары Батыс Сібір 
генерал-губернаторлығына бағынады.



¥С А Қ  ӘҢГІМЕ, ЕРТЕГІЛЕР
(Балалар турасьшда)

1. Өрмекші, ңұмы рсқа, қарлығаш

Атасы он жасар үл баласымен далада келе ж атыи, 
баласынан сұрады:

-  Анау өрмекшіні көремісің, не істеп жүр?
-  Көремін, өрмек тоқып ясүр.
-  Анау құмырсқаны көремісің?
-  Коремін, аузында бір нанның талш ы ғы  бар, 

жүгірін кетіп барады.
-  Ж огары қара, кокте не көрінеді?
-  Ж оғарыда қарлығаш  үш ын жүр, аузында кесе 

тістеген шобі бар.
Сонда атасы айтты: олай болса, ш ырағым, ол 

кіш кентай жондіктер саған ғибрат: ормекші маса, 
шыбынга түзақ қүрып жүр, үстап алған соң озіне 
азық етерге. Қүмырсқа бала-шағаларына тамақ 
аулап, бір нанның талшығын тапқан соң озі жемей, 
аузына тістеп, қуанғаннан үйіне жүгіріп қайтып 
барады; қарлы ғаш  балаларына ұя істеуге шәп ж иы п 
ж ұр. Ж үмы ссы з жүрген бір жан жоқ. Сені де Күдай- 
тағала босқа жүруге жаратпаған, жүмыс жасауға 
әде^тенуге керек деді.



2. Сатемір хан

Сатемір жеті жасар күнінде атасынан жетім 
қалыпты. Күндерде бір күн Сатемір далада ойнап 
жүріп , бір ескі тамның түбінде шарш аған соң сүй- 
еніп, ж ан-ж ағы на қарап ж атса, бір аяғы  ақсақ қү- 
мырсқа тамның төбесіне қарай өрмелеп барады да, 
орта шеніне барғанда қүлап түседі; түра салып тағы 
да өрмелейді, манағыдан гөрі ж оғары рақ барғанда 
тағы қүлап түседі. Үшінші рет қүмырсқа және 
тырмысады; ақыр, бар күш ін салып, қисая-мисая 
барып, тамның төбесіне ш ығып кетті.

Мүны көріп Сатемір ойға қалды: «Қүдяй-
тағаланың ж аратқан  ж ан-ж ануары ны ң ең кіш кен- 
тайы осы қүмы рсқа екеш қүмырсқа да тынбай 
жүмы с ж үмыстап жүр; өзі ақсақ, бір тырмысып, екі 
тырмысып, ж ы ғы лы п, сонда да қоймай, ақырында 
мүратына жетті -  тамның басына ш ықты.

Мүны көріп отырыи менің де талап іздемей, жү- 
мыссыз ойнап жүргенім ақы лсы зды қ екен» деп, 
ойынын тастап, қалаға барды. Қалада бір зор білімді, 
оқымысты молда бар екен, соған үй сыпыруға 
жалданып, ақысына оқу оқыпты-мыс.

А қырында сол Сатемір асқан данышпан, айдай 
өлемге патш а болған.

3. Абы лай хан

Керей Қожаберген жырауға Абылай: «Мені мақ- 
тап ж ы р  ай тш ы » , -  деді. Қожаберген айтты:

-  Абылай, сен, мен көрғенде, түрымтайдай үл 
едің, Түркістанда лсүр едің; Әбі лмәмбет ағаңа қызмет- 
кер болған үл едің; Үйсін Төле билердің түйесін бақ- 
қан қүл едің. Сен ж иы рмаға келгенде, ақ сүңқардай



түледің. Алыстан тоят тіледің: ақтан болды күніңіз, 
арсы менен күрсіге дау таласты үніңіз, енді сіздің бүл 
күнде, бір көшеге сыймайды азаткерде қүлы ңы з.

4. Талаптың пайдасы

Петр Великий деген осы күнгі ақ патш амыздың 
бабасы бір күні намаз оқып түрғанда, көгі адамның 
арт ж ағы нда үңіліп патшаға қарап, бөркімен 
қалқалап  қана  бір нөрсені сызып түрған балаға көзі 
түседі. Мүнымен бөтен кісінің ісі лсоқ, ж алғы з-ақ  
ақылы кемел патша сол бала-екеш балаға да көзін 
салып түрған екен. Намаз оқып болған соң, ж үрт екі 
ж ары лы п патш аға жол беріпті; с.онда патш а түп-тура 
манағы балаға барды. Бала қолындағы сызуымен 
болып түрып, тіпті, патш аның қасына келгенін де 
байқамай қалыпты. Сонда ж үм сақ  ш ыраймен патш а 
сүрады:

-  Не қы лы п түрсың?
-  Сенің жүзіңді жазып алайын деп едім.
-  Оны не қыласың?
-  Д аңқың, дабылың ж ерж үзіне жайы лған , пат- 

шам! Сенің суретіңді сызып алып, өміріме шейін 
бойымда сақтайын деп едім.

- К ә н і ,  кореетші сызғаныңды.
Сол уақы тқа  шейін қорықпай жауагі беріп түрған 

бала «сызғаныңды көрсет» дегенде, қы сылайын деп- 
ті: сөйтсе де сызған қағазын өдеппен патш аны ң қо- 
лына берді. ҚаРаса> сурет рөуішті де емес, өйтеуір өз 
білімінше сызған сызық, бала ол күнде сурет салуды 
қайдан білсін. Солай да болса, өлемге ақы лы  ж еткен 
патш а баланың талапты, зерек екенін аңғарып, оқуға 
бергізіп, ақырында сол бала бүтін орыс ж үрты на 
дау,қы ш ы ққан Матвеев деген суретші болған.



5. Әке мен бала

Бір адам он ж асар баласын ертіп, егіннен ж аяу  
келе жатса, жолда қалған аттың бір ескі тағасын 
көріп баласына айтты:

-  Анау тағаны, балам, ала жүр, -  деп. Бала 
өкесіне:

-  Сынып қалған ескі тағаны алып неғылайын, -  
деді.

Әкесі үндемеді, тағаны өзі иіліп алды да жүре 
берді. Қаланың шетінде темірші үсталар бар екен, 
соған ж еткен соң өкесі қайы ры лы п, манағы тағаны 
соларға үш тиынға сатты; онан біраз ж ер өткен соң, 
шие сатып отырғандардан ол үш тиынға бірталай 
шие сатып алды. Сонымен шиені орамалына түйіп, 
шетінен өзі бір-бірлеп алып жеп, баласына қарамай, 
аяңдап жүре берді. Б іраз ж ер өткен соң, әкесінің 
қолынан бір шие жерге түседі; артында келе ж атқан 
бала да тым-ақ қы зы ғы п келеді екен, жерге түскен 
шиені ж алм а-ж ан  жерден алып аузына салды; аздан 
соң жөне бір шие, онан біраз уақы т өткен соң жөне бір 
шие, сонымен өр жерде бір өкесінің қолынан түскен 
шиені он ш ақты  рет иіліп, жерден алып жеді. Ең 
соңында өкесі тоқтап, баласына шиені орамалымен 
беріп түрын айтты:

-  Көрдің бе, мана тағаны жамансыны п жерден бір 
ғана иіліп көтеріп алуға еріндің, енді сол тағаға алған 
шиенің жерге түскенін аламын деп, бір еңкеюдің 
орнына он еңкейдің. Мүнан былай есіңде болсын: аз 
ж үмысты қиы нсынсаң, көп ж үм ы сқа тап боласың; 
азға қанағат ете білмесең, көптен де қүр қаласың, -  
деді.



6. Асыл шөн

Зы лиха мен Бәтима деген екі қы з бала төбесіне 
бір-бір ж өш ік  жеміс көтеріп, қалаға  келе ж атыпты. 
Зылиха аһілеп-уһілеп, шаршадым деп, Бәтима кү- 
ліп, әзілдесіп келе жатады. Сонда Зы лиха айтты:

-  Сен неге мәз болып қуанып келесің, төбеңдегі 
ж әш ікт ің  ауырлығы да менің басымдағыдан кем 
емес, өзің де менен күш ті емессің?

-  Мен жөш ігімнің ішіне ауырды жеңілдететін бір 
шөп салдым, -  деді Бәтима.

-  Әй, ондай болса шөбіңнің атын айтш ы, мен де 
ауырлықты жеңілдетейін, -  деді Зылиха.

-  Ол шөи сенің қолыңа түспей ме дегі қорқамын, 
аты -  Сабыр деген, -  деді.

7. Бақш а ағаштары

Ж азды ң бір өдемі күнінде таңертең бір төре озінің 
баласымен бақш аға барыи, екеуі де егілген ағаштар 
менен гүл ж апы рақтары н көрін жүрді.

~ Мыиау ағаш неліктен тіп-тік, анау біреуі неге 
қисы қ біткен? -  деи сүрады баласы.

-  Оның себебі, балам, анау ағашты бағу-қағумен 
әсірген, қисы қ бүтақтары болса кесіп. Мынау ағаш 
бағусыз, өзі шығу қалыбымен өскен, -  деді атасы.

-  Олай болса, бағу-қағуда көп мағына бар екен 
ғой, -  деді баласы.

-  Бағу-қағуда көп мағына барында ш ек жоқ, 
шырағым, мүнан сен де озіңе ғибрат алсаң болады: 
сен жас ағашсың, саған да күтім керек, мен сенің қате 
істеріңді түзеи, пайдалы іске үйретсем, сен менің 
айтқанымды үғып, орнына келтірсең -  ж ақсы , түзік 
кісі болып өсерсің; бағусыз бетіңмен кетсең -  сен де



8. Вір уыс маңга

Бір к іш кен тай  қы з өкесінің  ш ананы н  ж ам ап  
отыр екен, шешесі қасына отырып ақыл айтты:

-  Балам, дүниедегі жаратылган жанды-жансыз- 
дардың еш қайсысының да керексіз болып, жерде 
қалаты ны  болмайды, -  деді.

Сол сөзді айтып отырганда, қы з бала киімін жа- 
мап болып, жердегі мақтаны ң қиқы м ы н терезеден 
лақты ры п далаға тастады:

-  Әже, осы қиқы м н ы ң еш нөрсеге керегі бола 
қалмас, - д е п .  Шешесі:

-  Балам, сол даж ерде қалмайды, -  деді. Осылайша 
сөйлесіп терезеден қарап отырса, манағы мақтаны 
ж ел көтеріп үш ырды, мүны бір торғай көріп, қуып 
барып, мақтаны түмсыгына тістеп қана алып, үшып 
кетті. Ңыз әжесіне:

- Манағы мақтаның қиқы мы н бір торғай алып 
кетт і, оны неғылады? - деп сүрады.

Әжесі айтты:
-  Көрдің бе, балам, күн айналмай манағы айтқан 

сөздің келгенін: ол к іш кентай мақтаны торғай үясы- 
на төсеп, жас балапандарына мамық етеді, -  деді.

9. Алтын ш егтеуік

Бір үлкен мейрам алдында әкесі балаларын қуан- 
ту үшін үйіне өртүрлі жеміс алып келді. Леночка де- 
ген к іш і қызы  сол келтірген көн жемістің ішінде сыр- 
тын алтындаған шеттеуіктерге қы зы ғы п, соны маған 
бер деп қоймады. Шешесі айтты:

-  Бүл шеттеуіктер тек әдемілікке істелген, мына- 
ларды ал деп, бөтендерін берігі еді, Леночка ж ы лай
й я с т я  ггкт.



-  Мен қара шеттеуікті алмаймын, алтын тысты- 
сын аламын, оныңіш індегі дөні детөтті шығар, - д е д і  
Леночка.

Шешесі тіл алмайтын қисық баланың дегенін іс- 
тегеннен артығы ж оқ  екенін ойлан, Леночкаға алтын 
тыстыларын, бөтен балаларына бөтен шеттеуіктерін 
таратып берді. Леночка қуанып, шеттеуіктерін дереу 
шаға бастады: қараса бірінің де ішінде дәні жоқ, 
бос қабықтар екен. Мүны көріп, қасындағы балалар 
мазақтап күле бастады. Сонда атасы айтты:

-  Бүл ш еттеу іктер  жеу үш ін  істелген емес, 
тек  көзге өдемі көріну  үш ін қойы лған ; мен шет- 
теу іктердің  бос қабығын алып, сыртын қүмсенмен 
бояп қан а  қойы п едім. Е кінш і рет не нөрсенің қүр  
сы рты на қарап қы зы қп а , асылы ішінде болар, -  
деді.

10. Ш еше мен бала

Шешесі қыз баласынан с.үрады:
-  Бсія'ен ақш амды қайда қойдың?
Б а л а :
-  Б іреугебердім.
Ш еш есі:
-  Кімге?
Бала:
-  Б ір  тентек балаға бердім.
Шешееі:
-  Мүнан былай тентек болма деп берген шы- 

ғарсың?
Бала:
-  Рас, өже, екінітіі рет тентек болма дедім. Қүс та 

Қүдайдың нсәндігі ғой, өже?
Т Т Т е т т т е с і :



-  Біз де, қүс та, бөтен жан-ж ануарды ң бәрі де 
Қүдайдың ж аратқаны .

Бала:
-  Әлгі бала Қүдай тағаланың ж аратқан  кіш кентай 

қүсын үстагі алып, сатайын деп ж үр екен. Қүс кісі 
аярлы қ болып, ш иқылдап түрды; сонда алып жүрғен 
бала түмсығын қыса береді, бишара қүстың даусын 
Қүдай тағала есітеді деп, қорыққан ш ығар деймін.

Шешесі:
-  Онда сен неғылдың?
Бала:
-  Мен балаға ақттіа беріп, сатып алып, қүсты 

үш ы ры п қоя бердім. Менің бүл ісім сауап емес пе?
Шешесі:
-  Әрине, сауагі, бишараларға қайы рлы  болғаның.
Бала:
-  Ол бала, кім біледі, кемтарлықтан қүсты сатуға 

жүрген-ау?
Шешесі:
-  Мен де с.олай ойлаймын.
Сонда сөйлесіп отырған бала сіңлісіне қарап:
-  Мана ақш ам ны ң бөрін бергенім ж ақсы  болған 

екен, -  деді.
Сіңлісі шешесіне қарап:
-  Апаммен екеуіміз мана бөстесіп едік, ол балаға 

апам қүсыңның бәсі пе деп те сүрамай, ақш асының 
бәрін берді. Мен айтамын, қүс.тың бәсі не деп сүрау 
керек еді -  қайсымыздікі дүрыс?

Шешесі үлкен қы зы на қарап айтты:
-  Сенің де бүл істеген ісіңді дүрыс демеймін. Егер 

тағы бір манағыдай бала ж олы қса, ақш аңны ң бәрін 
бастапқы балаға беріп қойдың, соңғыға не бсрер 
едің?

Үлкен қызы:
-  Онда мен тағы да саған келер едім.



көнден ит келіп, өршеленіп үріп, аяғын тіетеп, үстіне 
секіріп тиісе бастады. Сонда мен түрып айттым:

-  Тоқта, көнденім, ойнақтағаныңды қоймасаң, 
Полкан сазайыңды берер, -  деп.

Біраз қарап түрсақ та, кіш кентай кәнденнің 
ойнақтағанына, тістегеніне Полкан аш уланып қоз- 
ғалмады. Түра келсем, арт ж ағы мда үстазымыз 
келіп, менің өлгі сөзімді есітіп түр екен, маған қарап 
айтты:

-  Көрдің бе, анау Полканның сенен гөрі көңілі 
жүмсағырақ. Сен озіңнен к іш і балаларменен ойна- 
саң, ақырында біреуін лсылатасың, немесе, ренжіте- 
сің: Полкан ит те болса, өзінен к іш і әлсіздерді ренжі- 
туді үятсынып, кәнденге тимей түр, -  деді.

14. Тышқанның өсиеті

Тыш қан баласына оңашада үйретіпті, адам деген 
мықты ж ауы м ы з бар, ағаштан қақпан қүрып, үстіне 
ғана май байлап қояды; соны жеймін деп барсаң, 
қақпан үстап алады, балам, соган ж олай корме 
деп. Бір күні олгі баласы ойнап жүріи , майдың иісі 
ш ы ққан  соң, неғылып қойған екен деп, қасына 
жоламай, алыстан сығалап қана қараса, шешесінің 
айтқан қалыбынш а, қақпан үстінде маймен түр екен. 
Ойлайды: қараш ы  адамның ақылсыздығын, ағаштан 
қақпан ғана істеп, үстіне май байлап, бізді қы зы қсы н 
деп қойганын; біз сол қулы ққа бола қоямы з ба деп, 
олай-былай одыраңдап жугірін жүрді де айтты:

-  Сөйтсе де, айхай, майы қүрғырдың иісінің 
жақсысы-ай, жемесем де ж ақы ндап иіскеуге болады 
ғой, -  деп, бірте-бірте ж ақы ндай-ж ақы ндай  бара 
лсатқанда, қақпан тарс етіп, ты ш қанды  ж анш ы п



15. Ізбасты

Ңышттақ Ізбасты би он ж асар күнінде, көш үстінде 
көп адаммен бір түлкі қуысып, бөрінон бүрын жетіп, 
түлкіні соғып алды. Артынан келген жасы үлкен 
кісілер түлкіңді бізге байла деп еді, Ізбасты бермеді. 
Қ азақш ы лы қ өдетте жасы үлкенге мүндай соғып ал- 
ған түлкіні байлауш ы еді, мынау бала бізге байла- 
майды деп, заманындағы ханына арызға келісіпті. 
Сонда Ізбасты ханга айтты дейді:

Ойдан қаш ты  бір түлкі,
Тауға қараи дем алмай.
Ж абы ла қудық көп кісі,
Бірі де қалды ере алмай.
Сол түлкіні кім алар,
Ж алғы з ж еткен мен алмай?!
А ғайыннан дүшпан ж ауы м  жоқ,
Алдына салып айдап жүр,
А лтайы түлкі коре алмай.
Ү ялып, тақсыр, жүрмеңіз,
М үның төресін оңдап бере алмай.

16. Түлкі мен ешкі

Бір түлкі жүгіріп  келе ж аты п, абайсыз бір терең 
апанға түсіп кетіпті. Ш ығайын десе шыға алмай 
түрғанда, еш кі су іздеп жүріп , әлгі апанға келіп, 
түлкіні корді:

- Ей, түлкі батыр, неғылып түрсың? -  депті.
Т үлкіайтты :
-  Ой неғыласың, батыр, ж аны м  райыс тауып



Апанның іші орі салқын, әрі түбіндп түп-түнық суы 
бар екон, -  деді .

Мүны есітігі, ешкі мен де салқындап су ішейін ден, 
секірін апапға түскенде, түлкі-екең секіріп ешкінің 
үстіне мініп, онан мүйізіне шығып, мүйізінен секіріп 
қырға шығып жоніне кетті дейді.

17. Қарга мен түлкі

Атпығып түлкі жүрді лсапандарда,
Тамақ іздеп, жол іпекті сапарларға.
Еш нөрсені коре алмай келе жатса,
Көзіне түсті алыстан ж алғы з қарга.

Ж үгіріп түлкі соган жетіп келді,
Қарға ағаштың басында мүны корді. 
Тістегені аузында тотті ірімшік,
Оны коріп түлкі-екең сойлей берді:

«Қарға батыр, өреөзің күміс-алтын,
Сырттан тілеу тілейді барша халқың.
Қарға әніндей дүниеде оуез ж оқ деп, 
Осылайша шығады сыртқа даңқың.

Сандуғаш, бүлбүлдарды коріп едім,
Жүзіңді бір коруге келіп едім.
Даусыңды бір шығар, шаттанайын,
Сырттан асық болғаннан о л і і і  едім».

Басын салып, қүйрыгын бүлгаңдатып,
Екі козін қарғаға қылмаңдатып:
«Қарға тақсыр, коз жасын коріңіз деп» 
Ж ы ламсы рап сойлейді ж ылмаңдатын.



Насаттанып бүл қарға сілкінеді,
Ішін тартып, миықтан бір күледі. 
«Арып-ашып алыстан келген шығар,
Көңілі тынып кетсінші шіркін» деді.

Мақтау сөзге семіріп судай тасып, 
Пөрменінше «қарқ» етті аузын ашып.
Қарқ еткенде, ір імш ік жерге түсіп,
Оньі кетті түлкі-екең ала қаш ы п.

18. Қарға мен қүрт

Қарға үш ып жүргенде, жердс лсорғалап бара 
ж атқан  қүртты көріп, түмсығымен тістеп алып, 
үш ып кетті. Қүрт байғүс істің нсаманға айналғанын 
біліп:

-  Әй, қарға батыр, әке-шешеңді де көріп едім, 
асқан ж ақсы  қүстар еді, -  деді.

Қарға төуір көріп, тұмсығымен «уху» деді.
-  Апа-ағаларыңды да білуші едім, -  деді.
Қ арғатағы  да «уху» деді.
-  Б ірақ  соның бөрі де сенен ж ақсы  емес еді, -  

деді.
Сонда қарға насаттанып, «аха» дегенде, аузы 

аш ы лы п кеткен соң, қүрт жерге түсін кетіп қүтыл- 
ды дейді.

19. Сауысқан мен қарга

Ала сауысқан бір бүтақтан бір бүтаққа қонып 
тынбай ш иқы лдай беріпті. Қасындағы қүзғын-қарға 
үндемей отырыпты-мыс. Сонда сауысқан:

-  Қарға тамыр, сен неге үндемейсің, өлде менің



Оған қарға айтты дейді:
-  Рас, сауысқан мырза, еркін сөзіңе наныңқыра- 

маймын: саны, сапасы жоқ көп сөйлеген м ы лж ы ң 
шын сөзді аз айтады деп білемін, -  депті-міс.

20. Ж ан-ж ануарларды ң дауласқаны

Ж ы л қ ы , түйе, сиыр, қой, ит, тауық, ты ш қан және 
бөтен ж ан-жануарлардың бөрі де адамның ж ы лы на 
ағалы ққа таласты дейді.

Ж ы л қ ы  айтты:
-  Мен адамның үстіме мінсе, алысын ж ақы н 

етемін, күш ім  болса көреді, сүтім болса ішеді, қылы- 
ма шейін арқан істейді, адамға менен пайдалы мал 
ж оқ , ж ы л ағасы мен боламын, -  деді.

Түйе айтты:
-  Сен адамның жүмысын қылсаң арпа, сүлы, шөп 

асайсың, тамағың үшін қүл болдың; мына мен сен 
көтере алмайтын ауырды көтерін, неше айш ы лы қ 
алыс лсерлерге барамын, аш болдым деп арпа, сүлы 
сүрамаймын, көде болса -  көде, жусан болса -  жусан, 
не кез келсе, соны қорск етіп, табылса су ішіп, 
табылмаса шөлге де шыдап жүре беремін, ж ы л  ағасы 
болу маған лайық, -  деді.

Сиыр айтты:
-  Адам егін ексе менімен егеді, сүтімді ішеді, 

қүрт, май істейді.
Қой айтты:
-  Мен болмасам қазақ  үйін немен жабар еді: 

жүнімді алып киіз істейді, жабағымнан күпі тігеді, 
арқан, ж іп еседі, сүтімнен қүрт, май алады, -  деді.

Ит айтты:
-  Мен болмасам сенің көбіңді не үрлап, не қасқы р 

жеп тауысар еді, сенің бәріңнің мен бақташ ыңмын. 
Дүшпан көрінсе үріп, абалап иеме хабар беремін.



Тауық айтты:
-  Мен болмасам кісі ерте түрып ж үм ы сы на бар- 

май, үйы қтап  қалар  еді, меп таңертең түрып, 
ш ақы ры п хабар айтамы н, таң аттьт деп; көп отырса 
ж үм ы сы ңнан  қаларсы ң, ж атар  уақы т болды деп, 
тун ортасында да ш ақы рам ы н, кеш  болса тағы 
ш ақы рам ы н , демалар мезгіл болды деп, -  деді.

Тыш қан не дерін біле алмай түрды да, біртүрлі 
қ улы қ  ойлап, ж иы лған  көпке айтты:

-  Бүл таластан ештеме өнбес, ж ы лды  қарап тү- 
ралы қ та кім бүрын көрсе, сол ж ы л басы болсын, -  
деді.

Түйе өзінің биіктігіне сеніп, «менен бүрын кім 
көреді» деп, ты ш қанны ң сөзін қостап, бәрі де ж ы лды  
қарап түрды. Біраздан соң ты ш қан жорғалап түйенің 
үстіне ш ығып, өркеш інің басына мінді де отырды. 
Сонымен бәрінен бүрын ж ы лды  ты ш қан кәріп, хабар 
беріп, ж ы лды ң басы болған. «Түйе бойына сеніп, қүр 
қалды» деген сөз осыдан қалган екен.

21. Қара батыр
( ер т егі)

Қара батыр деген ерді бала күнінде түрікпен елі- 
нің ж ортуы лш ы лары  үстап алып, еліне апарған соң, 
қой бақтырыпты. А ш -ж алаңаш  сақтап, жөнді тамақ 
бермеген соң, бала қойдың далада сүтін сауып ітніп, 
сонымен күн керіп лсүріпті. Б ір  күні бала далада 
қамығыи ж ы лап отырғанда, алдына бір қарға келіи 
қонады. Бала қарғаға айтты:

-  Қарғалар-ау, қарғалар, қанды көрсс жорғалар! 
Түмарымды алсана, біздің елғе барсана, сағынып 
түрған әкеме түмарды бере қалсана.



Қарға бір қарқ  етті де ұш ып кетті. Б ір  мезгілде 
оауысқан келіп қонды.

-  Ай, сауысқан-сауысқан, өлексе жеп тауысқан! 
Тұмарымды алсана, елге бара қалсана...

Сауысқан ш иы қ-ш иы қ етті де ұш ып кетті.
Келіп тырна қонды.
-  Үзын мойын тырналар, қайы ры  бар, мырзалар! 

Тұмарымды алсана, елге бара қалсана.
Тырна «трау-трау» деді де, ұш ып кетті.
Келді қаз.
-  Ей, қаздар-ау, қаздар-ау, Сізге бар-ды наздар-ау! 

Түмарымды алсана, елге бара қалсана.
Қаз қаң қ-қаң қ  етті де, үш ып кетті.
Келді аққу.
- Көлден үш қан қуларым, қүс төресі, туларым! 

Тұмарымды алсана, елге бара қалсана.
А ққу тоқталыңқырап, көлденеңдеп түрды да, ол 

да үш ып кетті.
Б іраздан соң қарлы гаш  келді.
-  Ей, қарлы ғаш , тамыр-ай, түмарымды алсана, 

елге бара қалсана.
Қарлы ғаш  үш ып олай кетті, үш ып былай кетті, 

ақыры қимай келіп баланың қолына қонды. Бала 
ойлады «өкем түмарды көріп таныса да, қай елде 
екенімді біле алмас. Бүған бір белгі салайын» деп, өзі- 
нің қолын пыш ақпен ш анш ып қанатты да, қанымен 
түмар үстіне түрікпен елінің таңбасын салды. Сөйтіп 
болғап соң, түмарды қарлы гаш ты ң мойнына байлап, 
елінің, өке-шешесінің жерін, жөнін айтып, үш ырып 
қоя берді.

Қарлығаш  үпггы аспанмен, баланың айтқан 
жоспары ш ш , асқар-асқар таулармен, айдын-ш алқар 
көлдермен, батпақты-ылай шөлдермен, түрлі-түрлі 
жерлермен. Қос қанатын қамш ы лап, аспаннан 
қатер көрінсе, таса жерді ж амш ы лап, үстінен тері

*



тамш ылап, неше мерзім жерді өтті, неше мерзім елді 
өтті, нақ отыз күн болғанда, бір ауылға сол жетті, 
баланың айтқан ауылы осы ма деп меңзепті.

Бүл ауылға келген соң, қарлығаш  әр үйдің төбесі- 
не қонын, адамын байқап жүрсе де, баланы ңайтқаны - 
на ешқайсысы үқсамайды. Сөйтіп ш арш ап, қалғып 
отырғанда, бір ыңырсыған кемпірдің даусы ш ықты. 
Қүлағын салып қараса, кемпір айтады:

-  Ау, ш ырағым, қүлыным, маңдайымда түлы- 
мым, көлге біткен қүрағым, ж алғы з үлым шырағым! 
Ж ау  алды ма білмедім, су алды ма білмедім, аң алды 
ма білмедім, жоніңді біліп, ш ырағым, қүрбаның 
боп өлмедім, ж иырма төрт ай болды, мен жалғызды 
көрмедім!..

Сен түра түр деп, кемпірді тоқтатып, шал айтады:
-  Ж алғы з біткен тал-шыбық, келбетің келген, 

қарағым, бір дерегің білуге дүниені кезіп қарадым, 
аш бурадай жарадым. Он екі мүшем сөгілді, аш кү- 
зендей бүгілді, таулардың насат тасындай берік-ақ 
еді сүйегім, өрт шалғандай егілді. Қайда да кеттің, 
сүңқарым, үміт еткен түлпарым, бір көрсетіп алма- 
ды, сол ғана болды-ау іңкөрім.

Онда бір жас қыз бала өке-шешесін тоқтатып 
сөйлейді:

-  Наркескен деген алмастай, асыл еді негізің, 
бірге туған егізім, сен түрғанда ойлаушы ем, арғымақ 
ат мінермін, асыл киім киермін, тең қүрбымнан 
ілгері, мен ж арқы рап  жүрермін. Биіктен талап 
тілермін, ойын-күлкі, сауықпен қ ы зы қ  доурен сү- 
рермін: егізімнен айырылып, ақш а беттен қан кетті, 
коңілімнен жан кетті, желкілден ш ы ққан  көк шөп- 
тей, ж ап-ж ас қана күнімдс, міне, бізден сөн кетті. 
Ей, қартымыз, қартымыз, көзіңнің жасын тартыңыз, 
мен бүгін бір түс көрдім, өжептөуір іс көрдім — түсі- 
ме жору айтыңыз: қолдан үш қан сүңқарым қайта қо-



нып ж үр екен, үйірден жойған түлпарым қайта келіп 
ж үр  екен, бірге туған қүлыным үйге келіп ж үр  скен. 
Бізге Ңүдай берген-ді, кісі көрмес өлгенді. Бабатүк- 
тес Шашты-Әзіз нақ сарт болып кетпесе, хабар алып 
ш ы рақтан  бір қарлы ғаш  келген-ді.

Бүл созді есіткен соң, қарлы ғаш  тіп-тіке шал- 
кемгіірдің алдына қонды. Биш аралар ж ы лап-сы қтап, 
түмарды алып, таңбасынан Қара батыр түрікгіенге 
барғанын білісті. Сонан соң ат ж аратып, адам ж иы п, 
түрікпен жүртына барып, коп тарту-таралғы беріп, 
баласын алып қайтты дейді.

22. Байүлы

Байүлы  жеті ж асар күнінде ел көшіп, көп 
балалар біреу тайына, біреу атына мінгенде, бір 
бала ж ыламсырап қарап түрып қалды. Мүны коріп 
Б айүлы  қасы на барын:

-  Сен неге атыңа мінбейсің? -  деді.
Бала қамығып:
-  Атым жоқ, көшкенде өжеммен түйеғе мінуші 

едім, -  деді.
Сонда Байүлы аттан түсіп, ж аяу  әкесіне барып:
-  Мен атқа мінгенде ер-тоқымымен маған бір 

жорға тай атап едіңіз, сол тайымды біреуге берсем, 
Сіз үрыспайсыз ба? -  деді.

Әкесі:
-  Кімге бересің? -  деді.
Бала қы сы лы ңқы рап түрып, ж аяу  ж ы лап  түрган 

ж арлы ны ң баласын көрсетті. Бүғап өкесі де түсініп, 
бетінен сүйіп: «тайыңды кімге берсең де ерік озіңде» 
деді. Сонан соң Байүлы қуанып, тайды ерттетіп, 
манағы балаға өкеп беріп, қасына ертіп алды, шауып 
көпбалаға  қосылды.



Сол уақытта бір ақоақад, ж ақсы  кісі қонақ болып 
ж аты р екен. Байүлы ны ң өлгі мырзалығын көріп, 
разы болып, сыртынан бата берді: «Ей, Қүдайым, бүл 
балаға үзақ  жас бер, мал мен бас бер» деп. Сол кісінің 
батасы қабыл болып, ақырында Байүлынан он екі үл 
туып, бәрі де асқан бай, руға бас. болды. Он екі ата 
Байүлы деген ру содан болды деседі.

23. Ж онібек батыр

Ж өнібек батыр бала күнінде ақыл-білім үйрену 
үшін Қаракерей Соқыр абыз догенді іздеп келген 
екен. Сәлем беріп кіріп келсе, қартты қтан  екі жағын 
жібекпен таңып отырған кісі екен, Ж әнібекті көріп:

-  Сен қай үлсың? -  деді.
-  Қ ош қар үлымын, -  деді.
-  Қош қардың адам иісті бір үлы бар деп еді, сол 

боларсың ба? -  деді.
-  Болармьтз, -  деді.
-  Балам , не ж үмы сы ң бар, бүл ж ақта  неғып 

жүрсің? -  деді.
-  Осы ж ақта  бір қарт атамыз бар дегенге, қолын 

алыгі, бір-екі ауыз ақыл-білім алайын деп ж үр  едім,
-  деді.

-  А-а! Ел бастап, жүрт алайын деген үл екенсің, 
сөз бастап, би болайын деген үл екенсің: алдыңа 
келсе өділдігіңді аяма, аймағың кетпес алдыңнан. 
Қол бастап, жол алайын деген үл екенсің: лсолдастың 
мыңын алма, бірін ал, мың кісіго бір кісі олжа 
салатүғын, олжаңды аямасаң -  жолдасың қалмас 
ж аныңнан. Ж үз  жиырма алтыға келіп отырмын, жас 
күніңдо қалы ң бор до қатын ал, л-сігіттің хан болатын, 
қы зды ң ханым болатын уақы гы  сол. Қартайған соң 
өкінбе, үлым, қару ж исаң мы лты қ лси, ж аяу  жүрсең
-  таяғың, қарны ң ашса -  тамағың.



Мүнан ш ығыи, Кіш і жүзде тоқсанға келіп отыр- 
ған Тайған деген биғе келді. Келсе бидің елі көш 
екен, көш үстінде кез болыгі, сөлем беріп, ат үстінен 
корісті. Мүнысын жақты рмай , бүл би де сүрады:

-  Ж аны м , қай үлсың?
-  Қош қар үлымын.
-  Үлым, неғып жүрсің?
Оған да айтты:
-  Осы ж ақта  бір қарт атамыз бар дегенге жолығып, 

қолын алып, бір-екі ауыз ақыл сүрайын деп едім.
-  Е-е-е! -  деді би, -  аузы алты қарыс арғынның 

Кош қарүлы Ж әнібек алш ынның бір алжыған шалын 
келемеж қы лы п кетейіп деп едім десеңші.

Ж әнібек: мен сөз сүраймын деп келсем, көңілімді 
қайтарды ғой деп, атының басын бүрып алып, жүріп 
кетт і.

Анадай жерғе бара жатқанда, би:
-  Әй, Ж әнібек, -  дегі ш ақырды. Ж әнібек артына 

қарады. Сонда би:
-  А ты ңның басын бүрма, солай түр, бірауыз сөзбен 

көңіліңді қайтардым: өгізді өрге салма — қанатың 
талар, ж аманға жүзіңді салма -  сағың сынар, -  деді.

24. Бай мен жарлы баласы

Асан деген бай баласы, Үсен деген ж арлы  баласы -  
екеуі қүрдас екен. Б ір күні, ел көшкенде, қы р астын- 
да ойнагі лсүріп, ескерілмей, екеуі жүртта қалыпты. 
Б ір  мезғілде үйғе баралық деп келсе, ауыл жоқ, қүр 
ж үрты  лсатыр. Асан айқай салын, ж ы лай бастады, 
Үсен ойланыгі түрды да айтты:

-  Ж ы лағанмен еш нөрсе өнбес, көтикен ауылды 
іздеп табалық.

-  Елді қайдан табамыз, қай лсаққа кеткенін де 
көрреніміз лсоқ, деді Асан.



Үсен үндемеді, Асанды ертіп көшкен ж үртқа 
келді. Ж үртта бір көзі сынған ине ж аты р екен, оны 
алды жөне бір пы ш ақты ң сынығын, бір-екі уыстай 
қыл тауып, оны да алды. Сонан соң ауылдың жүртын 
айнала жүгірігі ж үр іп , көш тің  кеткен сүрлеуін 
тауып, сол еүрлеуге түсіп жүре берді.

Біраз ж ер өткен соң сүрлеу екі айырылды. Мүны 
коріп Асан ж ы лай  бастады, енді қайсысына түсеміз 
деп. Үсен қарап жүріп , біреуіне түсті:

-  Мынау сүрлеу бүгін жүрген көштің сүрлеуі 
екен, малдың жас тезегі бар, -  дсді.

2 .

Біраз жер жүрген соң Асан қарным ашты деп 
ж ылады. Үсен үндемей келе жатса, екеуінің алдынан 
бір үйрек үш ын, үзамай қасы на қонды. Асанның 
онымен ісі болмай жүре берді, Үсен жүгірін барын, 
сипалап жүріп , үйректің орнынан алты ж үмы ртқа 
тапты. Асан қуанып, ж үм ы ртқаны  алайын ден еді, 
Үсен алдырмай:

-  Ж олдан адасып көп күн жүрсек бізге тамақ 
керек болар, үйректі де үстап алайық, -  деді.

Асан айтты:
-  Қалай үстаймыз?
Үсен:
-  Мен әкемнің үстағандарын көрін едім, -  деп, 

манағы жүрттан тауып алған қылдан есін түзақ істеді 
де, оны апарып үйректің үясына қүрды. Мүнан соң 
Асанды ш ақы ры п алып, екеуі бір таса жерге, қалы ң 
пгөптің арасына барып ж атты . Көп үзамай-ақ үйрек 
қайта үш ып, ж ан-ж ағы нда адам корінбеген соң, 
үясына келіп қонды. Бітегенеден соң Үсен түрегеліп 
жүгіріп үяға барып еді, үйрек үш а алмай далбырлады 
да қалды; қараса үйрек мойнынан түзаққа ілініп 
қалған екен. Үйректі Асан:



-  Тірі алып, ойнап баралық, -  деді.
Үсен ай тты :
-  Ж оқ , әкем үйрек, қаз адал қүстар, м үқтаж ды қта  

Қүдай тағала бүларды адамға алып, тамақ етуге 
бүйырады. Б ірақ  тірілей байлап-матап әуре ету -  
обал деп айтуш ы  еді, әуре етпей, бауыздап алалы қ 
деп, манағьт ж үрттан  тауып алган п ы ш ақты ң  сы- 
нығымен бауыздап алды.

•к 'к  •к

Мүнан соң келе жатып, түс ауган уақы тта екеуі 
бір өзен судың бойына жетісті. Су ішіп, сусындарын 
қандырған соң, Үсен айтты:

-  Енді бір тамақ пісіріп ж елік .
А сан :
-  От ж оқ, не қы лы п нісіріп ж елік , -  деді. Үсен 

үндемей, су жагалап  жүгіріп кетіп, бір ш ақпақ  тас 
тауып әпкелді ж әне ш апанының бір к іш кентай  жыр- 
тылған жерінен азғана мақта суырып алып, оны 
тастың үстіне қойып, бөрін бармағына ғана қатты  
қысып түрып, манағы пы ш ақты ң сыртымен тасқа 
қатты үрып еді, от шығып мақтаға түтанды; сонан 
соң айналасы на азғана тезек үгіп салыгі, Үсен өзі 
отты үріп, түтандырып ж аты п, Асанды қу тал ж иы п 
алып кел деп жіберді. Тал келтірілген соң от ж ағы п, 
әуелі ж үм ы ртқан ы  отқа салып пісірді. Онан соң 
үйректің  ж үнін  ж үлы п , бүтарлап, бір талдан істік 
іетеп, үйректі отқа қақтады; піскен соң екеуі де 
тойып алысты.

3.
Тамағы тойған соң, көңілінен уайымы шығьга, 

Асан су жағалап  жүгіріп кетті. Бір мезгілде 
дауыстады:

—ф  Үсен, Үсен! Мынау таяз жердегі балықтарды



қараш ы , -  деп. Үсен оған қарамай, баяғы жүрттан 
тапқан инені отқа салды; ине біраздан соң оттың 
күшімен еріп қызарды, сол уақытта пышақтіеи инені 
алып, егітеп иді -  қарм ақ істеді. Сонан соң Асанды 
ш ақы ры п, сен шегіртке тере бер деді де, өзі манағы 
қылдан есіп, қарм аққа  бау істеп байлап, талдан кесіп, 
оған сап істеді. Сөйтіп, қармағы  өбзелімен даяр бол- 
ған соң, Үсен суға барыи, Асанның ж иған шегіртке- 
сін жемге ш анш ып, қармагын суға салды.

Су өдемі, айнадай таза су екен. Ішіндегі ойнаған 
балықтары көрініп жүретүғын. Келді, өуелі шабақ, 
біреуібір, ек іс іек іж ем діи іскеи , тиіп-қаш ып, ж үлқы п  
отіп жүрді. Сөйтіп түрғаида шабақтар дүркірей 
келіп қаш ты , қараса бір шортан келген екен. Ол 
шортан жемге де қарамай, төкагпіарланып, лсайымен 
бүлғаңдап отіи жүре берді. Шортан өткен соң манағы 
бытыраи кеткен шабақтар тағы ж алм а-ж ан ж иы лы п 
келісіп, ж емнің  айналасында ойнап, бірін-бірі қу- 
ып, жемге де тиіп-қашып, соғып өтіп жүрді. Сәйтіп 
түрғанда ш абақтар ясөне дүркірей қаш ы п, ж оқ боп 
кетті. Қараса бір бөлек алабүғалар келген екен. 
Ж емді ең бүрын көрген біреуі тоқталмастан келіп, 
асап келіп қалғанда, Үсен қармақты  тартып алып, 
оны қырға шығарып тастады. Сол қалпы нш а Үсен 
бірталай алабүға алды.

Б алы қты ң  қы зы ғы на айналып түрып, балалар 
күннің  кеш ке таянып қалғанын аңғармаған да 
екен. Б ір  мезгілде Үсен күнге қарап, «аһ, күн кеш 
боп қалы иты  ғой, ж ары қта  өткел тауыи алайық» 
деп, қарм ақ  иен алған балықтарын лшнай бастады. 
Ж инаи  болған соң, балықтарын біреуінің ш апанына 
орап алып, манағы ш ақпақ  тасын ж әне сабы-бауымен 
қармағын да қалдырмай алып, енді өткел іздесті. 
Бүл турада Үсен кідірместен манағы өздерінің түсіп 
келген сурлеудің өтксл жерін тауып алып, сол жер- 
ден оте ш ықты.



4.

Біраз жүрген соң-ақ күн кеш болды жөне біраздан 
соң ымырт жабылып, жол көрінбеді. Түн болган соң 
балалар екеуі де қорқайын деді. Сойтсе де Үссн сыр 
білдірмей, енді жүрсек адасармыз деп тоқтады, тезек 
теріп от ж ақты . Біраз отырған соң Асан, күндіз коп 
жүрін ш арш аган бала, үйықтап қалды. Үсен ойлады: 
әкем айтушы еді, елді жердің үрысы, далалы жердің 
бөрісі болады дсп, үйықтамай, отқа күндізгі алган 
балыгын нісіріп, ермек етіп отыра берді. Есітуі 
бар еді: от ж агы п отырса қасқы р келмейді-міс деп. 
Қарап отырса, бір мезгілде бір топ ки ік  келді: олар 
анадайдан одырайып қарап түрып-түрып, өз-өзінен 
үркіп жонелді. Біраздан соң қүлын-тайы бар бір 
үйір қүлан келді: айғыры алдында басын тікш итіп , 
қүйрығын ш анш ып осқырынып, өзгелері таңданып 
қарап түрды-түрды да олар да шауып жөнелді.

Бір мезгілде ж ақы н  жерде қасқы р үлыды. 
Алы сырақта өгіз шагала адамша ш ыңғырып, 
біресе ж ы лаган  балаша, біресе қарқы лдап күлген 
адамша ортүрлі дауысқа салды. Үсен түйсініңкіреп 
бойы мүздап, қолына манагы қарм ақты ң таяғын 
қысы ңқы рап үстап >к.әно отыра берді. Сәйтіп, ор 
ж ануарларды көріп ж әне оттың ж ары ғы на лсиылган 
қүрт-қүмырсқа, кебелектерді қарап, бүл көбелек- 
қоңыздар неге көріне өлім іздеп отқа түсе береді екен 
деп, өртүрлі ойларға қалып, (’үйеніп ж аты п таңды 
аты рды .

Күнш ығыста таң оуелі алтынмен бояғандай 
қызарын, лш н-ж аққа ж айы ла-ж айы ла барып, ақыр 
қы зы лы  тарап, агара бастағанда, Үсен Асанды да 
оята бастады:

-  Ж үрер  уақыт болды, -- деп. Асан далада екенін 
үмытып, үйдегі қалыбынш а ж уы қ арада оянбаса

*



да, Үсен қоймай оятып алып, қаеына ертіп, жолға 
ш ы ғы сты .

5.

Күн сәскеге шейін жүріп  отырып, сөскеде сүрлеу 
бір қатаң  ш ақаттау жерге түсіп, көрінбей кетті. 
Балалар енді қай ж ақ қ а  жүрерін білмей, дағдарып 
түрды. Сөйтіп ж ан-ж агы на қарап түрса, ілгергі 
алдында бір биік қыр үстінде үлкен мола көрінді. 
Сонда Үсеннің ойына түсті өкесінің сөзі: «далада 
жүріп  адассаң, молалы жерде су болады, сулы жерде 
ел болады» деген. Сол ақы л бойынша Үсен Асанды 
ертіи молага қарай жүрді. Молага ж ақы ндап  келген- 
де, қаңқы лдаган  қаздың дауысы ш ы қты . Үсен енді 
білді, лсақын жерде көл бар екенін, оның үш ін қаз 
сусыз жерді мекен етиейді. Келіп екеуі енді молалы 
қы рға  ш ы қты , қараса қы рды ң  ж ы ғы лар  асты үлкен 
көл екен, көлдің айналасы да, іші де ж ы ңғы лдаган  
мал. Ж ағасы ндағы  жібектей ж ап ы ры лған  көгорай 
ш алгында қора-қора қой мен ж ы л қ ы , ж ы л қ ы н ы ң  
бір парасы көл ішіне кір іп , белінен қ ү р ақ қ а  кіріп 
түр, енді бір ж а қ  ж ағасы ндағы  сортаңда бір топ 
түйе лсатыр. Бүларды көріп балалар қырдан түсіп, 
жүгіріп малға келді. Келсе, оз ауылдарының малы 
екен. М алш ылары Асан меи Үсенді көріп, олар да 
қуаныи, біреуі әке-ш еш елерінен сүйінш і сүраймыз 
деп ш ауып кетті, өзгелері балаларды атқа мінгізіп, 
ауылга алып жүрді. Ж олда келе лсатып, малш ылар 
ай тты :

-  Сендердің лсүртта қалгандарыңды біліп, кеше- 
ден ауылдың лсан біткені іздеуге кетіп еді, -  деп.

Н ақ  бесін мезгілінде балалар аман-есен үйлеріне 
келіп, өке-шешелеріне қосылды дейді.



25. Оқудағы балаларды ң үйіне ж азган хаттары

а)

«Қамқор, дуагөй атам мен әже, сіздерге ықылас- 
ты сөлемдерімді жолдап қаламын. Озім сіздердің оң 
баталарыңыздың арқасында сау-саламат бармын.

Өткен поштадан жіберген сөлем-хатыңызды, 
азын-аулақ ақш асымен жолығып алдым. А лла разы 
болсын, мендей нашар балаңызды естен ш ығармай 
түрғапыңызға. Ы қыласыммен Қүдай тағаладан ті- 
леймін, сіздердің еңбек қамқорш ы лы ғы ңы зды  бізге 
де қызметімізбен отеуге лсазғай еді деп. Оқыған 
оқуымыз турасында бүл күнде үстаздарымыз сонша 
разы ж әне де ең ж ақсы  оқыған балалардың есебіне 
қосып, ж азы п қойды.

Ата, сіз әрқашан ақыл айтушы едіңіз: «балам, алаң 
болмай, үстаздарыңның айтқанын орнына келтіріп, 
берген сабақтарын толық үйреніп, білуге тырыс» деп, 
мен ол сөздеріңізді үмытқаным ж оқ...

Сіз ж азасы з, ата, Қасенге қорасан ш ы қты  деп. 
Аман ж азы лы п кеткеніне қатты қуандым. Бізге үс- 
таздарымыз айтады: қорасанды еғіп ш ығарған бала- 
ға қайта қорасан ш ықпайды, шыға қалса қатерсіз, 
ж еңіл  ш ығады деп. Осы сөзді реті келсе ескеріп, 
ж ақы н  жердегі лекерлерге к іш кентай інілерімді 
апарып, ш еш ек ектірген қалай болар екен?

Қош, дуаларыңыздан үміткер балаңыз М» .

ә)

«Ағамыз Ыбырайға көп сөлемдерімді жолдадым. 
Өзіңнен коптен ешбір хат-хабар болмады: тек ауру- 
сырқауға душар болмасаң болды-дағы, ш аруаш ы лы қ 
ж үмыстан да қолың тимейтін шығар. Сөйтсе де 
уакы ттауы п  есендіғіңді білдірғейсің. Озім денім сау,



ұстаздарымыздың төуір назарындамын. Бір-екі ай- 
дан соң екінш і класқа  ш ығармын деген үмітім бар.

Осы хатты тапсырушыдан Қадишаға екі қадақтай 
көнпет жібердім, сен алып, өзіне тапсыра көр. Әкеме 
бас қүлдығымды айтып жөне менен өтін, маған бер- 
ген ақш асын босқа ш ығарды деп үрыспасын. Қадиша 
к іш кене бала ғой, ағам жіберіпті деп қуанып қалсын 
дедім.

Қош, аға, сау бол. Хат ж аз дегенімді үмытпа деп, 
есендігіңді Қүдайдан тілеп ж азуш ы  інің N ».

б)

«Мінекей, достым Мүратбай, мен екінші класқа 
ш ығып, енді бір-екі л-сүмадан соң, елге де қайтуға 
түрмын. Енді көп үзамай-ақ сендерді көрсем керек. 
Осы күнде-ақ көзіме елестен түр, ауыл, көгорай 
ш алгындарға қоныи, ж ан -ж ақты ң  бөрі желкілдеген 
көк шөп, ішінде ж ы ңғы лдаған  малдың жүргендері. 
Коп жазуға уақыт ж оқ , қүрбы-қүрдастарыма сөлем; 
ағама айт, менің күрең дөненімді кісіге мінгізбей 
семіз сақтасын. Барған соң өзім ж араты п ж айлар- 
мын. Достың N ».

в)

«Ағамыз Ы бырайға сәлем. Сен бекер қауіп етесің
-  менің азырақ ауырғанымнан; сені көріп, әжемде де 
үрей қалмаған-ды. Ауырғаным себебі, қыстың күні 
ауылы ж ақы н  жердегі бір ептесімнің үйіне қонаққа 
барып едім. Ағаш үй ж оқ екен, киіз үйде патсалық 
ж еңіл  киіммен жатып-түрып жүргенде, бойымды 
суық үстады; сонан азы рақ басым ауырган соң, 
қайты п дөрігерге айттым. Дәрігер дәрі беріп, енді 
ж азы лы п келемін.
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Ай, аға, өкеме айтып, ж ы лы  ағаш үй салып 
алсаңызш ы. Киіз үй ж аздың күні қанш а ж ақсы  
болса, қыстың күні сонша жаман ғой. Суық киіз үйде 
қыстыгүні бүрісіп, алдың отқа жыдынса, арқаң то- 
ңып отырып, не таза жуынуға болмайды, не таза та- 
мақ жеуге бодмайды. Осындагы оқымысты дөрігер- 
лер айтады: «қазақты ң  дертінің көбісі -  не бойын 
суы ққа алдырғаннан, не тазалы қ ж оқты қтан  пайда 
болады» дейді. М ысалы, қотыр, бөріткен -  таза 
болмағаннан, ал сүзек, ш анш у, жөтел -  бәрі де су- 
ы қтан  дейді.

Еріккен соң, ойыма келгенін жазілн, ермек етіп 
ж аты рмы н. Көп мыджыңдады деп айыпқа бүйырма 
жөне мен үшін келемін деп азаптанба; өкем көрі кісі, 
ш аруаш ы ды қ жүмысыңнан қаларсың. Інің N ».

26. Балғож а бидіц баласына ж азған хаты

Үміт еткен көзімнің нүры, балам,
Ж аны ңа жәрдем берсін Қүдай тағалам!
Атаң мүнда анаңмен есен-аман,
Сүйіп сөлем жазады бүгін саған.

Атаңды сағындым деп асығарсың,
Сабаққа коңіл берсең басыларсың. 
Ата-анаңды өнер білсең асырарсың,
Надан боп білмей қалсаң аһ үрарсың.

Ш ырағым, мүнда жүрсең не етер едің? 
Қолыңа қүры қ  алып кетер едің.
Тентіреп екі ауылдың арасында 
Ж үргенмен не мүратқа жетер едің.

*


