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КЫРГЫЗДАР АЛТАЙДА

Байыркы єткєн заманда Ала 
Тоо койнунда кыргыз деген эл жа-
шайт. Мингени кїлїк ат, кийгени 
ак калпак, кєтєргєнї кєк асаба* 
кызыл туу болуптур. Каракан де-
ген каны болот. Ал, о дїйнє сал-
ганда уулу Огуз кан кєтєрїлєт. 
Ал да адилет бийлик жїргїзїп, о 
дїйнє кетет. Кандык Аланчага, ан-
дан Байырга, Байырдан Бабырга, 
Бабырдан Тїбєйгє, Тїбєйдєн Кє-
гєйгє, Кєгєйдєн Ногойго єтєт. Но-
гойдон Орозду, Їсєн, Бай, Жакып 
аттуу уулдар тєрєлєт. Ошо Ногой 
кандын заманында кытай каны 
Эсенкан калмактарга кошулуп 
жїз миў аскер менен кыргызга 
кыргын салды, элин чилдей тарат-

ты. Аман калганы туш-тушка качты. Эл биримдиги ыдырады, 
кыргыздын башына оор кыйынчылык тїштї. Кытай менен 
калмактан тарткан азап жомокко айланды. Досунан касы кєп 
болгон каар замандын катаалдыгы кїчєгєндєн кїчєдї. Ногой-
дун уулу Жакып душмандын кысмагына алынды. Колу-буту 
байланып, кырк їйлїї кыргыз менен Алтайга куулду. Жол 
азабы, кєр азабы дегендей, арып-ачып жан кайышып турган-
да кырк їйлїї кыргыздын башын бириктирген Акбалта баа-
тыр болду.

– Айланайын бир боорлорум, кайрат кылгыла! Минтип 
жїрсєк жоголуп кетебиз. Андыктан бир жакадан баш, бир 
жеўден кол чыгаралы. Ынтымакташып аштык айдайлы. Кїтї-
рєтїп мал кїтєлї. Маўдайыбыздан тер акканча иштейли. Бай-
лыкты эмгектен, теўдикти кїрєштєн издейли! Башыўарды 
кєтєргїлє, эл намысын туу туталы. Колдун беш манжасындай 
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бир муштумда бололу! – деди кысталыш заманда эл ырысы 
Акбалта. 
Эл баатырдын сєзїнє ынанды. Душман менен коюн кол-

тук жашап келсе да жол таап, алака тїздї. Мал кїтїп, айбаты 
кїчєдї. Элдин саны єстї, кадыры кєтєрїлдї. Ногой кандын 
уулу Жакып Чыйырды деген аялга їйлєндї. Эсепсиз мал кїт-
тї, бирок балалуу болбоду. Кудай ага бала бербеди. Анын кї-
йїтї зор болду. Кырк сегизге чыкканда артында калар туягы 
жок “куубаш”, аялы Чыйырды “туубас” атанды. Эрди-катын 
балалууну кєрсє ботодой боздоду. Кєз жаштары жамгырдай 
тєгїлдї. Жакып мазардан мазар* тандап сыйынды, зыярат* 
кылды. Кудайдан бала сурап жалынды. Баласыз кийинки ємї-
рїн элестете албады. Калмактан алган токолу Бакдєєлєттїн да 
согончогу канабады.

– Акыретке бет койсом*, артымдан жоктоп калар балам 
жок єтємбї?! Артыўда бала жок болсо, дїнїйєсї курусун! – 
деп кїнї-тїнї эт бетинен кетип зарлады, Жакып бай.

ЖАКЫПТЫН ТЇШЇ

Бир сапар тоодон жылкысын кєрїп келип уктап калган 
Жакып кызык тїш кєрдї. Тїшїндє сулуу куш кєрдї. Кушту 
колуна кондуруп, жибек боо такты. Конорго туур жасады. Эр-
теси тїшїн байбичеси Чыйырдыга жорутту. 

– Айланайын каным, оозуўа май! Тїшїў ылайым туш 
келсин. Куш кармап, туурга отургузганыў, башыўа дєєлєт 
конгону. Кудайым бу сапар бизди колдогону турат. Мен да 
сонун тїш кєрдїм. Тїшїмє ааламды оп тартчу ажыдаар кир-
ди. Андыктан эл чакырып, байлыкчачып, той берели. Кєп мал 
соёлу, – деп кудуўдап алды байбичеси.

– Байым, пейлиўди тарытпа! Кєп мал сойсо соёлу. Эби 
келсе андан эки эсе ашыра  тойлойлу! – деп токолу Бакдєєлєт 
байбичени колдоп жиберди.

– Ач арыктар тоюнуп, кєпчїлїк бата берсе, кудайым биз-
ге да бала берээр... – деди жїрєгї элеп-желептене бышакта-

* Жылдызча коюлган сєздєргє китептин аягында тїшїндїрмє берилди
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ган байбичеси Чы-
йырды.
Бай Жакып те-

реў ойго батты. Ант-
кени жєнеле той 
кылып, короосунда-
гы кєзгє жылуу кє-
рїнгєн кєп малынан 
айрылгысы келбеди. 
Ошентип їўкїйїп 
отурду, боз їйдїн 
тїндїгїнєн кєк ас-

манга їзїлє кєз чаптырып. Сакалын тынбай сылады. Ичинен 
келме келтирди. Бир убакта тутамдай кармаган камчысын* 
бир башкача силкип алды. Бу анын жїйєєлїї сєзгє кєнгєнї 
эле. 
Эртеси той камылгасына кызуу киришти. Жер очок ой-

дурду. Отун-суу камдатты. Союшун белендеди. Той камыл-
гасы бїткєндє жер жерге чабарман чаптырды. Тойго он эки 
уруу кыргыз келди. Казак, калмак, маўгул калбай чогулду. 
Тойду айтылуу эл ырысы Акбалта тейледи. Жакыптын эли 
эки кїн эт бышырды, конок тосту. 
Чыйырды менен Бакдєєлєт бала-бакыра калтырбай кур-

сагын тойгузду. Балдарга калпак кийгизди, мїрїсїнє чапан 
жапты, белине кур курчады. Бербей калдым дегенге беш тен-
геден пул* берди. Бай Жакып кадырлуусуна ат мингизди, ка-
рышкыр ичик, кымкап* тон кийгизди. Ошентип тойго келген 
жаш-кары куру калбады. Баары ыраазы болду. Ошондо бай 
Жакып:

– О, кадырман журт, єткєндє бир укмуш тїш кєрдїм. 
Тїшїмдє жїнї алтын, текєєрї болот, айбат менен караса алп 
кара куш сїрї бар, сонун куш кєрдїм. Аны туурума кондур-
дум, бутуна жибек боо тактым. Серпкенин соо кетирбеген, 
туягы темир канжар* экен. Бу не деген тїш?! Кана, араўарда 
тїштї жоруп берчї бирєє барбы?! – деди.
Ортодо кулак мурун кескендей жымжырттык єкїм сїрдї. 

Аш кайнам убакыт* єттї. Эч ким, эч нерсе дей албады. Тїш 
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жоруй албай кєпчїлїктїн шайы ооду. Ошондо Байжигит ор-
того чыкты. Бай Жакыптын тїшїн минтип чечмеледи.

– Бу тїшїўїз укмуш тїш экен. Сизге оўдой берди болуп-
тур. Сиз тууруўузга кондурган куш бу – бала. Кудаа буюр-
са, сиз балалуу болот экенсиз. Балаўыз кїн тийген жердин 
баарына дєєлєтїн арттырат экен. Єзїўїзгє кара тоодой чоў 
касиет конот экен. Зарлап ыйлаганыўыздын акыбети кайтып-
тыр. Кудай жалгап, ниетиўиз кабыл болсун!

– Баракелде, Байжигит, куп жорудуў! Кадырлуу бай, тї-
шїўїз кабыл болсун! Сиз кєргєн тїш дїйнєдєгї ажайып со-
нун тїштєрдєн экен! Кудай сизге жана сиздин байбичеўиз-
ге кїч кубат берсин! Иши оўолгондун ити чєп жейт. Отуўуз 
жанды, кудайым сурагандын баарына эле бере бербейт, сїй-
гєн гана пендесине берет, – деди колун жая берип, бата тиле-
гени турган Дамбылда чечен.

КЫТАЙДЫН  КАНЫ  ЭСЕНКАНДЫН
НЕГЕ  ТЫНЧЫ  КЕТТИ?

Тойго келген жаш-карынын баары ыраазы болуп кайтыш-
ты. Той таркады. Бирок бай Жакып єткєргєн той кытай каны 
Эсенкандын жїрєгїнїн їшїн алды. Тынчы кеткен кан черїї* 
башчыларын, билерман аалымдарын* ордого* шашылыш ча-
кыртты. Жети кабат жерге каттырган, їч жылды алдын ала 
кєрє билген, сыйкыры кїч, касиеттїї китебине кошуп, їч кы-
лым аша жашаган, сакал-муруту кїмїштєй кєлкїлдєп агар-
ган, Ыраў Кєєдєў деген карыя сыйкырчысын алдырды. Сый-
кырчысын сїйлєтїп, укканды таў калтырды.

– Кечээ эле чилдей тараткан кыргызга жан кирип, той єт-
кєрїштї дейт. Аларыў биздин башыбызга дагы кандай балээ 
їйгєнї жатышат. Алардын не билгени бар?! Кана, кимиў ай-
тасыў?! Кимиў мага жооп бересиў?! – деди кан чегинен аша 
жинденип.

– Урматтуу каным, – деп сєз баштады Ыраў Кєєдєў ат-
туу олуя* карыясы, сыйкыры кїч кызыл китебин барактап 
жатып. – Мобу ыйык китепте: “Жакында кыргызда Манас 
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деген баатыр 
туулат. Ал кытай, 
калмак тїгїл, ай 
тийген, кїн чык-
кан жердин баа-
рын чаап алат” 
деп айтылыптыр. 
Айтарын ай-

тып алып, жан 
ширин экен, да-
лай кандарды 
кєргєн олуянын 
башы Эсенкан-
дын алдында 

шылкыя тїштї.
– Ок, оозуўа таш, олуя болбой кал, сен?! Бу не деген шум-

дук?! – деп Эсенкан ордунан ийне менен безге сайгандай ыр-
гып турду.

– Кудайдын каарына калгыр кыргыздар! Дагы кандай ба-
лээнин їстїнєн чыкканы турушат. Кыргыздан Манас деген 
баатыр туулат дегени эмнеси? Туулбай єлсїн, ошо душман! 
Шорубуз эми шорподой кайнайбы?! Ырысыбызды колубуз-
дан талашкан ал баатырды, кандай аял тууйт экен? Кантип 
бизди кууйт экен?! Кана, айтчы, олуям! – деп кысмакка алды, 
каары кєзїнєн кєрїнгєн Эсенкан.

– Кыргыздан дїйнєдє жок баатыр туулушу туулат, – 
деди Ыраў Кєєдєў, єз сєзїнє єзї какап-чакап. – Тилекке 
каршы, аны кайсы аял тєрєйт, белгисиз каным. Жок, туулчу 
баатырдын белгисин кєрдїм. Сиз аны билип албасаўыз бол-
бойт, себеби баланын белгисин элиўизге , черїїўїзгє тарата-
сыз да , – деп кєзїн сїздї. 

– Айт, ал кандай шумдук белги?! – деди Эсенкан каарын 
тєгє. 

– Эркек бала туулса, колун ачып каратыўыз, урматтуу 
каным, – деди сыйкырчы тегеректеп олтургандарды шекши-
не карап. – Туулган бала бир уучуна кан, бир уучуна май чеў-
гээлдеп тїшєт. Алакандын бєлтєгїндє “Манас” деген ысым 
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жазылган, аппак мєєрї басылган. Андыктан тїйїлдїгїндє 
жайлабасак, шорубуз ошондо кайнайт!  

– Тилиўе тибиртке, кандай шумдук немеле! – деп Эсен-
кан Манастын атын укканда чочуп кетти. – Эгер сен айт-
кандай болсо, дароо буйругумду уккула! Жалгыздап кыргыз 
конбосун, беш-алты їйлїї бир консун! Беш їйлїїгє бир ке-
чил*, кїнї-тїнї кєз болсун. Боюнда бар аял калбасын, кечил 
санагын алсын. Туулганда баланын алаканын карасын. Жок, 
тєрєтпєй дароо жайласын! Арызга келген кыргыздар айыл-
айылына тарасын. Улуу кытай, калмак катарын бузмакчы бол-
гон кыргыздын Манас деген уулун черїїлєр кармап келсин! 
– деп ок жыландай атылды, черїї, кечилдерин баш кылып 
туш-тарапка шаштырды.
Ошо эле кїнї “Кыргызда Манас аттуу баатыр туулат экен. 

Душманы кытай, калмакты Бежинди кєздєй сїрєт экен”, – 
деген каўшаар кабар кыргызга да тїгєл тарады.

– Кудай буюрса, єзїбїздєн баатыр чыгып, адилдик туусу 
кєктє кєкєлєйт тура! – дешип кыргыздар Манастын бу дїй-
нєгє келишине кудайындай эле ишенип калышты.
Эсенкандын буйругунан кийин кыргыз журту кытайдын 

кордугун, калмактын зордугун куп тартты. Черїї баштаган ке-
чилдер селсаяк иттей шимшиледи. Боюнда бар аялдар турган 
боз їйдїн башына кара боо байлады. Чыўыртып ичин жарды. 
Жатыны менен чыккан баланы калжоо иттерге ыргытты. Туу-
бас кылып кыргызды тукум курут кылды. Кол арага жараган 
кыз-баланы Бежинге кулдукка айдады. Жигиттердин башы 
алынды. Їй мїлкї, бар байлыгы талоонго тїштї. Кайгыга бат-
кан кыргыз тїгєл кара кийип калды. 
Бай Жакыптын журту сай-сайда каўгыды. Иттери чак 

тїштє аялуу улуду. Баканооз* кечилдер айылдан айыл жортту, 
Манастын кимден тууларын, кайдан келээрин билбей башта-
ры маў болду. Жырткычтыгы єстї, талоондугу кїчєдї. Ошон-
до да кыргыз канына тойбоду. Кытай, калмак черїїлєрї ме-
нен кечилдери єткєн єрєєндїн топурагы кєз кєрїнєє кєккє 
сапырылды, жери такырланды, эли жакырланды. 

– Кыргызды тукум курут кылбасак бизге бейпилдик жок! 
Канаке, баатыр туучу аялыўарды кєрсєткїлє! Кылыбыз кый-
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шайбайт. Заматта ичин жарабыз, баласын итке таштайбыз! 
Баш кєтєргєндїн жїнїн бирден тытабыз! – дешип баатыр-
ланды кечилдер.
Кыргызды куткарчу баатыр Манастын кабарын кечилдер 

Алтай, Ала Тоодон издеп, Букара, Анжыян шаарларынан тап-
пай, акыры Самарканга келип тїштї. Ал жерден Эшен деген 
кыргыздын Манас деген уулун желкелеп, Бежинге алып ке-
тишти. “Буюрса, бир балээден кутулдук”, – деп Эшендин Ма-
нас аттуу баласын тїбї жок  зынданга* ташташты.
Кытай менен калмактын кордугу менен зордугуна чыдаба-

ган Акбалта баатыр баштаган кыргыздар согушка жашыруун 
даярдык кєрдї. Токой кыйды, кємїр єчїрдї. Кєєнє усталар 
кїн-тїндї билбей катуу узанды. Темир эритип, найза, кылыч, 
чокмор, шылк этме дегендерди жасашты. Манасты таптык де-
ген кытай, калмактарга кол шилтеп коюшту. Ары карап ый-
лап, бери карап кїлїп, аргасыз жїгїнїїгє барышты. Алтын, 
кїмїш, жакуттарды, кїлїк тулпар, баалуу аў терилерин, сулуу 
кыздарын тартуу кылып, єз жашоолорун барымтага алышты.

– Кєптї їмїттєндїргєн Манас баатырыбыз туулса баа-
рын кайрып алабыз. Кєргєн азап-тозогубуз унутулат. Катары 
суюлган элибиздин саны єсєт. Кумурскадай кыжылдаган кы-
тай, калмак черїїсїнїн эсебин ошондо табабыз, сазайын бе-
ребиз. Башыбызга бакыт кушу конот. Андыктан сабыр этели, 
чыдайлы. Бирок не бар, не жок, урушка даяр туралы. Єлсєк 
бир чуўкурда, тирїї болсок бир дєбєдє бололу! – деди Ак-
балта.

МАНАСТЫН  ТЄРЄЛЇШЇ

Ошо тїш жоруткан кїндєн жыл айланбай бай Жакыптын 
байбичеси Чыйырдынын боюна бїттї. Кєўїлїнє тамак барба-
ды, кїндєн кїн єткєрїп азый берди. Бал, эт, кымызга табити 
тартпады. Уйку бетин кєрбєдї. Кєрсє, кїсєгєнї жолборстун 
жїрєгї экен. Ошого талгак болуптур. Каўгайдын* Кара мер-
гени жолборс атыптыр дегенди угуп, жылкычы Бадалбайды 
ошол тарапка жєнєттї. Колуна эки жамбы* карматты:
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– Бадалбай балам, би-
рєєсїн мергенге, экинчисин 
єзїў ал. Мага сєзсїз жол-
борстун жїрєгїн алып кел. 
Антпесеў кїсєєм басылбайт, 
– деп Чыйырды катуу та-
быштады.
Жылкычы Кара мерген 

аткан жолборсту бат эле тап-
ты. Жїрєгїн кесип алып, 
Чыйырды байбиченин єз 
колуна тапшырды.Чыйырды 
карап турабы, дароо жїрєк-
тї чала-була бышырды, жан-
га бербей жалмады. Шор-
посун ичип, талгагы канды. 
Анан кїсєєсї канган байби-
че кєєшїлє уйку салды.
Ошентип, тогуз ай, тогуз 

кїн кєтєрїп, толгоо тарт-
ты. Кєл-шал тердеди. Манас 
баатырды тєрєєчї энени тє-

рєтїїгє бїбї-бакшылар чогулду. Айылдын Умай энеси келди. 
Толгоо тарткан байбиче баканды мыкчый бакырды. Тїндїк-
тї* карай тїйїлдї. Чыйырдынын кыйналганын кєрїп, бай 
Жакып чыдай албады. Каўырыгы тїтєдї.

– Байбичемдин кыйналганын кєргєнчє тоого чыгып кете-
йин. Сїйїнчїсїнє кырк боз бээ айтам. Жетпесе жана берем. 
Кыз болсо їйдє калгыла. Уул болсо кабар айткыла! – деди кыл 
аркан* керме*кердирип жатып. – Мына бу, кырк боз бышты 
менен чапкыла. Ал жетпей баратса, жети кур атты кошо мин-
гиле. Уулбу, кызбы аныгын билип анан мени тапкыла! – деп 
айылдан шайдоот аттанды.
Алтайдагы жетимиш їйлїї кыргыз: “Чыйырды байбиче 

толготуп жатат”, – дегенди угуп аябай кубанды. Кабар далай 
кыргыз аялдарынын ичин жарган, ємїрїн кыйган кытай ке-
чилине да жетти. Ал “Кыргыздын Манасы туулса башын жеп, 
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Эсенкандын колунан эбегейсиз чоў тартуу алайын!” – деп 
сїйїндї.

“Жексур кечил черїїсї менен келатат!” – дегенди уккан 
Умай эне шашып калды. Толгоо тарткан Чыйырдыны бешик-
ке* салып терметти, килемге салып кєлбїттї. Акыры Чыйыр-
ды тєрєдї. Этек алдына кєйкєлїп кєк тулум* тїштї. Бїбї-бак-
шылардын таў калбаганы калбады.

– Ызы-чуу тїшпєгїлє! Катын-калач баарыў эшикке чык. 
Капкактуу бала турбайбы. Бу да болсо биздин ырысыбыз, – 
деди Умай эне жїрєгї жарыла. – А кєрєкчє, короонун аркы 
четинде кыўшылаган канчыктын эки кїчїгї жатат. Ошону 
тезинен алып келгиле, – деп илбериўки бирєєсїн жумшады.
Ал чыгып кеткенде Умай эне* “Биссмийиллда!” – деп кєк 

тулумду жарды. Болтойгон бала кєрїндї. Эўкее караса эки 
колуна кан чеўгээлдеп тїштї. Баланын бїт ааламга чаў сал-
чуудай тїрї бар. “Кытайдын ыйык китебиндеги тєлгє тєп кел-
диби?!” – деп жїрєгї жарыла ойлоду, Умай эне.

– Бакдєєлєт, сен Баланы орой сал, – деди ал, кубанычы 
койнуна сыйбай. – А, калганын єзїмє кой. Ээ, кудай, кол-
доочу болсоў колдой кєр. Пендеўи уят кылба!
Бакдєєлєт баланы чїргєй салып, кєздєн кайым жоголду. 

Умай эне Чыйырдыны тєшєгїнє кайра жаткырды. Кєк тулум-
га кыўшылаган эки кїчїктї салып, оозун бууду. Бирдемеден 
кур калчуудай куюндай куугун салып келген кечил аў таў кал-
ды. Ал да кєк тулумду кєрдї. Эдиреўдеп шашып келген неме, 
не кылаар айласын таппай, ээси оой тїштї. Жер їстїнє бас-
каны мындай шумдук кєрбєгєн. Черїїлєргє буйрук берди.

– Кана, эмне карап турасыўар! Тулумду жаргыла! – деп 
бакырды кєздєрї чекчейген кечил.  – Манасын кылычтап, 
итке ыргыткыла! – деди каары кайнап.
Жалаўдаган черїїлєр жєн турабы. Кылычтап* кєк тулум-

ду жарып ийишти. Ичинен кибиреген эки кїчїк тїштї. Кыў-
шылаган бирєєсї кечилдин этегине жабышты.

– Катыгїн, байбиче мени жедиў. Бала эмес, кїчїк тура! 
Же кєрїнчїсї кєрїнїп жатабы? Ал мунуўу...  – деп кечил 
тили кїрмєєгє келбей, кетенчиктей жыгылды.
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– Туугандар, кечил єлїп калса, ошондо чындап азапка ка-
лабыз! Кана, кїчїктїн бирин алып келгиле! Ырымы болсун! 
– деп Умай эне шашкалактай бакырды.
Аўгыча каяктандыр Акбалта жетип келди. Алып келген кї-

чїктїн ичин жарды, эси ооган кечилге садага чапты. Курмушу 
тїтєтїп учуктады. Башына арча тїтєттї. Кєздєрї сурданып, 
эсине келе тїшкєн кечил їйдєн чыкканча шашты. Катуу кор-
куп калганбы: “Бу айылга турбайм!” – деп кытайга єтє качты. 
Кечил чыккан барабар бала оозантсак экен деп дегдеп келген 
байбиче, бїбї-бакшылар кайра боз їйгє киргенче шашты.

– Бу ата-энеўдин жєрєлгєсї, кыргыз бабаўдын ыйык 
салты. Умай эне сага бакубат ємїр берсин! – дешти ак элечек 
байбичелер, баланы май менен оозантып жатып.
Бала аркырап оозун ачты. Їнї кїрїлдєп катуу чыкты. Ал 

їндєн кєл чайпалгандай, кїн мєндїрлєп куйгандай, талаа-то-
койдогу жан жаныбарлар жабыла їрккєндєй туюлду.
Балдар сїйїнчї айтууга шашты. Кермеде байланган аттар-

га минип, бай Жакыпты издеп, туш-тарапка чабышты. Айыл 
заматта кымгуут тїшїп калды.
Сулайка байбиче эчтемеден бейкапар олтурган абышка-

сы Акбалтаны аткый капты.
– Ай, абышка, дїнїйєў кєпбї?! Же атпай журт алчу ол-

жодон кур жалак калгыў барбы?
– Ой-бой, жебиреген жез кемпир, кудайга карасаўчы?! 

Кырк быштыны талашып балдар кетти. Сегиз кур атты алкын-
тып, кєк сакал, аксакалдары чапты. Ошончо киши таласа мага 
бирдеме ашабы?! – деди ачуусу чукул Акбалта.

– Ай, абышка, уксаў мени! Илгертен жїгїргєн албайт, 
буюрган алат деген сєз бар. Андыктан, булут менен учса да 
буюрганы албайбы, чапкандар куру калбайбы! – деди Сулай-
ка абышкасынын камчы, чапанын колуна карматып жатып. 
– А кєрєкчє, Кєкчолокту мине сал да, бай Жакыпты кєздєй 
сыз, – деди сєз жебеген байбичеси безилдей.
Бу сєздєн кийин Акбалта баралбайм деп айталбай жї-

рїп кетти. Аз жїрдїбї, кєп жїрдїбї, бир караса Кара тоонун 
боюнда Жакып отурат. Кубанып кетти. Кара жалдуу кула бээ-
си тууган экен. Ак сур кулундун тумшугун сыгып телчитип, 
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энесине ээрчитип бушайман жеп жатыптыр. Жанында эч ким 
жок, жалгыз єўдєндї. Ошондо гана кубанып кеткен Акбалта 
бар кїчї менен:

– Сїйїнчї! Сїйїнчї! Сїйїнчї! – деп бакырды.
– Не дейсиў?! – Жакып аўгїдїк чаўырды.
– Оо, арстаным Жакып, сїйїнчї! Байбичеў уул тєрєдї. 

Карыганда байбичеў кабылан тапты, сїйїнчї! Кайгырганда 
байбичеў каралды тапты, сїйїнчї!
Бай Жакып уккан кулагына ишенбей акылынан тана жаз-

дады. Кєзїнїн жашы он талаа. Сїйїнгєндєн єпкєлєй сєз кат-
ты.

– О кудай, жараткан мага перзент берген турбайбы! 
Туулганына сїйїнбєй, тураарын кудайдан тилейин. Акбалта, 
сен єз кєзїў менен кєрдїўбї, же бирєєдєн уктуўбу?! – деди 
Жакыптын санаасы санга бєлїнїп.

– Оо, Жакып, сєзїм чын! Єз кєзїм менен кєрдїм. Баркы-
раган добушу тай чабым жерден угулду. Чулгоосунда чиренсе 
отуздагы кишидей бакубат кєрїндї.

– Андале, мобу калтадагы алтынды ал. Тєрт тїлїк малдан 
каалаганыўды тогуздап ал. Ал да жетпей баратса, сїйгєнїўдї 
сїйрєп ал, жээк, жергемен жетип ал. Эми, сен экєєбїз ай та-
лаада акыйлашып турбайлы. Байбичеге жєнєйлї. Баласын ба-
рып кєрєлї. Аттаналы, Акбалта, їйгє бачым жетели, – деди 
бай Жакып шашкалактай.
Акбалта менен бай Жакып айылды кєздєй “чї” койду. 

Аўгыча аларды алды-артынан эл тосту. Арасында атчаны бар, 
жєєсї жїрєт.

– Сїйїнчї бай, сїйїнчї! Сизге кудай уул берди! – деп 
айгай салышты.

– Болсун, болсун! – деди Жакып тєбєсї кєккє жете. – 
Баарыў мага бир боорсуў. Кимиў кайсы атты минип турсаў, 
ошону сїйїнчїгє ал! Калганыўар дартыўарды кийин айтаар-
сыўар. Азыр мага жол бергиле, байбичем менен кєрїшєйїн, 
– деди аттан тїшїп.

– Арба, байбиче! Аман эсен кєз жарып алдыўбы! Бешик 
бооў бек болсун! Жараткан жашын бек кылсын! Кана, уулум-
ду кєрсєткїлєчї, – деди колун сунуп.
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Алып келген уулун элжирей карады. Тїндїктї карай обо-
лото кєтєрдї. Кыргызга кєктєн кут тїштї. Баам салса, маўда-
йы жазы, кочкор тумшук, кєзї тик, ээги узун, эрди калыў эр 
мїнєзї кєрїндї. Кеў кєкїрєк, жайык тєш, аркасы кеў, пил 
мїчєсї кєрїндї. Жолборс моюн, жоон билек, бєлєкчє тїрї 
кєрїндї. Оў колунун уучун ачканда, “Манас” деген ат бады-
райып жазылып турганына кубанды.

– Жакып, бизге кудай берди. Эгер макул кєрсєў Манас 
атын убактылуу єзгєртїп, каймана ат коёлу, – деди Акбал-
та. – Антпесек, душман билип калат. Аны “Чоў жинди” деп 
атайлы. Кандай дейсиў? – дегенде алакандын бєлтєгїндєгї 
жазуу дароо жоголду.
Кєпчїлїк Акбалтанын сєзїн эп кєрдї. Жакып баланын 

маўдайынан элжирей жыттап, байбичеси Чыйырдыга узатты. 
Бактылуу эне балпая отурду, балкайган балага эмчек салды. 
Эненин кубанычы тоодой эле.

– Элдин їмїт-тилегинен жаралган балаўдын жаны бек 
болсун!

– Элге кїйїмдїї, жерге байыр эр болсун! – деди эл.

ЧОЎ  ЖИНДИНИН  АЛГАЧКЫ  ЭРДИКТЕРИ

Кыргыздын кубанычы той. Уулдуу болдум деп бай Жакып 
чоў той берди. Дїйнєнїн тєрт тарабынан эл келди. Тїмєндєп 
байге сайды. Жамбы атып, эрлер эўишке, балбандар кїрєш-
кє тїштї. Аламан байге бїйрї кызытты. Чоў кичине калбай 
ыраазы болду. Той соўунда Жакып байбичеси Чыйырдыны 
коштоп ортого чыкты.

– Калайык калк, ата салты менен балама азан чакырып ат 
койбосом болбостур. Андыктан, кудайдын кулагы сїйїнсїн. 
Уулума ат коюп бергиле, – деди катуу шаў менен.
Кєпчїлїк балага кандай ат коёорун билбей дымыды. Аз 

убакыт єттїбї, кєп єттїбї, кайдан жайдан келди, эл арасында 
аса таягын шалдыратып, ак кєрпє тебетей кийген бир дубана* 
пайда болду.

– Атты мен коём, – деди ал, ортого суурулуп чыгып. – 
Аты Манас болсун, ар балээден калас болсун! Ааламда жок 
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баатыр болсун! Башынан ак калпагы тїшпєсїн! Эли журтуна 
кайрымдуу болсун! – деп кєздєн кайым болду.

– Болсун, болсун! Манасты Теўир жалгасын!
– Манас аты кут болсун! – дешти кєпчїлїк.
Ат коюлуп, той таркады. Арадан жылжып жылдар акты. 

Манас жетиден сегизге карады. Жалгыз бото эмеспи, атасы 
бел тутуп, энеси эркелетип бакты. Оюна келгенди жасап чо-
ўойду. Ага-инини кєзгє илбеди, ашата сєктї. Балдарды жыйып 
бак-дарак кыйды, мазарды талкалады. Жакыптын Чоў жинди 
уулу бир балээнин ичинен чыгат деп эл кулак тїрїп калды. 
Жакып эрте кїндї кеч кылбай байбичесине кеўеш салды.

– Ыя, байбиче, балаўдын тентектиги жанга батты. Мин-
тип жїрїп отурса єзїбїзгє кыйын. Мындан ары эркелетип 
отурбай жайлоодогу койчуга тарбияга берели. Аяктан сєєгї 
жетилет. Сєз кадырына жетип, дїнїйє баркын билип келет. 
Буга не дейсиў? – деди.

– Не дейин, сен айткандай болсун, атасы! – дей салды, 
нарк сактаган байбичеси.

– Жєлєгїм менин, менде кайсы ал калды дейсиў, – деди 
атасы баласын ымдап чакырып алып. – Мен карыдым, ары-
дым. Тоодо Ошпур деген бай бар. Ошонун козусун кайтарсаў 
сага да бирдеме артаар, балам. Барасыўбы? – деди ата кооп-
тоно.

– Акысын берчї бай болсо, барайын атаке. Андан кам 
санабаўыз, мени ойлобой єзїўїздї жакшы асыраўыз, – деп 
уулу кубанды.
Ошентип ата-бала чапкылап Ошпурга келди. Ийри оту-

руп, тїз кеўешти.
– Ошпур бай, сага козу бакканы малай алып келдим. Эти 

сеники, сєєгї меники. Кандай баштасаў, ошондой башта. Ток 
болобу, ач калабы ишим жок, бирок турмушка канык болсун. 
Кеби тийсе ур, токмокто. А сен балам, Ошпур бай не дебесин 
сєзїн ук. Айтканын кыл, – деп жєнєп кетти бай Жакып.
Эртеси Манас Ошпурдун уулу Чегебай экєє жайытка 

козу айдап чыкты. Тоо этектеп калганда козуга карышкыр 
тийди. Балдардын кєзїнчє козунун жарым этин жалмап ийди. 
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Жашы тогузга толгон, бирок ошончо жашка келгенче їйдєн 
карыш жылып кєрбєгєн Чоў жинди:

– Бу не деген шумдук?! – деп айраў таў калды.
– Атасынын кєрї, муну бєрї дейт, – деди он бирдеги Че-

гебай билермандана. – Анын эркине койсо, сен экєєбїз кай-
тарган козунун бирин калтырбай жейт. Каарына алса бизди 
кошо мойсойт, – деп качып жєнєдї.

– Ой, коркок, сен кайда качтыў?! Токто, акылыў жайын-
дабы? – деди Чоў жинди кайраттана. – Бєрї болмоктон, 
шайтан болсун! Козуга убал, куткарып алайын, єлбєгєн жер-
ден калайын, – деп бєрїнїн артынан кууду.
Карышкыр тоо таяна чуркады. Артынан такымдап жете 

тургандай болгондо аркайган асканын коўулуна кире качты. 
Из кууган бала артынан жете келди. Карышкыр кире качкан 
коўул чоў їўкїр экен. Їўкїргє кирип эле аземдїї тон кийген, 
аргымак тулпар минген, бир єзгєчє сїрдїї кырк чилтен* ки-
шини кєрдї. Жанында жартысы желген козусу аман турат. 
Жаныбар козу баланы кєрїп маарап ийди.

– Арбаўыздар агалар! Менин кєзїмчє бир бєрї тиги ко-
зуну кєтєрє чаап, жарым этин сугунгандай болгон. Эми кара-
сам козу тирїї. А бєрї кайда кетти? Жєнїн айта аласыўар-
бы? – деп Чоў жинди суроо салды.

– Балам, єзїў аўдап кєр, – дешти алар сыпайы кайры-
лышып. – Бєрї кебетесине келип, козуўа тиш салган кырк 
чилтен деген биз болобуз.

– Кандайча карышкыр болуп кубулуп кеттиўер. Мен си-
лерге ишенбейм. Кєк бєрї болгон кимиўер? Кайра кубулуп 
кєргїлєчї, – деди каарын чачып.
Чоў жинди оозун жыйганча кырк чилтендин бирєє сил-

кинип бєрїгє айланды. Бєрїчє улуду. Аўгыча Чоў жиндинин 
артынан акмалап келген Чегебай кєрїндї.

– Манас, сага Чегебай жолдошуў келип кошулду. Мын-
дан ары аны Чегебай деп чакырба, Кутубий деп атап жїр. Ант-
кени башыўа кут тїштї, дартыўа дабаа табылды. Эми бизге 
уруксат, жолго чыгалык, – деп кєздєн кайым жоголду, кєркє-
мї чоў кырк чилтен.
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– Кырк чилтен жєн кишилерден эмес, касиеттїї киши-
лерден тура. Сообу тийсин, ушу козуну союп жейли, – деди 
акыл калчаган Чоў жинди.
Экєєлєп козуну ары-бери соё салышты. Отун камдап, 

от тамызганга оттук таппай жан алакетке тїштї. Бир маалда 
кыядан белине балта байлаган, беш улоо айдаган Баянчор де-
ген калмак чал оропара жолукту. Оттук сураса бербей койду, 
ынсабы жок чал. Кайра эки баланы боктоп сєктї. Чоў жинди 
чыдап тура албады. Чалды курчанган курунан оодара тартып, 
оттугу менен бычагын тартып алды.

– Чагып бер десе чакмакты, чакпай койдуў. Чык таттыр-
бас сараў, акмак экенсиў. Бар эми, кимге арыздансаў ошого 
арыздан, – деди олжосуна маашырланган бала.
Чал кеткенден кийин кошуна айылдан тєрт бала чаап ал-

чуудай атыраўдап келди. Чоў жиндиге тийиштик кылды. Чо-
ўурагы Кутубийди кєтєрїп чаап, ат кылып минип алды.

– Бул жер биздин жайыт. Силер козуўарды башка жерге 
жайгыла, – деп чоўдугун салды.
Мындайда Чоў жинди жєн турабы, жини тутту. Мушту-

мун кєкїрєккє туштады, ар бирин бирден муштады. Козула-
рын кошуп алды.

– Мени тєрє деп жїргїлє. Мобу козунун шишкебегин 
тойгончо жегиле. Тойбосоўор дагы союп берем. Бїгїн їйгє 
бармай жок. Ушул жерде тїнєйбїз. Алтообуз болдук, чїкє* 
ойнойбуз, ордо атабыз. Тїшїндїўєрбї?! – деди кєзїн алаў-
датып.
Чоў жинди айткандай тїнї бир, эртеси эки козу союлду. 

Козу жайыттан кайтпай, кою маарады. Айыл тїп кєтєрїлє из-
деп жєнєдї. “Козуларга карышкыр тийди, же алардын тїбїнє 
бай Жакыптын баласы Чоў жинди жетти”, – деп ой калчаш-
ты, алар. Акыры табышты. Санак кылышты. Козулар Манас-
тын бычагынан, карышкырдын азуусунан аман экен.

– Бу не деген шумдук?! Козунун баары тїгєл. Эмнеге 
калп айттыўар? – дешти чоўдор.
Чоў жиндини колдогон кырк чилтен кишинин касиетин 

кара таман калк туйган жок. Ошондуктан канчалык карыш-
кыр тийди, кєп козу союлду дебесин козу санагы туура чыга 
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берди. Оттугун бербей коюп балээге калган Баянчор калмак 
Ошпур байга Чоў жинди деген малайыў мени тоноп алды деп 
катуу арызданды.

– Ай, Чоў жинди, кандай балээ бала элеў? Ойлобо, аяп 
коёт деп. Менден бирди кєрє элегиўде дароо калмактын от-
тугу менен бычагын кайрып бер. Болбосо кєргїлїктї менден 
катуу кєрєсїў! – деди Ошпур бай малайына опурула карап.

– Оттук менен бычак менин олжом. Олжому эч кимге 
бербейм! Берсем Чоў жинди атым єчсїн! Ал аздык кылса кал-
магыўдын канын кактабай сором! – деп Баянчорго талпын-
ды.

“Бу кандай балээ бала эле? Минтип отурса мени бат эле 
курутат. Кой, эрте кїндї кеч кылбай, бай Жакыпка жетейин”, 
– деп  Ошпур Жакыптын їйїнє келди.

– Балам кандай жїрєт? – деди Чыйырды амандашкан 
соў.

– Жакшы эле жїрєт. Аныўыз єз билгенин кылууда. Ко-
зуну чекеден союп атат. Акыры єзїмдїн шорум шорподой 
кайнайбы деп корком, – деп Ошпур жер карады.

– Эх, Ошпурум, Ошпурум. Менин атактуу койчум, менин 
жалгыз медеримден кутула албай жїргєн немесиў го! Мейли, 
баламдын аманында энесине тапшырайын. Жїр Ошпурум, 
кайым айтышпай тоого жєнєйлї, – деди Жакып сєз тєркї-
нїн сезип.
Эртеси тоого жете келишти. Аттан тїшїп-тїшпєй Жакып:
– Айланайын каралдым, козу карабаганыў аз келгенсип, 

карыган калмакты тоногонуў эмнеси? Калмак арызданса кєр-
гєн кїнїбїз не болот? Сен ушуну ойлондуўбу? – деди.

– Атаке, коркуп жїрїп кєргєн ємїрїў курусун. Калмак-
тан коркор мен эмес. Мага демек, бирєє эмес, баары келсин! 
Эр башында бир єлїм, кармашып єлєм, – деди уулу.

– Ошондо да кєтєрїмдїї болгон жакшы, балам. Сен али 
жашсыў. Балтыр этиў толо элек, балбан чагыў боло элек. Мер-
тинтип коюшат, – деди атасы салмак менен. – Апаў сени 
абдан сагынды, мени менен кетесиўби? – деп ата балага жа-
лооруй карады.
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Чоў жинди 
кыйыктанбады. 
Жїрїп кетти. 
Кыр аша бер-
генде тигилерди 
атайлап кїтїп 
жаткандай Жа-
кыптын жылкы-
чысы карпа-кїрп 
чыга калды.

– Бай Жа-
кып, калмактын 
жер коруган че-

рїїлєрї кєп їйїр жылкыны айдап кетти. Эми эмне айла кыла-
быз? – деп ыйламсырады, бети башы канжалаган жылкычы.

– Ал кимдин жылкысы? Мурда кайда турган! – деди Чоў 
жинди.

– Биздин, – деп чынын айта салды, бай Жакып акырын.
– Ата, анда эмне карап турабыз. Бачым бастыргыла, жыл-

кыларды кайрып алабыз, – деди, жылкы тийген калмак че-
рїїлєрїнєн коркпой.
Антип-минтип аттарын темингенче аларды жер коруган 

калмак черїїсї курчап калды. Кеп сєзгє келбей Кортук деген 
башчысы Жакыптын тебетейин учура чапты. Атасын урган 
немеге Чоў жиндинин каары келди. Жылкычы Ыймандын 
укуругун колунан жулуп алды. Кача берген Кортукту кайыў 
укурук менен башка сокту. Экинчисин соккондо чалкасынан, 
їчїнчїсї узунунан суналды. Калганын кыр аша кууду.

– Айланайын каралдым, алды артыўды карагын. Сенин 
балбан чагыў боло элек. Кєп калмакты укурук менен уруп тї-
гєтє албайсыў. Эртеў эле єлгєн калмактар кун тєлєгїлє деп 
чыгат. Атыўдын тизгинин тарт, – деп атасы Жакып баласын 
араў токтотту.

– Кун дегени эмнеси, атаке? – деп кайра суроо узатты 
бала.
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– Уулум, бирєєнї єлтїрсєў ордуна кун деп кєп мал берет. 
Дїнїйє сурайт. Айтканына кєнбєсєў журт бузулат. Їй тала-
нат. Акырында єлтїрїп тынат.

– Ай, атаке, калмак єзї кыргын салаарда жарабайт мени 
тыйганыў. Ырасын айтсам, бул ырысымды кыйганыў. Ошон-
дуктан жайытка мал жыйбай айыл жыйалы, короого мал жый-
бай коўшу жыйалы. Эл башын бириктирип кїч топтойлу. Ан-
дыктан, мен єз тегимди билгим келет. Ата, айтчы, менин тегим 
ким? – деп сурады Чоў жинди.

– Эртеби, кечпи ушу суроону берериўди билгем, балам. 
Учуру келди, айтайын. Биз тїптїї элдин уругунанбыз. Уругу-
буз кыргыз, тегибиз тїрк, – деп тїнєрє айтты Жакып. – Чоў 
атаў Ногой бул жагы Алтай, тигил жагы Анжыян, Самаркан, 
Ала Тоону башкарды. Кытайдын жылас каны Эсенкан кыр-
гызды кєрє албай жїз миў кол менен келди. Чоў кыргын сал-
ды, кєп кыргыз кырылды. Єлгєндєн калганы туш тарапка тен-
тиди. Бай деген агаў Опол тоону, Орозду деген агаў Алайды 
жердейт деп угам. Їсєн деген агаўдан їмїтїм капкачан їзїл-
гєн. Анткени, ал кытайдын тїштїк жагында деп айтышкан. 
Їсєн атын єчїрїп, Кєзкаман койду деп чоў баласы Кєкчєгєз 
айткан. Дагы канчасы кайсы жерде тентип жїрєт билбейм. 
Арманым аттын башындай, балам. Же тентиген кыргызды ку-
раган бирєє жок. Менин чамамды єзїў кєрїп турасыў. Алдан 
тайып баратам, – деди оор їшкїрїп. 
Жаш болсо да Чоў жиндинин боору толгонду. Жаны кы-

йышты. Кайда житип кетти, бєрї болуп кубулган кырк чил-
тен киши деп єзїнчє кїўгїрєндї. Бел-белге, кыр-кырга кєз 
жїгїрттї. Кудайга їнї жеттиби, ойлогон ою тєп келди. Кеў 
талаада кырк киши кылтылдай кєрїнгєндє каткырып кїлдї. 
Атына камчы уруп, ары-бери чапкылап жїрдї.

– Балам, бери бастыр, – деп кырк чилтен сєз таштады. – 
Эми кєзїўї жум, – дешти алар, алдына келген балага. 
Бала кєзїн жумду. Аны кєз жеткен жердин баарында кєк 

темир кийген кєп аскер курчаптыр. Аскер башында алтын 
таажылуу, агала сакал бирєє турат.

– Бу кайсы аскер, тиги киши ким? – деп сурады Чоў 
жинди касиеттїї кырк чилтенден.
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– Аскер сеники. А тиги киши болсо сага кєрєр кєз, кєкї-
рєгїўє эс болчу адам. Анын жардамы сага сєзсїз тийбей кой-
бойт. Атасы Бай деген киши. Эми кєзїўдї ача берсеў болот, 
Чоў жинди баатыр, – деди кырк чилтен.
Чоў жинди кєзїн ачты. Ачса, кырк чилтен эмес, эми эле 

жанында турган єз атасы жылан сыйпагандай жылас жоголуп-
тур. Ал кайдан билсин, атасы Жакып баламы жин уруп кетти 
деп энеси Чыйырды турган ак єргєєгє айкырып тїшкєнїн.

– Ээ, кокуй байбиче! Бизди балээ басты. Балабызга жин 
тийди. Бакырсам да тилимди албады. Оолуккан бойдон кал-
мактардын артынан кууп кетти! – деди.

– Ыя, абышка, не дейсиў? Карыганда кєргєн эрмегиме 
жин тийди дегениў эмнеси? Шорум эми каткан турбайбы. 
Жылкыў менен жылас калгыр! Мага баламдын караанын 
кєргєз! Мени єксїтїп койбой ээрчитип келсеў болбойбу, ыя! 
– деп эне муўкана чыўырды. Туруп элечегин оўдоп кийди. 
– Карыганда баласыз єткєн ємїрїм курусун. Сен барбасаў, 
єзїм барам. Єлїї, же тирїї экенин билбеген кандай мерес 
неме элеў! – деп Бозтайлак кїлїктї тандап минди. 
Короодон карааны їзїлє бергенде Саламаттын иниси 

Сарбан суук кабар менен кирди.
– Жакып аба, калмактар тїшкє жетпей сиздин айылы-

ўызды чаап алабыз деп камданып жатышат. Бир айла кылба-
саўыз болбойт, – деди єпкєлєп.
Жакып катуу ойлонду. “Тез арада даярдык кєрбєсє бол-

чуудай эмес”, – деп Акбалта менен Бердикени, Саламат ме-
нен Ошпурду чакыртты. Сарбанга ат котортуп мингизди.

– Казак, кыргыз, кара тїрк туугандарга чап. Наймандын 
Чоро баатырына, коўураттын Байбак карысына, Айдарканга 
айт, – деди шашкалактаган Жакып.

– Эмне деп айтайын, Жакып аба?
– Бай Жакып єлдї. Малын калмак талап алды. Уулу кошо 

ойрон болду де.
Суук кабар тез тарайт эмеспи. Кыжылдаган калмактар 

качан бизден єєдє эле деп кабар жеткендер сапырылып ка-
лышты. Кылыч, найзаларын алышып, кїлїк тандап миништи. 
Байрактары желге желбиреп, Жакыпты кєздєй шашышты.
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Ушу тапта ай талаада Чыйырды байбиче баласын жоктоп 
келатып, жолдон кєп жылкы айдап келаткан Чоў жиндиге жо-
лугуп калбаспы.

– Олда апакем ай, сизге не болду?! Кєзїўїз шишип, ый-
лагандай тїрїўїз бар. Кайдан келе жатасыз? Деги тынччы-
лыкбы? – деп баласы утурлай чапты.

– Айланайын кєз мончогум, аман-эсен барсыўбы?! – деп 
энеси кучагына жыгылды.
Иштин жайын апасынан укту. “Олда атакем, ай!” – деп 

каткырып алды баласы.
– Апаке, атам да кїтїп калды. Эми їйгє кайталы, – деди 

апасын Бозтайлакка жєлєп-таяп атказып жатып. – Ыйман, 
сен жылкылардын алдын кайры, жолго сал. Калмактын че-
рїїсї эми тийбестир, – деди чарбага кєзї каныга калган Чоў 
жинди.
Кїїгїм талаш маўдайкы кырдан топ калмактын черїїсї 

чаап тїштї. Тиги экєєнї кєрїп алдын тороду. Бирєєсї Чоў 
жиндини жазбай тааныды.

– Топ калмактын башын жуткан ушу бала! – деди тааны-
ган калмак ызырына кылыч кезеп. – Амалдууга ажалдуу ки-
йик жолугат. Башына шири* кийгизели. Эр єлтїргєн баланын 
энесин кошо туткундайлы. Кана, калмактар, карап турбагыла, 
чабуулга! – дегенде черїїлєр жабыла ат койду, камчы чапты.

– Балам, эми жалгыз канттиў?! – деп буркурап ийди, эне.
– Кайгырба энеке! Болгону алты калмак турбайбы. Алты-

мышы келсе да аларга алдырбайм! – деп калмактын бирєєсїн 
далысынан чапчый кєтєрїп, экинчисине кагыштыра урду. Бет 
келгенин тоголото чапты. Ошондо аман калганы:

– Бу кандай бала эле? Бирєєсїнїн їстїнє жана бирєєсїн 
єлтїргєнїн кара, – деп кара жанын алып качты. 
Анча єтпєй ити чєп жеп, алгачкы утукка мадырайган Чоў 

жинди энеси Чыйырды экєє їйгє келип тїштї. Аларды алды-
нан Жакып тосуп чыкты.

– Байбиче, Чоў жинди, аман-эсенсиўерби? Дайынынар-
ды билбей чоў кайгыга баттым. Эсим чыгып, туш-тарапка ка-
бар салдым, – деди ал тынчсыздана.

– Эсенбиз абышка, бирок жолдо бизге калмактын че-
рїїсї кол салды, – деди Чыйырды.
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– Андан кам санабагыла. Кыргыз деген кыйла журт. Бай-
лыгымды чачсам да аларга туруштук берем. Єлсєм єчїмдї ала 
турган балам бар, – деди Жакып кайраттуу. – Себеби, ба-
ламдын эр жеткенине кечээ толук кєзїм жетти. Биз дагы оўой 
жоо эмеспиз. Урушка даярданып алдык. Калмактын черїїлє-
рї Кортуктун куну деп шылтоолоп, канча миў жылкыны ай-
дап кетишти. Эми бїт тїрктї чапмакчы болуп жатышат. Кан 
тєгїлгєнї турат. Ошондуктан єзїбїзгє сак болбосок болбойт, 
– деп сєзїн бїтїрдї бай Жакып.
Эртеси Жакыптын айылына туш-туштан кєп аскер чогул-

ду  Добулбасы* урулду. Кєк асаба, кызыл туу кєктї карай ка-
кайды. “Манастап” ураан чакырды. Кїн желеси менен жыла 
басып келген калмактын кыжылдаган черїїсїнє айгай салды. 
Боз талаа ызы-чуу тїшїп калды. Ошондо бир тууга бирик-
кен кыргыз катылгандын сазайын куп эле берди. Алдыда Чоў 
жинди деген каймана аты бар жаш Манас жїрдї.

– Атасынын кєрї, кыргыздын тїбїнє єзїм жетем. Кун 
куугандыкы, ошондуктан бирин койбой кыргыла! Кыз-каты-
нын олжолоп алгыла! – деп сегиз жїз аша кол баштап келген 
Домабил деген черїї башчысы Манастан энчисин алды. 
Жонуна Сырнайза сайылды. Душман чектен ары сїрїлдї. 

Урушта эки тараптан кєп адам набыт болду.
– Єлгєндєрдї эмне кылабыз? – деп жардап тургандарга 

собол таштады, Акбалта баатыр.
– Абаке, эгер кєпчїлїк эп кєрсє, мен айтып кєрєйїн. 

Мага уруксат бергиле, – деди Манас баатыр элди сыдыра ка-
рап. – Жерди тереў казып баарын бирдей кємєлї. Анткени 
алар урушта набыт болду. Баатырды баатырдай жерге берге-
нибиз эп. Ушул салтты колдонсок кантет, калайык?!

– Туура айттыў, Манас. Илгертен асыл таштан, акыл 
жаштан дейт эмеспи, – деп эл жапырт колдоп кетти.
Ошентип жер тереў казылды. Каза болгондорду курал-

жабдыгы, ат-тону менен кошо кємїштї. Їстїнє чоў-чоў бал-
бал таштар коюлду. Жакшы сєздєр жазылды.
Бай Жакып марттык кылды. Калмактан тїшкєн олжону* 

элге тепетеў бєлїп берди. Ар бир єлїк чыккан їйгє жылкы 
бердирди. Алтын, кїмїш таратты. Эл кєбєйдї, жер кеўейди. 
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Чарбасы єстї, жер айдашты. Курама урууларды кошуп алып 
отуруп, жетимиш їйлїї кыргыздын саны кыйла єстї. Кыр-
гызды туу тутуп, эл болом деп келген кєп калмактын элине їй 
кєтєртїп берди. Кара-Шаар деген айыл пайда болду. Жеўиш-
тин арты той менен аяктады. Ат чабыш болду. Казак, кыргыз, 
тїрк, жаўы тууган манжу калмактары жыргап калды. Жакып-
тан чоў сый кєрїштї. Кербен каттап, эл соодага каныга баш-
тады.

МАНАСТЫН  АТ-ТОНУ,  КУРАЛ  ЖАБДЫГЫ

Бай Жакып менен Чоў жинди караган аштык аябай мол 
тїшїм берди. Атасы Жакып кырк тєєгє буудай, жетєєнє ал-
тын-зар, їчєєнє курут-май жїктєдї. Їч тєєгє бирден эр алып, 
кєп жылкы айдап Эсенканга жєнєдї. Канча ай жол жїрїп 
барган Жакыпты Эсенкан жакшы тосуп алды.

– Кадырлуу Эсенкан, мал-жаныўыз аман, єзїўїз шїгїр 
турасызбы? Падышалык тагыўыздын дєєлєтї аша берсин, 
миў жыл жашаўыз! Сизге кулдук уруп арыз менен келген 
Жакып бай деген чалыўыз. Мобу тєєлєргє жїктєлгєн алтын-
зар, кєп жылкы, буудай, курут, май менден сизге тартуу, аз 
дебей алып коюўуз, каным! – деди Жакып бай таазим эте 
жагынып. – Алооке деген канга бооз катындардын ичин жар-
дыртып, “Манас деген бала туулат экен”, – деп беш їйдєн бир 
кондуруп, бирден кечил койдурдуўуз. Биз аябай кыйналдык, 
же Манас деген бала туулуп єлсєчї! Єзїм Алтайга барганы 
короомо мал толду. Куу баш атанган жаным уулдуу болдум. 
Мурда калмак тартып алган Буурултокой деген жеримди кай-
ра єзїмє кайрып бер деп келдим, – деди Жакып бай
Кєўїлдєгї кєп тартууну алган Эсенкан Жакыптын ары-

зын турган эле жеринде канааттандырды. Ал тургай, колун 
коюп, жыгалуу мєєрїн* басып кандык даража тартуулады. 
Бай Жакып эле, эми Эсенкандын жарлыгынан кийин кан Жа-
кып атка конду. “Сиздин уруксат болсо, мен жєнєйїн”, – деп 
ордунан тура калган Жакыпка куру кетпе деп кабаттап тогуз 
тон, тогуз ат тартуулады. Жакып “Албайм”, – деп болбой кой-
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ду. “Неге куру кетмек элеў”, – деп кыстай бергенинен улам 
Жакып Акбалта айткан кепти эсине тїшїрдї. Акбалта курда-
шы бул жакка жєнєп жатканда: “Эсенканда Манас минчї бир 
ат бар. Єзї кула тай. Ошо тайдын белгиси: ак сур кула тїгї 
бар, кулун даакы тїшпєгєн учасында жїнї бар. Єтє чоў эмес, 
єзї орто эшектей бою, жоон сабоодой* колу бар. Жаныбар 
байкуш єсє албай жїрєт. Ушундай тай кєзїўє илинсе кайра 
тартпагын! Сураганын берип, ошо тайды албай койбо!” – де-
ген эле кєрєсєн Акбалта.

– Улуу урматтуу каным, берем десеўиз тээтиги корооўуз-
да турган жїдємїш кула тайды бериўиз, – деди кан Жакып 
кїлмїўдєй карап.

– Жакып, кула тайды берсем кєєнїў жай болобу? Анда-
ле ала бер, кула тай сага тартуу. Анын жайы мындай баатыр, 
айтып берейин, – деп калды Эсенкан улуу башын кичїї кы-
лып. – Короомдо куу чаар бээм бар болчу. Їч жылда бирден 
тєл берчї. Їч жыл кысыр калчу. Алтайдын Айдыўкєлїнє ка-
чып барчу да, кардына бала бїткєндє кайра кайрылып келип 
калчу. Эки асыйда бир кара кулун тууду. Аны Алооке кєрїп 
калып, кїндє келе берип жадатканда, ортого оўой эмес арбын 
мал койдум. Ошо мен айткан малдын тїгїн калтырбай берип 
Алооке кара кулунду алып кетти. Їч жылдан кийин ошо бээ 
жана тууду. Кедеўдин уулу Жолой балбан келе берип, кєп 
мал, мол пул берип, ал алды. Андан кийин їч жыл туубай жїр-
дї. Эки жыл жоголуп кетти. Кийин короомо келип калыптыр. 
Ошо жылы тууганы сен сураган кула тай. Жашы бышты бол-
гуча даакы жїнї тїшпєдї, жоон сабоодой буту бар. Єзїў бай-
кагандай жїдємїш жїргєн мал болду. Ичке буту сынып, бир 
кїнї єлїп калабы деп жїрєм. Сага жарайбы ушу тай?! – деди 
Эсенкан жоомарттана.

– Урматтуу каным, Алооке менен Кедеўдин уулу Жо-
лойдой менде эр чыкчу кайсы уул бар дейсиў?! Серек менен 
Сыргак азыр ымыркай балдар. Балким, кызым Карлыгач ми-
нер деп кєєнїм тїштї эле. Башка буюм сурабайм, берсеў ушу 
тайды бер, – деди Жакып кєшєкєрлєнє.

– Сураганыўды ал, Жакып кан. Мен сага ошо кула тайды 
бердим, – деп Эсенкан айткан кїнї Жакып шашылыш камы-
нып, ошол эле кїнї жєнєй берди.
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– Жакып кеттиби, ага эмне бердиў? – деп сурап арты-
нан кєптї кєргєн убазир кеўешчиси кирди.

– Кула тайды сурады эле кармата бердим. Башка эчтеме 
сурабады, – деди Эсенкан эчтемеден бейкапар жайдары.

– Катыгїн, Эсенкан бу не дегениў?! Кула тайды берге-
ниў, падышалык тагыўды ага тартуулаганыў эмеспи. Падыша 
болдум деп калдайып, малыўдын жайын жакшы билбейсиў. 
Алооке алган кара тай азыр кан Коўурбай минген Алгара де-
ген тулпар болду, билсеў! Жолой дєє минген сур тайыў Ач-
буудан деген тулпар болду! Эми буту чийдей начар деп, кєўї-
лїўє илбей Жакыпка берген кула тай Аккула деген ат болот, 
ай-ааламга даўк болот. Сураганын неге бердиў Жакыпка, эми 
багыў качып жоголот! Ар їч кїндє бир келип кєрїп кетчїмїн. 
Бїгїн келсем кула тай ордунда жок. Желдетиўди чакыр, Жа-
кыптын артынан ылдам жєнєсїн. Узап кете электе тайды алып 
келсин! – деп Жаўгыр убазири тїнєргєндє, Эсенкан желде-
тин дароо чакырды: “Тайды дароо алып кел!” – деп бакырды.
Кан Жакып їйдєн аттанып чыкканда эле артыман баары 

бир кула тайды доолап келет деп ойлогон. Ошон їчїн шашкан. 
Артынан чымын-куюн болуп келаткан желдет башын кєргєн-
дє тєєлєрїн кырдан ашырып ийди. Жетегиндеги баспаган тай 
єчєшкєнсїп араў эле бут шилтейт. Кыбырап же арымы бол-
сочу, чийдей арык буттары сынып кетчїїдєй араў кыбырайт. 
Аўгыча кылычын жалаўдатып, атын алкындата желдет башы 
жетип келди. Камчысын їйрїп Жакыпты кєздєй басканда, 
кула тайдын ноктосун башынан шыпырып алып, єзїн агытып 
жиберди. Желдет башы кула тай кана дегиче, мына деп кєр-
сєтє салды. Кандын короосунан кєрїп жїргєн малды желдет 
башы дароо тааныды. Ары айдады, бери айдады, кула тай бас-
пады. Желдетти аябай кыйнады.

– Кан болбой катып калгыр! Ушу жыгылганы араў тур-
ган жаман тайын доолайт! Сабоодой болгон ипичке буттарын 
кара! – деп кайра чапкылап кетти.
Канга жетип: “Тайыўыздын буту сынып арам єлїп ка-

лыптыр”, – деп барды. Антпесе, кан бул жакта калып, убазир 
тєрє аябай убара кыларын билди. 
Жакып аман-эсен їйїнє келди. Кула тайды Акбалта баа-

тырга бактырып койду.
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– Ыя, абышка, кула тай мында келгени, менин эмчегим 
ийип кетчї болду. Эгер менин сєзїмдї эп кєрсєў, эмчек сї-
тїмє аралаштырып буудай берейин деп жїрєм, – деди бай-
бичеси Чыйырды. – Уулуўдун ырысына кытайдын бир бээси 
тулпар тууп койгон окшойт, – деп Чыйырды буудайдан ко-
чуштап сїткє салып, тайга сунду.
Ал дайыма Чыйырдынын колунан жем жеп жїргєндєй 

буудайды кєз ирмебей жегенден улам “Аккула менен Манас 
эмчектеш” деген сєз тарады.
Ошентип, Манас он бирге толду. Кєўїлї єстї, дили кат-

ты. Жылкылардын туур учурун боолголоп, Айбанбоз атын 
минип, жайлуу жайлоону тєрлєп кетти. Топ балдарды жыйды. 
Ордо атты, улак тартты, тогуз коргоол ойноду, кийик уулады. 
Эртеден кечке оюн-кїлкї, тамашанын їстїндє болду.
Кытайдын каны Эсенкан жаш Манастын кабарын угуп 

катуу жинденди. Самаркандан жалган Манасты таап, єз колу-
нан тартуу алган бир топ кечил, черїїлєрдї чакыртып башын 
алды. Їй-бїлєєсїн кара жумушка салды. Ордо жыйында ант-
корлоно минтти:

– Акылмандарым, кєп тїмєн* аскер баштап кыргызды 
чаап алалы дедиўер. Эми “Кыргыздын бир аялы Манас деген 
уул тєрєптїр” деп калкты бїлдїргєнїм жарабас, – деди Эсен-
кан кытмыр жылмайып. – Кантсе да алар бизге алтымыш жыл 
букара болуп турду. Ойт десек ойго, кыйт десек кырга кєчїп, 
кытайдын кызматында жїрдї. Канча жыл казына толтурууга 
кємєк болду. Жумшасак малайыбыз, єлтїрсєк кулубуз эле. 
Андыктан качан да болсо бал тилге салып балдарын алдайбыз. 
Каар тилге салып карыларын жайлайбыз. Кїчкє салып элин 
талайбыз, жерин ойрондойбуз, кыз-келинин олжолойбуз. 
Кыскасы, баарына їлгїрєбїз, – деди ордунан обдула туруп. 
– Кандык жарлыгым ушу: Чоў кербен даярдалсын. Казына-
дан дїнїйє бєлїнсїн. Тандалма черїї соодагердей кийинсин. 
Алтай тоосун сїрє кыдырсын. Соодагер-тыўчылар Манасты 
тапсын. Ага жакындан кєз салсын. Бизге кол салчу немелер 
бекен билсин. Шек-шыбыты билинсе, карап турбайбыз, кыр-
гыз аттууну жер їстїнєн жексен кылабыз! – деп бир кербен 
тыўчы жєнєттї.
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Бежинден чыккан кербен беш айда Алтайга жетти. Тєрт 
тїлїк малдын тууту кызуу учурунда, талаа-токойду, адыр-тоо-
ну аўкыткан гїл каптаган сонун маалда келди. Жаш Манас 
жайлуу тєрдє ордо атып, ичке тїшїп, чїкє чертип жаткан. 
Кой-ай дегенге їлгїртпєй кытайлык соодагерлер ордону ке-
чип токтоду. Анткени “Балдардын алы бизге жетмек беле, чї-
кєсї алардын ок беле?” – деп ойлошту.

– Ордо салтын бузбагыла, тєєўєрдї алгыла, – деп Ма-
нас сыпайы айтса болбоду. Томпою менен кулжанын эўкесин 
черткенде тєєнїн шыйрагын жулуп кетти. Жана черткенде 
эшеги мїрт жыгылды.

– Бежинден келген улуктун кербенине кол салган бу кан-
дай акмакчылык. Чыркыраган жанды аябай баарын муузда-
гыла! Карап турбагыла, кылыч кезеп, найза* сайгыла! – деп 
кербен башы бакырды.
Манаска єзї баш болгон алтоосу жабылды. Аўыраўдап ай-

кырган кербен башынын алтын кемеринен иле кармап, жерге 
кєтєрїп урду. Кєєдєндєн басып, башын жулуп алды. Аны кєр-
гєн кытай, калмак калтырап-титиреп туруп берди.

– Баатыр, канча кааласаў ошончо байлык бар. Баарын ал. 
Биздин башыбызды аман кой, – деп жалдырашты. – Бизди 
болгону: “Манас деген бала жєнїндє билип келгиле” деп кы-
тайдын пашасы Эсенкандын єзї жєнєткєн, – дешти чымын-
дай жандары чыркырап.

– Билгиўер келсе Манас деген бала менмин. Бай Жакып-
тын баласымын, – деди карс-карс кїлїп. – А биздин салт-
ты бузуп, ордо оюнун кечтирип келген тєє, эшек, дїнїйєўєр 
бизге олжо. Ажал тапкан черїїўєр жерге олжо, – деп бою 
башын тїзєдї. – Жигиттер, мобу беш-алты калмакты калты-
рып, тыўчы черїїлєрдї кєз жаздым кылгыла. Атам баш бол-
гон Акбалта, Бердике, Дамбылда, Ошпурга тезинен кабар айт-
кыла. Дїнїйє бєлїп алышсын, – деп буюра сїйлєдї.
Чакырылгандар кїлїк аттай бат жете келишти.
– Бу нак Бежиндин єзїнєн аттанып чыккан кербен го, ка-

зыналык нардан го?! Максатыўар не эле? – деп Акбалта сак-
сына кайра-кайра суроо салды.

– Максатыбыз эр Жакып менен анын баласы Манас де-
генди билип кайтуу болчу. “Єз кєзїўєр менен кєргїлє. Эли-
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нин кол салчу тїрї барбы, 
билгиле”, – деп Эсенкан єзї 
жєнєткєн, – деди аман кал-
ган он калмактын бирєє.

– Балээ басып, балам 
тентек чыкты. Эсенкандын 
адамдарына тийиштик кы-
лып бизди кудай урду. Эми 
сансыз кытай каптап кирсе 
тукум курут болобузбу?! – 
деп бай Жакып муўайым ке-
йип турду.

– Тукум курут болбой-
буз. Ай, ушу сени элеби, Жа-
кып бай, – деди Акбалта ба-
шын чайкап. – Болсо бала 
шок болсун, шок болбосо 
жок болсун. Пешенеге жаз-
ганын кєрєбїз. Буга чейин 
деле эсирген Эсенканыў пе-
шенебизден сылап, эркеле-
тип жїрдї дейсиўби?! Далай 

жылдардан бери айтканы менен болуп, кызыл канга бєлєнїп 
жїрбєйбїзбї. Же ал да калпбы?! Чын. Эми кытай чаап алат 
деп дїрбєбєй, алар келгенче даярданып албай жаныбыз жок-
бу?! Даярдыкты бїгїнтєн баштаганыбыз оў, – деди чечкин-
дїї. 

– Аттигине, атаке, акылыўыз канаке? Куу дїйнєнїн тї-
бїнє жеткен ким бар? Курулай корко бербе. Артыўда калдай-
ган кыргыз журтуў бар. Бу жарык дїйнєнї  толтурган ким бар 
дейсиў! – деп бала Манас кїйїп турду. – Кытай, калмактан 
коркуп жїрє берсек, бизди кудай урбайбы! Кырк беш тєєгє 
жїктєлгєн дїнїйєнї элиўе бєлїп бер, атаке. Аман калган он 
калмакты журтуўа кошуп ал, – деди баласы Манас нарк ме-
нен.

– Калайык, биздин ишибиз оў тартып баратат. Кыргыз-
дын тиреги, їмїт-тилеги, жан кубаты – арстан Манас бааты-
рыбыз жаштыгына карабай кєп эрдиктерди жасады. Єзїўєр 
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билесиўер, кытайдын олуялары канча жыл илгери эле: “Кыр-
гызда Манас аттуу баатыр туулат. Ал баарыбызды кырат экен”, 
– деп башыбызды жерге тийгизди. Канча адамдын бейкїнєє 
ємїрї кыйылды, – деп муўкана кейинди, Акбалта баатыр. – 
Биз да курама жыйнап журт кылчу, кулаалы таптап куш кыл-
чу баатыр Манасыбыздын бу дїйнєгє келээрин билчїїбїз. 
Ошондуктан баатырга тете ат-тонун, курал жабдыгын камдап 
койгонбуз. Бай Жакып атасы кезинде буудайга алмаштырып 
алган кула тай келишкен Аккула ат болду. Эми журт алдында 
Бєлєкбай уста жасаган жоо жарагы менен жоого минчї атын 
тартуу кылалы. Бабалар наркы кут болсун! – деп Акбалта ме-
нен Жакып кан Манастын алдына ат тартты.

– Бул ээр-токуму келишкен, жылкы пири Аккула. Їзєўгї, 
кємєлдїрїк, куюшканы бїт алтын. Жїгєнї бугу кайыштан, 
ноктосу жибек кенептен. Ээрдин кашы чылк кїмїш. Бул бол-
со оўду-солду шилтесе эки жїздєн баш алган, темирди талдай 
таарыган, чапканын кеспей калбаган, уруштуу кїнї узарган, 
учу єрттєй кызарган Аркескен деген кылыч. Тигиси болсо 
сырты калыў єткїр миз, бели кайкы, учу тїз, ташты боордон 
тез кескен Ачалбарс* аттуу кылыч. Тигиниси, кєкжал темир 
менен чоюндап, урушканда колго чак, кытайдын кызыл кы-
рымы от бїркчї Койчагыр* деген мылтыгы. Мунусу ортодо-
гу темири сомдолуп жылтыр тїзєлгєн, сай ташындай ок сал-
са, аткан огу жєн кетпей, ажалдуу жанды издеген, їнї ачуу 
атылган Аккелте аттуу чоў мылтыгы. Бул уўгусу, учу темир-
дин бышыгы болоттон жасалган найза ак жыгачтан сапталган. 
Жайдын кїнї колу тердеп кетпеске коло менен байланган. 
Кыштын кїнї болгондо, колу їшїп кетпеске кой макмал* ме-
нен капталган. Тийген жерин ырбатып, сайганы сая кетпеген 
Сырнайзасы*. Бу кєк ыргай сабы пил териси менен капталган, 
темирден сомдоп жасалган, учу миздїї Айбалтасы. Бу кєзї 
майда тордолгон, арасына болот эгелген, бир кабаты ак була, 
бир кабаты ак жїндєн. Арасы болот темирден. Кылыч кеспе-
ген, найза тешпеген, Бараўдын* огу єтпєгєн Аколпок* кийими.
Бєлєкбай уста баатырдын курал жабдыгын айлап-жылдап 

узанды. Билеги жоон канча балбанга барскан, балка чапты-
рып, жердин бетин от кылып, темирди кызыл суу кылып агы-
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зып жасап чыккан айтылуу тєкєр уста Бєлєкбай. Акы албай, 
Бакайдан бата алган ошо Бєлєкбай устанын куралы ээсин тап-
ты. Эр жигиттин єнєрї куралы менен сыналат. Эр куралы, эр 
аты элибиздин атынан сага тартуу! Сен ага татыктуусуў, Ма-
нас баатыр! – деди Акбалта баатыр .

– Жаша Манас! Жаша Бєлєкбай!
– Эр жигиттин ат-тону, курал жабдыгы кут болсун!
– Манасты дєєтї колдосун, кыргызга тийген оўбосун!
– Бали, Бєлєкбай уста, кылымга тете иш кылдыў! – деп 

эл кєкїрєгїндєгї тилегин айтты.

ЖАКЫПТЫН  АГАСЫ  БАЙДЫН  БАЯНЫ

Кытай каны Эсенкандын кыргынынан кийин кыргыз ту-
куму туш тарапка чачылды. Ала Тоо журтунан айрылып, кєз 
кєргєн жерге тентиди. Жакыптын агасы Ороздунун он бала-
сы болгон менен ынтымагы жок эле. Єздєрїнчє чырлашып 
тургандыктан єнїгє албады. Ал тургай, бир тууганы Байды 
да батырышпай, балдары менен башка шаарга кєчїп кетїїгє 
мажбур кылышты. Анын Бакай, Тайлак деген эки уулу болот. 
Бир кїнї атасы Бай аларга кеўеш салды.

– Балдарым, туугандын кордугу курусун. Кой десеў, кай-
ра эрегишип урушат. Эрте кїндї кеч кылбай Жакып деген 
инимди табайын. Кай жерге болсо барайын. Ал да бизге ок-
шоп зарлап жїргєндїр, – деди узак сапарга даярданган ата-
сы. 
Акылы жетик Бакай деген уулу:
– Ат чабышка барган балдардан бай Жакыптын Чыйыр-

ды деген байбичеси эр бала тєрєптїр деп уккам. Чын эле 
ошондой болсо ашыгыбыздын* айкїр конгону. Атаке, Алтайга 
чейин барыўыз. Туугандын кабарын таппай кайтпаўыз. Жо-
луўуз шыдыр, жолдошуўуз кыдыр болсун! – деп жолго азы-
гын камдап берип узатып калды.
Ошентип, жетимиш жашка таянган Бай сапарга аттанды. 

Кєп жїрдїбї, аз жїрдїбї, їчїнчї кїнї караса какыраган чєл-
гє кез келди. Алты миў эл арык казып атыптыр. Арыкты каз-
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дырган Эсенкандын Нескара деген дєєсї экен. Ал аёо дегенди 
билбептир. Ары-бери каттагандардын аттарын тартып алып-
тыр, єздєрїн ишке салыптыр. Арык башы Басаўкул дегени 
андан ашса ашыптыр, асти, кем калбаптыр. Жер кезип, жа-
кын тууганын издеп чыккан Байдын шору ошондо кайнады. 
Басаўкул атын тартып алып сойдуруп жиберди. Колуна кет-
мен, кїрєк карматып єзїн ишке кошту. Карыган киши абат 
болобу, эки кїн иштебей єлїп калды. Єлїгї арыктын кырына 
чала-була кємїлдї. 
Канча убакыт єттї жан киши билбеди. Бир убакта єлдї 

деген Бай жылтыраган кєзїн ачты. Эсине келип аў-таў кал-
ды. Анткени Нескара дєє кишиче сїйлєгєн чабдар аты менен 
адатынча купуя сїйлєшїп атыптыр. Єз кєзї менен кєрдї, єз 
кулагы менен укту.

– Нескара, арык менен бекер эле алышып жатасыў. Жа-
кып дегендин тїмєндєгєн жылкысы бар. Ошону бери куусаў 
кєп дїнїйєгє маарыйсыў. Жакып Алтай тоосун жайлайт, ан-
дан кєрє ошого сыз. Жылкысына тийгенде он їчкє жаўы эле 
толгон, отуз нєкєрлїї Манас деген баласы артыўдан куугун 
салат. Аны куткарбай туткундап ал. Куткарып ийсеў курудуў, 
байкуш. Эки кєзїўдї оёт, єзїўдї жер їстїнєн жоёт. Анткени 
Манас кїн сайын эмес, саат сайын кїчкє толуп жатат. Азыр 
аттанбасаў кеч болуп калат.
Нескара дєє сыйкыр бїткєн атынын акылы менен алты 

миў кишиге ат, курал берип Манасты чапканы ашыкты. Ча-
бармандан кабар уккан Эсенкан да катуу колдоду, ал тургай: 
“Аны-муну кїтпєй тез жєнє! Манастын тїбїнє жет!” –  деп 
буюрду.
Єлдї деп кумга кємїлгєн Бай абышка бардык кїчїн жый-

нап, кумдан суурулду. Талаада жїргєн кєп качырдын бирєє-
сїн кармап минем деп калмак менен кагышты. Акыры аны 
алып жыкты. Качырын кыкылап, Нескара дєєнїн аскеринин 
артынан акмалап жїрїп олтурду.
Бул убакта жайлоодо чардаган баласы Манасты жоктоп, 

атасы Жакып Туучунак атын минип издеп чыгат. Єр талашып 
келе жатып, алдынан качыр минген чалды учуратты. “Бу жал-
гыз жарым жїргєн кандай мээнеттїї чал эле? Эмне максаты 
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бар, кайда барат?” – деп ойлонду, бирок озунуп амандыгын 
сурады.

– Аманмын баатыр. Аты-жєнїўдї айт, ата тегиў ким? 
Кайда баратасыў? – деп карыя Жакыптын жайын ал да су-
рады.

– Карыя, мен єзїм Байыр тукумунанмын. Экинчи атам 
Бабыр кан, їчїнчїсї Тїбєй, тєртїнчїсї Кєгєй. Андан Ногой. 
Мен ошо Ногойдон болом. Он жети жашымда ата-энемден 
ажырадым, айдоодо болдум. Быйыл Алтайдын тоосун байыр-
лаганыма отуз жыл толду. Атым Жакып, – деди улуу киши-
нин суроосуна жооп берип.

– Ой куруп калгыр, дїнїйє эй! Єєдєдє єбєк, ылдыйда жє-
лєк болчу иним?! Каралдым, Жакыбым, бу сенсиўби?! Мен 
Бай агаўмын, бир боорум! – деп агасы єпкєлєй кыйкырды.
Жакып качырды тизгиндеди. Агасы Байды колтуктап тї-

шїрїп, кучагына кысты. Ага-ининин кєрїшпєгєнїнє алты-
мыш жыл болуптур. Сагыныч кусасы аябай толуптур. Ай та-
лаада зарлап кєрїшкєн экєєнїн їнї бир топ жерге угулуптур.

– Жакып иним, балаў барбы? – деп сурады Бай, карыя-
лык мээрим менен.

– Балам бар. Жараткан єзї жар болсун! Быйыл он їчкє 
толду.
Жакып кєєдєн керди.
– Абаке, сиздин канча балаўыз бар?
– Менин Бакай, Тайлак деген эки уулум бар.
– Иним, жалгызыўдын аты ким?
– Жалгызымдын аты Манас.
– Айткан оозго толуп, аты жакшы экен. Манасыўды ата-

бабалардын арбагы колдосун. Ии, эсиме жара чыккыр десе! 
– деп Бай агасы колун шак урду. – Унутуп бараткан турбайм-
бы. Эсенкандын Нескара деген дєєсї: “Манас балаўды єлтї-
рєм, атасы Жакыптын мал-мїлкїн талап алам!” – деп алты 
миў аша колун баштап келатат, – дегенде Жакыптын жїрєгї 
зиркилдеп кетти.

– Абаке, сєздї узартпай аттаналы. Кеч болуп кала электе 
айылга кабар берели, – деди карбаластай. – Эртелеп камдан-
басак Нескара дєє кыргызга кыргын салары бышык.
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Бай Жакып аты кїйїккєнчє чапкылап айылга жетти. Ак-
балтаны тїрк урууларын чакырууга буюрду. Жер силкинте, 
согуш добулбасы урулду. Алыстан кєрїнгєн ак єргєєнїн ал-
дына убай-чубай кыргыз тїгєл чогулду. Кызыл туулар жер 
бетин бербей жайнады. Тоо-таш дїўгїрєп, тєбєдє кара булут 
айланды. Ошпур менен Саламат теў жарыша єз жамааттарын 
башкарды. Камбардын уулу Айдаркан кол курап келди. Айыл 
башы Акбалта аскер башы болду. Уккандын їшїн алып, алаа-
мат кыргындын сїрї жакындагандан жакындай берди.

МАНАСТЫН  НЕСКАРА  ДЄЄ  МЕНЕН  УРУШУ

Нескара дєє 
Жакыптын Кеў 
Арал жайлоосун 
кайгып єтїп, 
маўгулдун оўбо-
гондой кєп жыл-
кысын тийип 
алды. Жолдо учу-
рагандын баарын 
тоноп келатты.

– Бу жер 
дїўгїрєткєн кай-
сы кол? Силер 

ким болосуўар, кайсы элденсиўер? Жоолаган жооўор ким?! 
– деп сурады жылкы ээси Жайсаўбай маўгул.

– Биз Жакыптын баласы Манасты издеп жїрєбїз. Сенин 
сан жетпес жылкыўды тийип алдык. Бери кел, бизге Манасты 
таап берсеў тийбейбиз, – деди жыландай соймоўдогон арык 
казгандардын башчысы Басаўкул.

– Бала Манас баатырды кармап берер каруум жок. Жыл-
кымды тийип алдыўар. Эми айылымды чаап алсаўар да алды-
ўарга салып берер алым жок, – деди Жайсаўбай.

– Анда єзїўдї кармайбыз. Айылыўдын таш талканын чы-
гарабыз, – деди кутурган Басаўкул Нескара дєєгє таянып.



– 35– 

Манас

Кєп єтпєй байкуш Жайсаўбайдын айылы таланды, олжо-
го бєлїнїп кетти. Бирок ошо талоондо Басаўкулга ок жаўы-
лып, єзї о дїйнє карады. Жайсаўбай тоого кире качты.
Алты жїз аскери менен Манас Нескараны Каражой деген 

талаадан тосту. Каптал жагынан Камбардын уулу Айдаркан, 
наймандан Карабек, арт жагынан маўгул баатыры Їйшїн беш 
жїз, Жайсаў бир жарым миў, Кїнєс балбан сегиз миў аскери 
менен курчап алыптыр. Талаа бетин бербеген эки жоо ошол 
жерде тирешип турду. Ємїр менен єлїмдїн айкашуусу кїчє-
дї.

– Кєбїрїп кайдан келдиўер. Эр болсоўор жекеме-жеке 
эр сайышка чыккыла! – деп Кєкчє баатыр кыйкырып, єзї 
жекеме-жеке сайышка шайланып ортодо кыйкырып жїрдї.
Бирок анын сїрїнєн коркуп, кытайдан эч ким чыкпа-

ды. Майданга эми кїрсїсїн сїйрєп маўгулдун Кїнєс балба-
ны атырылды. Ага каршы кытайдан Даўдаў баатыр аттанды. 
Ажыдаардай арбашып экєє узака кармашты. Канткен менен 
Даўдаў чапчаўдык кылды. Кїнєстї ээрден жулуп алып, бар 
кїчї менен кара жерге кєтєрїп урду.

– Кыргыздын жаны ушинтип кетет. Дагы мага даап келе 
турганыў барбы? Болсо майданга чыккыла, жаныўарды ажа-
лыўардан мурун алам! – деп Даўдаў айгайлап турду.
Баятан каны кызып турган Кєкчє “Айдаркандап” бакы-

рып талаага чапты.
– Ой, токто, Кєкчє балам! Сенин балтыр этиў толо элек, 

балбан кїчїў 
боло элек. Кези 
келгенде дагы 
чыгарсыў. Ан-
дыктан, бїгїн-
кї кезекти мага 
бер, – деди ата-
сы Айдаркан.
А к ы л д у у 

жан эмеспи, 
Кєкчє атасы-
нын кебин эп 
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кєрдї. Атасын жекеме-жеке сайышка узатып калды. Айдар-
кан Уларбозго камчы уруп, алдыга найзасын сунуп, Даўдаў-
ды тике качырды. Даўдаў ойт берди. Душман кайра кайры-
лып келип сайганда акылы тунук Айдаркан найзасын кагып 
жиберди. Даўдаў кїїлєнїп келип, Айдаркандын найзасына 
капортосунан сайылды. Даўдаўдын єчїн алам деп кытайдын 
тїрї суук Кєдєў деген балбаны Айдарканга кол салды. Ыраўы 
суук Кєдєўдїн тїрїнєн жалтанып, Айдаркан кача берди. 
Кызык ошондо башталды. Аккуласын теминип майдан-

га Манас баатыр єзї бакырып чыкты. Кєдєўдї ээрден учура 
сайды. Кємєккє чаап келген эки баатырдын башы да чаўга бу-
ланып калды.
Баатырларынын єлїмїнє арданган Нескара дєє каардана 

чабдарына камчы урду.
– Атаўдын кєрї, каапыр! Келатканын єгїздєй єкїрїп, 

кєргєндїн їшїн алып. Акыр заманды сага бир кєргєзєйїн, – 
деп бала Манас Нескара дєєнї каршы алды.
Кырк чилтен баатыр катуу колдоду. Бирєєсї кабылан бо-

луп бакырды, экинчиси арстан болуп айкырды. Маўдайын-
да агы бар, кулагында шамы бар, куюндан бїткєн жаныбар, 
тумшугунун їстїндє ноктодон калган тагы бар Аккула аты 
атырылып жєнєдї. Їстїндє алп кара куш зуулдап, ажыдаар-
дай тїк кїткєн кєкжал Манас Нескара дєєгє айбат менен кол 
салды. Манас баатырдын сїрїнєн эси чыккан кытай дєє уру-
шууга шайманы келбей, жер жайнаган аскерин аралай качты.

– Баары бир сенин ажалыў менден! Кууп жїрїп жаныў-
ды алам! – деп кыргыз уулу артынан кууп алды.
Он тогуздагы Нескара дєє качып баратып калкына муўка-

на кайрылды.
– Атаўдын кєрї, дїнїйє! Катыларга катылбай, жолугар-

га жолукпай жолумдун катканы ушубу?! Же: “Баатыр Манас 
эч бир жоого жеўилбейт!” – деген кытайдын ыйык китебине 
ишенбей, мени ушул жерге айдап келген ажалымдын жетке-
ни ушулбу?! Эсенкандын бал тилине алданып, Манастан кєр-
гїлїктї кєрєр кїнїм келдби?! Азап айдап, бу жерге эмне їчїн 
келдим?! Ушинтип мени кудай урдубу?! Эсен бол, калкым! 
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Тулпарым, жїгїрсєў кутулдум, ташыркасаў тутулдум! – деп 
кытайды кєздєй куйругун тїйдї.
Манас Нескара дєєнїн артынан калбай такымдай чапты. 

Жоонун кежигеси даана кєрїнгєндє, алтын кемер чети деп, 
ай далынын бети деп Сырнайзасын батырып алды. Дєєнїн 
буту їзєўгїдєн тайды. Бели бырч-бырч талкаланды. Сырнай-
за арка белинде сороктоп, Нескаранын октой учкан чабдары 
Аккулага жеткирбей алып учуп баратты... Шайтандай сызып 
баратты... Кийик баспас жол менен... четиндїї кыя жер менен 
качып баратты...

– Жердин тїбїнє кирип кетпесе эле, Бежинге кирип кет-
се да жетпей койбойм, жанын албай тынбайм! – деп канкор 
Манас Аккуласын тепеўдетип келатты. 
Кырга чыга бергенде Туучунак атына тїйїлтє камчы їрєп, 

артынан атасы кууп жетти.
– Балам, Манас, сабыр кыл! Нескара качып, арык башчы-

сы Басаўкул баштаган улугунун баары єлгєн соў, туусу жы-
гылып, колу багындык деп бизге баш урду, – деп чылбырдан 
алды.
Айкєл Манас акыл токтотту, атасынын ыгына кєндї. Та-

маны кызыган Аккула тулпарынын тизгинин тартып, “Манас-
тап” ураан чакырган колго кайтты.

– Жаша Манас!
– Бар бол, Манас!
– Манасты Теўир колдосун! – дешти туу желбиреткен 

калыў кол*.
Манас маўгул Жайсаўдын элин туткундан бошотту. Ба-

ла-бакыра, кыз-келин, чал-кемпир калбай кубанды. Тонол-
гон мал-мїлкї кайтарылды. Нескаранын дїнїйєсїн элге єзї 
їлєштїрїп берди. Жансоогалап колун тєбєсїнє алган алты 
миў їч жїздєн ашык кытай, калмактан куралган черїїнїн ат-
тонун, курал жарагын тартып алды.

– Каныўар качып кетти. Силерге азаттык. Їй-бїлєє, ба-
ла-чака, эл-жериўерге баргыла. Кааласаўар мында калгыла. 
Їстїўєргє їй, оокатыўарга мал берем, – деди айкєл Манас.

– Жакып бай, Манас баатыр, силерди Теўир колдосун! 
Биздин урууну ажалдан сактап калдыўар. Кулчулуктан бошот-



– 38– 

Жапарали Осмонкулов

туўар, мал мїлкїбїздї кайрып бердиўер, – деп кулдук уруп, 
курун мойнуна салып келишти Жайсаў, Їмєт, Їйшїн деген 
маўгулдар. – Кимдин кимдигине эми кєзїбїз жетти. Ылаажы 
болсо, бизди єзїўєрдїн журтуўарга кошуп, эл кылып алгыла. 
Ачсаўар алаканыўарда, жумсаўар жумуруўарда бололу.

– Ак ниетиўер менен айткан сєз болсо, биз каршы эмес-
пиз. Єлсєк бир чуўкурда, тирїї болсок бир дєбєдє бололук. 
Анткени суубуз бир, жайлообуз канатташ, – деди Манас.

– Атанын жакшы уулу бол! Єлїмдї билбес эр бол! Сага 
кастарын тиккендердин єлчєєсї кара жер болсун! – дешип 
алты миў кол кубанып тарады.
Манас баатырдын урматына тизе бїгїштї. Атын атап сый 

урматын кылышты. Жекеме-жекеге чыгып шейит кеткен 
маўгул Кїнєс балбандын агасы уулун Манаска нєкєр кылып 
берди.

МАНАСТЫН  ОН  БИР  ЧЕРЇЇ  МЕНЕН  КАРМАШЫ

Арадан аркырап айлар єттї. Арыктын суусундай жылжып 
жылдар акты. Манас он тєрткє толду. Колуна беттегенин бер-
бес Акшумкар кушун кондуруп, иттин пири Кумайыгын ээр-
читип, жолдоштору менен ит агытып, куш салды. Сайрандап 
кетип кабарсыз жоголчу болду. Атасы Жакыптын санаасы 
тынбады. Издеп жєнєдї. Кайгырып келатып ат кулактуу ой-
дуўда кытайдын он бир тандалма черїїсїнє кабылып калбас-
пы. Баары тїгєл кєк темирден соот кийиптир, белине кылыч 
илиптир. Колунда сыр найза, мылтыгы ийинде асылуу, жїрї-
шї аябай сїрдїї.

– Атыў ким? Кайдан келе жатасыў? Бай Жакыптын ба-
ласы Манас дегенди билесиўби? Бизди кытайдын каны Эсен-
кан єзї жиберди. Ошондуктан єлтїрїп канын ичебиз, же ти-
рїїлєй алып кетебиз. Бол тез, жооп бер! – деп камоого алды.

– Атым Бердике, кыргыз деген элденмин, – деди Жакып 
кан куулана. – Манас деген жанда жок тентек бирєєнї би-
лем, канкор деп угам. Аны айдап кетмектен, єлтїрїп салсаўар 
канаке! Ал баарыбызга кас, – деп астапырла кылды.
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– Андай бол-
со, жол кєрсєт. 
Жакыптын айы-
лына бїлгїн са-
лалы. Баатыры 
Манасты бай-
лап алалы. Ант-
песек Эсенкан 
бизди соо кой-
бойт. Шорлотуп 
єзїбїздїн каны-
бызды шорподой 
ичет! Ар кимибиз 
ар журттун, ар уруунун аты чыккан баатырыбыз, кан жибер-
ген черїїсїбїз, – деди он бири, бир ооздон, кєєдєн кере.

– Макул, силер айткандай болсун. Бай Жакыптын айы-
лына алып барчу жолду кєрсєтсє кєрсєтєйїн. Тээтиги чоў 
тоону кєрдїўєрбї?! Ии, кєрсєўєр ошол жакты кєздєй чапкы-
ла, – деп тескери жолго салып, єзї айылды кєздєй шашты.
Убакытты єткєрбєй акылдашы Бердике, айыл башы Ак-

балта, агасы Бай, айыл аксакалдары менен кеўеш курду.
– Эмне эле кытайлар бизге кекенип калды. Бирєєнїн ку-

нун тєлєп, Манас ушул бала деп ордуна башка баланы карма-
та берсек кантет, ыя? – деди кан Жакып, кїтїлбєгєн жерден.

– Кандай акмак жансыў! – деп каршы болду агасы Бай. 
– Ким баласын малга сатат! Мындай келжирек кепти экинчи 
укпайын. Камап жаткан кол жок. Ал тургай алты миў кол ку-
рап келген Нескара дєєнїн тымтыракайын чыгарган Манаска 
он бир черїї кепби?!
Сєз кызып, талаш кїчєп жаткан маалда он бир черїї Ма-

насты алты баласы менен кошо кармап алышты. Кабар айыл-
га октой тарады. Чогулгандар жете келишти.

– Атаў кайсы, бизге кєрсєт! – деп найзасын суна сура-
ды, дєєгїрсїгєн бирєєсї.

– Атам мобу киши, – деди Манас тайманбай он бир че-
рїїгє.
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– Эй, куураган чал! Неге бизди алдап, адаш жолго сал-
дыў? Сен биздин каныбыз Эсенканга каршысыўбы?! Эми 
аянбайбыз, чыркыратып жаныўды алабыз! – деди он бири 
катуу камалап.

– Єкїмдїк кылабыз деп єзїўєр бир балээге калбагыла, – 
деди уулуна таянган Жакып.

– Ай, тєрєлєр, алдыга келгендин жанын алабыз деген не 
деген жансыўар. Карыган кишиге катылбагыла, – деп Манас 
да туурадан чыкты.

– Экєєнї теў байлап салгыла! Акесин таанытып, тилин 
кесип алгыла! – деди он бир черїїнїн башчысы Бакбурчун.
Ошондо жаалы катуу Манастын чындап ачуусу келди. 

Тєртєєнї тєрт жеринен кармап, кєтєрїп урду. Жетєє жа-
пырт жабылды. Бирисин кармап, экинчисине урду, кошоктоп 
сокту. Ачуусу кайнады:

– Силердин каныўарды ичпесем Манас атым єчсїн! Кай-
дан келген кыйынсыўар, он бириў келип мени кармап кетем 
деген. Силерде тырмактай акыл жок. Бул жерде бекер жат-
кан пенде жок. Менде єчїўєр болсо, Эсенканга айта баргыла. 
Арбын аскери менен келсин. Антпесе єзїнїн башы шорлойт. 
Эми атыўарга мингиле да жєнєгїлє! Кыйыктансаўар башы-
ўар кетет, – деди Манас арстандай кїркїрєп.
Аттарынын кєкїл-жалын, куйруктарын тїбїнєн кырк-

тырып жолго салды, “Манасты байлап кетебиз” деген он бир 
балбан черїїнї.
Кыргызга кут тїштї. Жакыптын токолу Бакдєєлєт уул тє-

рєдї. Жакып кубанып “Манасыма єєдєдє єбєк, ылдыйда жє-
лєк болсун”, – деп атын Абыке койду. Тойлоп жыргап калды. 
Жакыптын эли кєбєйдї, жери кеўейди.

МАНАСТЫН  САЛБУРУНГА*  ЧЫГЫШЫ
ЖАНА  КАН  ШАЙЛАНЫШЫ

Алмустактан Алтай ичи кайберен, канаттуу кушка бай. 
Жер соорусу Оркун дайранын, Баркєл кєлдїн керемети чоў. 
Баатыр Манас ошо кереметти эўсеп кырк чоросун ээрчитти. 
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Кумайык, Акшум-
карын алып, адат-
тагыдай салбурун-
га жєнєдї.

– Айланайын 
каралдым, али 
жашсыў. Андык-
тан алды-артыўа 
карагын, – деп 
атасы Жакып Кам-
барбоздун їйїрї-
нєн беш быштыны 
бєлїп берди.
Манас їчєє-

нї жолдошторуна 
мингизип, экєєнї жетелетип алды. Манасты ээрчиген балдар-
дын саны сексен тєрткє жетти. Чаркастандын оюна буулук-
кан жигиттер ит агытып, куш салышты. Кийик уулап, бугун 
чыгарышты. Салбурунга алты кїн болгондо сексен баланын 
бирєєсї:

– Балдар, бирєєбїздї кан шайлап албайлыбы. Каныбыз-
дын айтканы, дегени менен болсок жаманбы, –деди тапкан 
акылына маашырлана.

– Кандай шарт менен кан шайлайбыз? – дешти башка-
лары кызыга.

– Кан болом деген бала минген атын сойсун. Убада катуу 
сакталсын. Ошо атын сойгон киши бизге кан болуп калсын. 
Кана, манжулук Шакун, сен кан бол, атыўды сой,– дешти.

– Єз атымды жоюп, Нескара дєє баштап келген жоо ме-
нен болгон урушта Манаска нєкєр* болгом. Менин тєрєм Ма-
нас. Менин кан болууга акым жок, – деди ал.

– Айдаркандын уулу эр Кєкчє, сен атыўды союп жибер. 
Балким канга жарап жїрбє?

– Мени кан бол деп камалабагыла. Баарыўарды арбак ур-
сун! Напси деген жаман. А кєрєкчє, тоодо кийик, элик, бугу 
кєп. Ошолорду атып жейли, – деп кыйкырды эр Кєкчє.
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– Башкасы айтса да сен айтпа. Башкаларды кан болуштан 
айнытпа! Тим отур, – деп Аскардын уулу Жабагы деген ты-
йып койду.

– Андай болсо єз атыўды сой, кан болуп ал, – деди Кєкчє 
тийише.
Ошпурдун уулу Чегебай, Саламат уулу Айнакул, Кїлдїр-

дїн уулу Чаланбай ойлорун тике айтышты.
– Биз Манастын нєкєрїбїз. Андыктан Манасты кан кы-

лууга ынтызарбыз, – дешти жабыла кыйкырышып.
– Манас, сен буга кандай дейсиў? Бизден бата ал. Макул 

де, – деп кыстады Кєкчє.
– Атын союп кан болуш адам угар кеп эмес. Салтта да 

жок. Этке єтє эле талгагыўар ашып жатса мейли, сойсо союп 
берейин. Кана, Аккуланы бери тарткыла. Союп берип ач кур-
сагыўарды тойгузайын, – деп эр Манас чечкиндїї кадам 
шилтеди.

– Аккула аттын эти жок, аны жеген кишинин бети жок, 
– деди Чегебай ордунан ыргып туруп. – Арстан Манас атын 
сойбос ниети жок. Андан кєрє кан Жакыптын колунан кар-
мап минген менин боз быштымы айтуякка* тарткыла. Байрак 
кылып, туу кылып, кичїїбїз Манас баланы кан шайлап ала-
лы! Кандай дейсиўер? 
Ошпурдун уулу Чегебайдын сєзї кєбїнє майдай жакты. 

Минген аты боз бышты союлду. Манасты ак кийизге салып, 
кан кєтєрїп алышты.

– Каныбыз Манас! Жаныбыз Манас!
– Кан Манасты кудай колдосун! Сук арткан душман оў-

босун!
– Кан нєкєрї бололук, кан айтканын кылалык! – дешип 

балдар Манаска таазим этишти. Кєк асаба, кызыл тууну єєп, 
ант беришти.

– Кой десем болбой кан кєтєрїп алдыўар. Мындан ары 
менин сєзїм эки болбосун! Алтайдан ары Аўыртыны аша чал-
гын чалалы. Дагы кыйынсынган кытай, калмак, каўгайы жор-
туулга келатабы? Же ууру, каракчысы чыга калабы баарын 
туткундайлы. Болбосо бугу, кийикке уу кылалы. Кана жигит-
тер, бачым аттангыла! – деди жаш Манас кан.
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Жигиттер “Манастап” ураан чакырды, шайдоот аттанды.
Кытайдын каны Эсенкандын кырк беш тєєгє дїнїйє жїк-

тєтїп, кытай, калмак, сартты жандатып: “Манасты билип кел-
гиле” деп жиберген кербени изин таптырбай кеткенине ичи 
кїйдї. Андан бери алты жыл єтїптїр. Эч жактан кабар бол-
богондон кийин Анжияндагы Алооке канга, Кашкардын беги 
Канкууга кабар айттырды.

– Кербен кабарын билип, мага тез кабарлагыла. Каяша 
кылгандын элин талап алгыла!
Эсенкан єз жарлыгы менен тогуз жїз аскерге Нуукер 

дєєнї башчы кылды. Максат бирєє: кыргызга кыргын салуу, 
Манасты кармоо жана туткундоо.
Нуукер дєє беш ай жол жїрдї. Акыры Марал-Кечїїнї 

аралап єтїп, Оркун дайрага кирип келди. Аскерин єргїтїп, 
єзї дїрбї салды. Чоў єзєндїн аркы єйїзїндє мадыра баш бал-
дардын бугу атып сайрандап жїргєнїн кєрдї. Ичинен кубан-
ды. Тандалма жїз аскер бєлїп:  “Тигилерди кармап келгиле, 
сєзгє кєнбєгєндїн башы кетсин!” – деп буюрду.
Улуктун буйругу жїз аскерди кїрпїлдєгєн Оркун дайра-

ны кечтирди. Аркы жээкке чыкканча жыйырмасы агып єлдї. 
Аларды Манастын тозоттогу балдары кєрдї.

– Улугу кїчтїї болбосо, ким кечет улуу дайраны! Бу оўой 
жоо эмес. Єзїбїзгє сак бололу! – деди тозотто* турган кан 
Манас балдарды кашына чогултуп алып. – Эми мени жакшы-
лап тыўдагыла, жоо алды жетип келгенче єзїўєрдї чыўдагы-
ла! –деп оозун жыйганча Нуукердин жалаўкычтай болуп жу-
лунган сексен черїїсї жетип келди.

– Силер кайдан келген балдарсыўар? Же караган малы-
ўар же тиккен багыўар жок, – деп омуроолоп кетишти. 

– Бизди кєрбєй турасыўарбы, бугу уулап жїрєбїз, – де-
ген жооп болду Манастан. – А єзїўєр кимсиўер, кайдан кел-
диўер? – деди Манас бєйрєгїн таяна.

– Биз атайын буйрук менен Бежинден келген черїїбїз. 
Кол башчыбыз Нуукер деген дєє. Силерди кєрїп, айдап кел-
гиле деп жиберди.

– Астапырла, айдап барчу силерби?! – деген Манастын 
Ачалбарс кылычы кынынан* суурулду. – Мына, айдалып бар-



– 44– 

Жапарали Осмонкулов

чу мен бекем?! – деп башчысынын башын кыя чапты. Калга-
нын кан нєкєрлєрї жайлады.
Оркун дайрасынын аркы єйїзїндє туруп, жїз черїїсї-

нєн айрылган Нуукер ойго чємїлдї. Бир убакта ордунан ыр-
гып турду. Дїўкїлдєтїп барабан кактырды. Сегиз жїз аске-
ри шымалана тал-терек кыйып, тегеренгис сал кылып, сууга 
тїштї. Оркун дайранын сырын билбеген жоонун кєбї сууга 
чєктї. Эптеп жээкке чыкканын Нуукер дєє “Алтайлыктарды 
кармап келгиле!” – деп каарыды. Бєрїдєй жойлогон аскери 
балдарды камынтпай тегеректеп алды.

– Силер кайсы элденсиўер? Тегиўер ким? – деп сурады 
черїї башчы.

– Тїпкї атам Тїбєй кан, чоў атам Ногой кан. Єз атам Жа-
кып, менин атым Манас. Менден алчу кегиў болсо бат айт. 
Баары бир каныўды суудай агызам!

“Манас” деген атты укканда башчынын эти “дїр” этти. 
Черїїсї котолоп чогула калды. Кїбїрєшє тїшїшїп, Кымкар 
деген балбаны алдыга суурула мындай деди:

– Манас, кєздєгєнїбїз да, кыра турган жообуз да сенсиў! 
Сен Эсенканды оўой ойлобо! А кєрєкчє, жекеме-жеке уруш-
ка шайлан. Ошондо кимдин ким экенин байкайсыў, айбан! 

– Манас, тигилер бизди соо койбойт. Аман-эсенибизде 
ойт качпайлыбы, – деп Айдаркандын уулу Кєкчє тескери 
наалыды.

– Эр Кєкчє, чоў болгонуў менен акылыў жок тура. Кєп 
экен дедиўби, же Эсенкандын аскерибиз дегенден коркуп 
кеттиўби? Сен минтип биздин биримдик ортобузга бїлгїн 
салба! – деп Манас єзї жекеме-жекеге камданып калды.

– Манас, сен биздин каныбызсыў. Кан болгон соў нар-
кыўды сакта! Тим тур, биз деле аларга теў келебиз, – деп Ай-
накул бери жактан опурулду.
Уят єлїмдєн катуу экендигине кєзї жеттиби, эр Кєкчє 

атын камчыланды. Атыраўдатып барып Кымкарды єлтїрє 
сайды. Кытайдын Болжоў деген баатыры Аламойногун алчаў-
датып, Кымкардын кунун кууп Кєкчєнї айгайлай качырды. 
“Тїрї жаман Болжоўдун найзасы Кєкчєнї бєєдє мерт кылып 
жїрбєсїн”, – деп Манас Аккелтеси менен бир атып, кытай-
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ды ойрон кылды. Болжоў баатыр жалп этип жер кучактады. 
Баатырынын єлгєнїн кєргєн Нуукер дєє чыдай албай камчы-
ланып жєнєдї. Атыраўдап келип ачууга алдырган Кєкчєнї 
ээрден жулуп алды. Кєтєрїп кара аскага урарда Манас жете 
барды. Нуукерди ай далыдан чапчыды. Байкаса экєє эки ко-
лунда тыбырчылап жїрєт. Ошондо Кєкчєнї жерге коё коюп, 
Нуукердин башын толгоп жулуп алды. 
Башкасы карап турабы, аламан уруш баштады. Сексен 

тєрт бала “Манастап” ураан чакырды. Душманга тик качыр-
ды. Айбалта башка шака-шак тийди. Найза тєшкє така-так 
сайылды. Башта кылыч жарка-журк чагылды. Денеге жебе* 
тєпє-тєп батты.

– Манас! Манас! Манас! – деген ач кыйкырык талаа-
тїздє жаўырды.
Ажал тапканы ачуу чаўырды. Тер мончоктоп тєгїлдї. 

Айнакул, Чегебай, Манжыбектер кумурскадай кыжылдаган 
жоонун канын суудай сапырды. Кытайдын тымтыракайы 
чыкты, бет келди чачылды. Сууга боюн урганын улуу дайра 
Оркун єзї жалмады. Кутулганы Бежинди кєздєй качты. Ар-
тынан кууган Манас “канкор” атка конду.

– Канкор Манас! Кабылан Манас! 
Ушинтип ураан таштаган балдар кубанып турду.
– Жигиттер, эми їйгє кайталы, – деди канкор Манас.
Кєзгє сїйкїм бел ашып, Алтайдын тїзїн басып, Айдыў 

кєлдїн жээгине конгон Жакыптын айылына кайтып, єргїп 
калышты. Жайлоонун чєбї толук кїчїнє кирип, кымыз кїїгє 
келгенде канкор Манас кошуна урууларды, тїрк уругунан тїк 
койбой чакыртты. Камбар боздун їйїрїнєн тогуз бээ сойду. 
Эл эсебин алды. Сый їстїндє салмагы чоў Жакып карыя:

– Калайык, Эсенкандан жалтанбай, кайра ага кас болдук. 
Уучубуз узарды, Алтайдан кєп калмакты сїрдїк. Жерибиз 
кеўейди, элибиз кєбєйдї, ач тоюнду. Нескара дєєнї, ар бири 
жїз жоокерге тете болгон тандалма он бир черїїнї, тогуз жїз 
аскери менен Нуукер дєєнї жеўдик. Жайыты болбой мал, 
каары болбой кан болбогондой, єкїмї болбой журт єнїкпєйт 
тура. Бекер жатпай пейли катуу бирєєнї кан шайлап алсак 
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кантет? Каныбыз болсо кайратыбыз жана артар беле?! – 
деди кєпчїлїккє олуттуу карап.
Айыл башы Акбалта менен акылдашы Бердике колдоп 

кетти.
– Туугандар, бул жерде кырк уруу кыргыз, їч уруу казак, 

канча маўгул, кангай, манжу отурасыўар. Казатка* баштап 
чыгар азаматыўар болсо айткыла! Кан болом дегендер ортого 
чыккыла! – деди айыл башы Акбалта. – Ичиўерде кымындай 
арман калбасын! 
Жымжырттыкты бузуп, кан болчулар ортого чыкпады, 

болот элем деп эч ким кєкїрєгїн какпады.
– Балким, мобу жїрєгї жалын жаштардан кан чыгып 

жїрбєсїн? – деди Бердике карыя.
– Неге чыкпайт экен, чыгат, – деди сєзгє чечен Айнакул. 

– Ай, калайык, биз салбурунга барган сексен тєрт бала Чеге-
бай минген боз быштыны айтуякка тартып, Манасты кан кє-
тєрїп алганбыз. Биз кєтєргєн кан улуу менен кичїїнїн, уруу 
менен уруунун эбине бап келер бекен. Биз мына ушуга кы-
зыкдарбыз, – деп элге жар сала айтты.

– Каныбыз Манас болду! – деп жаштар кїрїгїї тїштї.
Дєбєдє дїўкїйїп отурган Камбар карыя небереси Кєкчє-

нї каарын тєгє кєр жемеге алды.
– Манастан эмне кемиў бар. Бир мингич атыўды аяп кан-

дыктан кур калганыўды бїт эл укту. Айдаркан атаў экєєў мал-
ды єзїўдїн жаныўардан да артык кєрєсїўєр. Мага келсеў ан-
дай мингичтен сага жїздї бербейт белем, ыя! Эмне казактан 
кан чыкса болбойт беле?! Карачы, кїтїрєп турган калыў журт 
Манасты кан кєтєргєнї калды.

– Калайык, менин сєзїмдї уккула. Манасты кандыкка 
жарабайт дегениўер тартынбай айткыла. Арманыўар ичте 
калбасын, – деп Акбалта журтка жарыя кылды, кулак тїрдї.
Арстан Манас жыйынга басып келди.
– Калайык, талаада ат союп, кан болдум эле деп єз кє-

мєчїмє кїл тартпайын. Жыйында кыргыз казагыў, калмак 
маўгулуў, каўгай тыргоотуў отурат. Кан болом деп бел байла-
ган азаматы болсо ортого чыксын. Ой, максаты жарашса кан 
шайлап алалы, – деди.
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– Не болсо да Жакыптын дїнїйє-малы кєп. Карыса да 
кан кєтєрїп алалык. Уулу кабылан Манасты Баатыр койсок 
жарашат, – деген оюн ортого салды Айдаркандын Кєкчєсї. 
– Атасы Жакып кан болду, Баатырлык мансабы уулу Манас-
ка тийди. Эби келсе мени да тєрє кылып алгыла, – деди ман-
сап сурангандай эр Кєкчє.
Бу чоў атасы Камбар, єз атасы Айдаркандын жана кан-

даш-журтташ кєп казактын казабына чыдабай айтылган кеп 
болчу.

– Мейли, Кєкчє тєрє болсун! Ал тєрєлїккє татыктуу. Ка-
зактан тєрє болсо жаман болбос, – деп кєпчїлїк дуу жарыл-
ды.

– Калайык, токтой тургула! Мени кан кєтєрбєгїлє. Дїнї-
йє курусун, малым кєп болсо да кєп ыйладым, бала їчїн. Ага 
кєбї кїбє. Карыганда мени калжаўдатып кан кєтєрбєй, арс-
тан Манас баламды кан кєтєрїп алгыла, – деди бай Жакып 
бурчактап жашын тыйбай.
Калайык калк ага караган жок. Кыргыз-казак камалап, 

калмак-маўгул жабылып, ак кийиздин їстїнє бай Жакып ме-
нен баласы Манас баатырды отургузду. Эл аралай басты.

– Жигиттер, болду эми! Мен тїшєйїн. Мага кєрсєткєн 
сый-урматыўарга, кєрсєткєн ишеничиўерге чексиз ыраазы-
мын! – деп жети кадам басканда жеткилеў Жакып карыя 
жерге тїшїп калды. Ак кийизди кєтєргєндєр жеке Манас баа-
тырды отургузуп алып, чоў жыйынды жети айланып чыкты.

– Мїдєєбїзгє жеттик. Эр Манасты кан кєтєрїп алдык!
– Каныбыз Манас бар болсун!
– Манас! Манас! Манас! – деп ураан чакырды, добулбас 

кагылды, мылтык атылды.
Кан таажысы ушу деп шєкїлє бєрктї кийгизди, Акбалта 

баатыр менен акылгєй Бердике. Бай Жакып сары майдай сак-
таган, атасы Ногойдон калган кызыл тууну оболото кєтєрдї. 
Жакып: “Уулум Манас кан болду”, – деп тогуз кїн удаа той 
берди.
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КЫРК  ЧОРОНУН  АНТЫ

Баатыр Манас кырк канат* ак єргєє тиктирди. Ак єргєє 
«Кан ордо» аталды. Арызга келген калкты кан ошо Ак єргєє 
ордодо кабылдай баштады. Калк мїдєєсїн аткарып, бийлик-
ти калыс, адилет жїргїздї. Абакеси Байдын кеўеши менен 
Кашкардан чоў уулу Бакайды алдырды. Акылы тунук Бакай 
Манаска кеўешчи болду. Агасы Бакай аз сїйлєгєнї менен саз 
сїйлєп, нускалуу кепти айтып, Манаска билбегенди билгиз-
ди, туйбаганды туйгузду.

– Манас, сенин ата бабаўдын баары кан болгон. Баары-
сын теў кырк чоро жигит жандап жїргєн. Сен да эми ушу нарк 
насилди сактап, жаныўа кырк чоро* ал. Алар баатырдын баа-
тыры, эрдин эри, чыгаандын чыгааны болсун. Анткени, алар 
сага кєзїўє кєз, колуўа кол, кїчїўє кїч болот. Кылычтын гана 
каны болбостон, акылдын да каны болууга тырыш. Кырк чо-
ронун тїбї тїптєлгєн экен, эми ага башчы тандап ал, – деди.
Бакайдын айтканы, айткандай болду. Кырк чорого Кыр-

гыл башчы болду. Бакай кан атагын алып, бїт аскерге башчы 
болду. Манас кырк жигиттин урматына Камбарбоздун їйїрї-
нєн бээ алдырып айтуяк чалдырды. Бабасы Ногойдон калган 
Ачалбарс кылычты, кызыл тууну алдырды. Добулбас кактыр-
ды, сурнай тарттырды.

– Каныбыз Манаска ак кызмат єтєє їчїн ант беребиз. 
Кїнєє кылсак тєбєсї ачык кєр, тєшї тїктїї жер урсун! Ба-
шыбызды ушул кылыч алсын! – деп кырк чоро кызыл тууну 
єєп, ант беришти. 
Кырк жигити ант берип жатканда кан Манастын тєбєсї 

кєккє жеткендей кубанды. Кыргыз журтунун карыя-байби-
чеси, кыз-жигити, казак, кыпчак, кытай, калмак, маўгул, най-
ман, нойгут, єўдїї уруу єкїлдєрї баатыр Манаска сын берип 
турду. 
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Алтын менен кїмїштїн
Ширєєсїнєн бїткєндєй,
Асман менен жериўдин
Тирєєсїнєн бїткєндєй,
Айыў менен кїнїўдїн
Бир єзїнєн бїткєндєй,
Алды калыў кара жер
Жерлигинен тїткєндєй!
Ай алдында дайранын
Толкунунан бїткєндєй,
Абадагы булуттун
Салкынынан бїткєндєй,
Асмандагы ай-кїндїн
Жаркынынан бїткєндєй!*

– Манас, ата бабалардын 
салтын сакта, жерин баала!

– Кырк жигит, калкка 
калкан, Манаска жолдош 
болгула!

– Калктын їмїт тилеги-
нен жаралган эр Манасты кудай колдосун! Дїйнєдє жок кан 
болсун! – дешти курама жыйнап, журт кылган Манасты.

КАН  МАНАСТЫН  КАЛМАКТЫН
ТЕКЕС  КАНЫН  ЖЕЎИШИ

Кан атасы Жакып жыйын курду. Жыйынга аттуу-баштуу 
кишилердин баары келди.

– Оо калайык журт, Алтайдан кєчїп, Анжиянга барсак 
кантет? Ажыдаардын куйругун басып алдык кєрїнєт. Бир 
кїнї Эсенкан келип, элди чаап кетеби деп корком.

– Ээ, кудай! Ажыдаардын куйругун басып алдык деп дї-
нїйєнї чачабызбы, дїрбєп качабызбы?! – деди акылдашы 
Бердике. – Биротоло кытай, калмактан коркуп бїтїпсїў. 
Анжиян менен Алайдын жолу тик, ашуусу бийик. Кыйналып 
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калбас бекенбиз. Анан калса, ал жакта атагы чыккан Алооке 
аттуу кыйын жоо бар.

– Жакыптын кеби жєндїї. Кудайым сактанганды сак-
тайт. Кытайдын кыйырына жатып алып кыргын таап калбай-
бызбы, ыя! – деди акылы зирек Байжигит.

– Тєрєлєр, кырып ийем деп кытайдан келген кыргын жок, 
– деп Камбардын уулу Айдаркан кепке аралашты. – Кыргыз, 
казак жыйылып калжырашпайлы. Ажал жетсе баарыбыз єлє-
бїз. Анткени туулган жерде єлїм бар. Эр Манас менен акыл-
дашып кєрєлї.

– Кекиликтей кукулдап, таранчыдай быжылдап таркап 
кетип, жаманатты болбойлу. Ар кимибизде уул бар. Менин 
Чубагым да эр жетип, жоо чаап жїрєт. Ошону Манаска чоро 
кылып берейин. Чубагыма кошуп дагы мыкты жыйырма киши 
кошоюн, – деди Акбалта баатыр. – Бир балага он киши, жу-
мушчу кылып берсек жарашчуудай, – деп оозун жыйып ал-
ганча Манас чоролору менен кирип келди.

– Ай, ага-ини журтум! – деп Манас отургандарды сы-
дыра карады. – Азырынча айыл жыйып, элди дарбытпайлы. 
Чындаса, кытай козголсо соо койбойт. Бїгїн Ошпур байдан 
уккан кептин маўызы тереў. Терс Суудагы калмактын Текес 
каны кыпчак, кыргыз, казактын азабын колуна берейин деп 
Бежинге кабар айттырыптыр. Жалынса жан калабы?! Эсен-
кан деген кыйын жоо деп коркконубуз жарабас. Тим жат-
пай аскер топтойлу. Чогулчу жер ордо талаасы. Атка минген 
азаматы, тыў аксакалы калбасын. Атамдан калган жерди ал-
дырып ийчї мен эмес. Алтын айчык*, кызыл тууну асмандата 
кєтєрєлї. Кытайга єзїбїз кыргын салалы. Кайтарып жерди 
алалы. Эр азыгы камдалсын. Топко кошулбагандын, кечигип 
келгендин башы кетет. Келгени эсепке алынат, – деди Манас.
Таў заардан дїўгїрєп добулбас кагылды. Кєк асаба, кы-

зыл туу, айгайлаган ызы-чуу, кєк жаўырткан улуу чуу жер 
дїўгїрєттї. Алтайдын талаасына жык толгон кошуундан жер 
майышып турду. Соот*, кемерлер жаркылдап, кїлїктєрї ал-
кылдап, кеў багелек балкылдап, туулары бийик калкылдап, эр 
Манас баштаган кол* жєнєй берди, шартылдап.
Текес кан Куяс деген сыйкырчысын Манаска каршы кол 
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топто деп жє-
нєттї. Ал айла-
н а - т е г е р е г ин 
сыйкыры менен 
дубалап, дуба-
сын катуу окуду. 
Куястын кїчтїї 
дубасынан тал-
терек, чєп-чар, 
камыш, чий, ка-
рагай, кайыў ка-
лыў колго айлан-
ды. Чынар терек 

дєє болду. Суу їстїн єрт каптады.
– Каным, жоо жаракчан колуўду кабыл ал. Менин аске-

римди адам аттуу жеўе албайт. Кыргыз деген болгону бир ууч 
эл. Аларды ушулар жок кылат. Кайгырбаўыз, бул жерге кел-
гендин баары єз ажалын табат, – деди Куяс сыйкырчы ише-
нимдїї кебелбей.

– Мынча кол менен Манасты жеўерибиз ырас, – деди 
Текес кубанып.
Шїўгїр баатыр сынамака найза сунду эле, бирок єзї ээр-

ден кантип шалак этип жыгылганын сезбей калды. Кан Куяс-
тын єнєрїн жогору баалады. Ыраазычылыгын билдирип чоў 
шаў берди. Башка кандарга жашыруун кабар жєнєттї. Куяс-
тын керемет сыйкырына, ал жыйнаган айбаты зор аскерге 
ишенди, кыргыздын ажалы ушулардан деп кенебей жата бер-
ди, Текес кан.
Тєртїнчї кїнї баатыр Манас аскери менен чекте турду. 

Алдыўкы сапта келген Айдаркан Текестин жер жайнаган ко-
лун кєргєндє оозун ачып калды. Аскердин арасын чычкан 
аралап єтє алчуудай эмес. Бала болуп, башына тїк чыкканы, 
аяк-башы бир кїнчєлїк жерге созулган мындай котологон ас-
керди кєрбєптїр.

– Баатырлар, акыл токтотолу. Мобулардын алдында алты 
жїз тууга бєлїнгєн алты жїз миў аскер тєрт кишидей эле кє-
рїнїп калдык. Бу каапырларга катылбай кайра кайтсак кан-
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дай болот? – деди Айдаркан менен Мунаркан коркконунан 
алдастай.

– Качкан катындын иши. Ушунча келип катылбай кантип 
кайтасыў, – деп Манастын каары кайнады. – Кєккє чыгып 
кетип, же жерге кирип кетип эле тирїї калбасаў, мынча че-
рїї соо койбойт. Ошондуктан жатып єлгєнчє, урушта єлгєн 
артык, – деп Аккуласын минип кїїлєнїп калды.

– Ай, токто баатыр! – деп кыйкырды акыл кеўешчиси 
Бакай. – Алдыга мен барайын, качкан болуп алайын. Мени 
кууп жєнєгєндє уруш салып арачылап аларсыў, – деп Алма-
баш мылтыгын асынып, саадагын белге байланып Кєкчолок 
атына камчы урду.
Артынан Манас акмалап жїрїп отурду. Бута атым жер-

ден Бакай бирєєсїн сайып качайын деп найза сунду. Алар да 
карап турбады, жалпысы найза сунду. Атайын деп мылтыгын 
алса, каапырлар мылтык кезеди. Кантер экен деп кылыч ке-
зесе, кол жапырт кылыч кезеди. Сїйлєсє сїйлєдї, кїлсє кїл-
дї. Акылы бай Бакай ошондо билди, калмак сыйкырчынын 
тапкан амалы экенин. Манаска айтты. Кєпчїлїк акылдашып, 
Аккелте мылтыктын кара дарысынан аябай тєктїрїп, от коюп 
жиберди. Єзєндї єрт каптады. Жоо жаракчан аскерге айлан-
ган тал-терек, чєп-чар, камыш, чийи калбай кїйдї. 
Манас калмак ордого каптап кирди. Туусу бат эле жыгыл-

ганын тїшїнгєн Текес кан жаалына чыдабай Куястын ичин 
жара тартты. Кєкжалдыгы тартып, ажалы арбап: “Тирїїмдє 
кыргызга туткунга тїшпєйїм”, – деп єзїнє бычак урду.

– Ээ, калайык, жакшылап ук! Менин аскерим силердин 
жырык ийнеўерге тийбейт. Текес каныўар єлдї. Элчиликке 
келели. Башка адамды кан кєтєрїп алгыла, – деди Манас.
Кєпчїлїк дїрбєп калды. Манастын айкєлдїгїнє тан бе-

ришти. Ошондо гана калмактар чогулуп аны айтышты, муну 
айтышты. Бирок бири да: “Кан болом”, – деп чыкпады. Акы-
ры сексен таянган Карача карыянын каары бетинен кєрїўдї.

– Арстан Манастын айкєлдїгїнє миў мертебе таазим! – 
деп калмактын Карача карыясы кулдук урганда, бїт калмак 
тизе бїктї. – Арстан Манас, миў жыл жашасын! Єзїн кудай 
колдосун! Эр сєзї эки болбойт. Эр Манас кан шайлап алгыла 
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десе, баарыў кан болуудан качасыў. Менин сєзїмдї эп кєр-
сєўєр, Темир кандын кенжеси Тейишти кан кєтєрїп алалы! 
Кандай дейсиўер?! – деп калмакка айгай салды.

– Кєтєрчї каныўарды бул жакка алып келгиле! – деди 
эр Манас кылычын кєккє кєтєрїп. 
Топ калмак єзїнє єзї ишенбеген Тейишти ак кийизге са-

лып келишти. Тейиш кєзїн алаўдатып, ак кийизден тїштї, 
Манаска кулдук урду.

– Тейиш, кан болсоў, кандай бол! Кимдин доорунда кан 
болгонуўду, асман кимдики экендигин эсиўден чыгарба! Биз 
менен акылдашып тур, – деди Манас.

– Куп таксыр, миў жыл жашаўыз! – деп жаўы кан эр 
Манас кармаган кылычтын мизин єптї. Шашыла кулдук уруп, 
таазим этти.

МАНАСТЫН КЫЗ САЙКАЛ
МЕНЕН БЕТТЕШЇЇСЇ

Тейиш кандын урматына той башталды. Тойдо єткєн бал-
бан кїрєштє Кєкжору деген кыргыз эч кимге мєєрєй бербе-
ди. Эр сайышка Сарыбуруул атын алкынтып кыз Сайкал чык-
ты. Кыз болсо да анын сїрї кєбїн жалтантты. Андан коркуп, 
эч ким майданга чыга албады.

– Анда байгесин бергиле, алып кетебиз! – деп кыйкыр-
ды калмактар.

– Силер чыкпасаўар, мен чыгайын. Акыры сайып тїшєр-
мїн, – деп Манас баатыр жоо жарагын алып, майданга шай-
ланды.

– Куяс менен Текести акыретке караткан Манасты єлтї-
рїп тынайын. Андан кийин кыргыз журтун кырайын, – деп 
кыйкырды каары катуу Карачанын кызы Сайкал.
Сарыбуруулга камчы їрєп, сарала байрак найзаны колго 

алды. Кыз Сайкал Манасты оодара сайганы качырды. Келат-
кан жолун Манас тороду. Жакшылап байкаса єзї алчу сулуу 
кыз экен. Катуу сайсам єлїп калбасын деп оў мїрїгє акырын 
найза сайып єттї. Сайкал анын аяганын билген жок. Найзаны 
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кагып ийди. Єлєр жери ушу 
деп, как жїрєктїн тушу деп 
сайып жиберди. Манастын 
кєзїнєн от чагылып кетти. 
Карыга тийген Сайкалдын 
найзасы аркасынан оркоюп 
чыга тїштї. Кокус кызга ал-
дырсам, кеби кылымга угу-
лар деп Манас Сайкалдын 
жакасына кол созду. Жаал-
данган Сайкал ойт бере, 
айбалтаны башка шилтеди. 
Бирок айбалта башка тий-
бей калканга* кадалды. Ма-
нас айбалтаны тартып алып, 
ыргытып жиберди. Эми 
калмактын Сайкал балбаны 
оў далыдан апчый кармады. 
Аттан оодарып салганы аты-
на камчы* їйїрдї. Баатыр 
ээрден кєтєрїлє тїшкєндє 
Чубак октой сызып барды.

– Бу эўиш эмес, сайыш! 
– деп Сайкалдын атын башка кагып єттї. Чубак болбогондо 
Сайкал Манасты ээрден шыпырып кете жаздап калган.

– Жер соргур кыргыз, сайышканыў бир кыз! Эмнеге 
экєєлєп кетесиў?! – деп Дого деген баатыры єпкєлєй айкыр-
ды.
Кан Бакай менен Айдаркан уруш чыгып кетпесин деп 

майданга жарыша чапты.
– Тейиш кан, єзїў калыс бол! – дешти алар.
Бакай Сайкал сайган найзанын тїпєгїн шыпырып, суу-

руп алды. Найза чыккан жерден кан оргуштап акты. Манас 
Оржемил деген дарыны ичкенде аккан кан тып басылды. Аты-
на оўдонуп минип, Сайкалды кайра качырды. Кыз Манастын 
каарынан коркуп калыў калмактын колуна кирип жашынды.
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– Кызды жыга саялбай, элиме кантип барайын, кыргызга 
кантип карайын. Жыгылсын, же жыксын! Кїттїрбєй Сайкал 
бат чыксын! – деп кїркїрєдї Манас.
Найза жеп калган Сайкалдын єўї бузула тїшїптїр. Те-

йиш кан менен атасы Карача барса да болбой койду. Артынан 
Бакай менен Мунар чапкылап барышты.

– Токсон жылкы, тогуз тєє байгеўерди алгыла. Баатыры-
быз чыкпады, сайышты токтотсок кантет?! – дешти Тейиш 
кан менен Карача карыя.

– Мунаркан, бу айтканы жарабайт. Токсон жылкынын 
ордуна тогуз жїз жылкы берейин. Кайра бар, Сайкалды са-
йышка чыгар, – деди эр Манас кєгєрїп. – Сайышты акыры-
на чыгарбай, мага байге берген Тейиш кан менен Айдарканды 
кудай урганы калганбы! – деп кыйкырганда Карача абышка 
ортого кыпчылды.

– Эгер менин сєзїмдї эп кєрсєў, Сайкалдын аты тартуу! 
Калмактын жаны тартуу! Намыс сеники, – деди кулдук ура 
тизелеп.

– Айтканыўызга кєндїм, тартууўарды кєрдїм, – деп 
жєндїї сєзгє ынана тїшкєн Манас дагы бир жолу айкєлдїгїн 
кєргєзїп, атты алып, кайра Карачага берди.
Ошондон кийин кыз Сайкал Манастын кєзїнє экинчи кє-

рїнбєдї.

МАНАСТЫН  ОРГО  КАН  МЕНЕН  УРУШУ

Манастын Текес канды чапканы Алтай, Анжиян, Алай 
элине дїў дей тїштї. Кытай, калмак кооптонуп, кол жыя баш-
тады.

– Калмактын Орго каны, кїрїчїўдї акта, кїлїгїўдї тап-
та. Атарга мылтык* камда, кылычыўды мизде. Болбосо кыр-
гыздан бирди кєрєсїў. Кєрбєсєў мени ит дегин, – деди кал-
мактын Култаў баатыры.

– Эртеўден калбай ат жалына казан асып, урушка даяр 
келгиле! Аскер башы менен аймактын башкаруучулары кошо 
келсин! Акун канга кабар айткыла! Алтайдан чыккан кан Ма-
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нас Текестин элин 
чааптыр. Эми колун 
баштап бизди кєз-
дєй салыптыр, – деп 
чилмарданын чал-
дырды, добулбасын* 
кактырды, катын 
жаздырды.
А я к - б и я к т а н 

жети жїз миў кол 
топтоп, жетимиш 
балбанга моюн бер-
беген Атан аттуу 
балбанын майданга 
чыгарды. Башы ка-
зандай, кабак-кашы комдонуп жаткан иттей кєрїнгєн, эўге-
зердей бою бар, жоондугу їч кучак Атан балбанды Орго кан 
єзї таптаптыр.

– Кыргызды азып-тозуп ар жактан келген эл деп угабыз. 
Адам алы жетпеген Манасын ээрден алып тїш! Ага сенин 
гана алыў жетпесе, башканын алы жетпейт, – деди калмак-
тын каны Орго.

– Кыргыз деген ким эле?! Манас аты болсо да кыйрата-
йын тим эле! – деди Атан дєє кєкїрєгїн каккылап.
Даўкара атын теминип, кирген суудай кїрпїлдєп майдан-

га кирди. Каар чачкан кабагынан жалтанган жети жїз миў ас-
кер, жол ача теў жарылды. Котологон аскер теў жарыла бер-
генде Атандын жолунда кибиреген кипкичинекей чал калып 
калыптыр.

– Эй, колдун сєємєйїндєй болгон кибиреген чал, сени 
ким чакырды бул жерге?! Бїжїрєп жолумду торобой, тур 
мындай! – деп жаны ачыган аюудай кыйкырды Атан дєє. 
Атандын доошунан чочуп кеткен чал жалт карады. Ооздон 

чыккан желден учуп кете жаздачуудай калдаўдады. Кыйнала 
шашылды. Бирок, канча кадам кылса да, бир карыш  жерге 
жылбады. Же байкуш, аюудай айкырган Атан дєєнїн жолу-
нан чыкпады.
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“Чиркейдей ызылдаган кибиреген чал жоодон єлбєсїн, 
менин колуман єлсїн. Тумшугуна бир чертип, тоодон ашы-
рып ийейин!” – деп ойлоп Атан дєє атынын тизгинин тарт-
ты. Жылкы жаныбар бирдемени сезгендей алдыўкы аягын 
кєтєрдї. Катуу їрктї. Кош таноосу жалын бїркє кошкурду. 
Чалга жакындай албай, жер чапчый кетенчиктеди.

– Жолу каткан чал, сени элеби?! Азыр сага кєргїлїктї 
кєргєзбєсєм! – деп атын ой-боюна койбой камчылаган Атан, 
жєє чалды далысынан карыштыра кармады.
Чал да куру калбады. Кїтїлбєгєн жерден Атанды белден 

чапчый кармап, кыямат кайымды кєрсєттї. Ээрден жепже-
ўил кєтєрїп, жерге топ эткизе урду. Эл эмне болуп кеткенин 
аўдабай калды. Кєєдєндєн басып, башын коон їзгєндєй їзїп 
алды.
Биринин їстїнє, бири жыгылган калмактын жер бетин 

бербеген аскери: “Бу адамбы, же шайтанбы?!” – деп айраў 
таў калды, тобо кылды. Сакалы бары сакалын тутамдады, са-
калы жогу мурдун кашыды, кєзїн алайтты.

– Кєйїш баатыр азамат, чоў ишке жарадыў! – деп кыр-
гыз тарап катуу дуулдады. Кипкичинекей Кєйїш чал Атандан 
тартып алган Даўкарага тыпыйып минип алды.

– “Мен керкєлдїк кишимин. Кечээ тоодон келгем”, – 
деп талканын чайып, жеп отурган. Кийин байкасак, талкан де-
гени таш экен, – деп калмактар таўдана єз ара сєз кылышты.
Капыраай, адамдан айла качып кутулбайт тура! Чал де-

гени, кєрсє калмак колунун арасына кирип алып, кибиреген 
чалга айланган Кєйїш деген кыргыз балбаны экен. Ал айла-
амал менен Атан дєєнї атайын жеўгени келген сыйкыры кїч 
тоолук карыя тура.
Орго кан чыдап тура албады. Кернейин тарттырды, добул-

басын кактырды, чилмарданын черттирди. Билек тїргєн жети 
жїз миў колун аламан урушка салды. Колду Манас баштаган 
Бакай, Кыргыл кары менен кырк чоро каршы алды. Эки тарап 
арманы жок салышты, аркы-терки чабышты. Манас Орго кан-
дын ажалын тапса, Эштектин уулу Жамгырчы калмактын эр 
Кейменин ыргыта сайды. Кыраан Бакай Илебин канын барса 
келбес кыяматка жєнєттї. Орго кандын туусу жыгылды. Ко-
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лунун кєбї єлдї, єлгєндєн калганы Бежинди кєздєй артын ка-
рабай качты.
Орго кандын аялы Санамкїл каныша казынадан окшош 

он ат жана арбын дїнїйє алып, кан Манаска тартуулаганы ор-
дого келди. Канышаны кеўешчиси Ыраман менен акындыгы 
бир далай жерге угулуп калган уулу Каратай коштоп жїрдї.

– Манас баатыр, жеўиш сиздики. Демек, жолуўуз улук. 
Каныша алдыўызда турат. Єлтїрсєўїз, койсоўуз єзїўїз би-
лиўиз. Суранарым эки баламдын жанын аман койсоўуз.

– Каныша, тартууўузга мен ыраазы. Адам сїйлєгєндє, 
ат кишинегенде билинет дейт. Байкоомдо сиз жакшы энесиз. 
Балдарыўыздын кїнєєсїн кечтим. А Ырамандын ырчы уулу-
нун зиректиги билинди. Каратай менин кырк чоромдун бири 
болсун, заман даўазасын ырга кошсун! Дайыма жанымда бол-
сун! – деди айкєл Манас.

– Мен макулмун, урматтуу Манас каным. Булактын кє-
зїн ачкан билет. Каратайды сизге, сизди кудайга тапшырдым, 
миў жыл жашаўыз! – деп кєєнї тынган Санамкїл каныша 
ийиле таазим этти.
Кийин жамакчы баланын Каратай аты єчїп, Ырамандын 

Ырчы уулу аталып кетти.

МАНАСТЫН  АКУН  КАНДЫ  ЖЕЎИШИ

Акун кан єз элине кырк беш жыл кан болуптур. Ошондо 
Орол тоонун ичи калмак элине жык толуптур. Акун кан “Те-
кес канды жеўип, Манас баатыр ат тизгинин биз жакка бу-
руптур”, – дегенин угуп жол тостурду. Кат жазып, мєєрїн ба-
сып, туш-тарапка чабарман чаптырды. Майданга тез келгиле 
деп чакырды. Єзї Манас менен болчу уруштун камын жеди. 
Ордосунда керней тартылды, добулбас кагылды. Колу адат-
тагыдай бат чогулду, кєптїгїнєн тоо кєчкєндєй дїўгїрєдї. 
Адатта жоолашкан жоонун салты – эр сайыш. 
Ошондонбу, болот туулгасын кийип, кєк найзасын кєтє-

рїп, калмактын Кегети деген баатыры уруш майданында єє-
дє-тємєн чапкылап, кудай ургандай айкырып турду.
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Аны кєздєй Манастын Аб-
дылда баатыры бет алды. Най-
залар катуу тирешти, эки баа-
тыр чиренди. Ачалбарс кылыч 
чабышты, аркы-терки салыш-
ты. Ай балта башка согулду. 
Бири-бирин жеўе албай кїї-
лєнїп кїрсї чабылды. Жааны 
колго алышты, мылтыкка дїр-
мєт салышты. Ажалын таба 
алышпай, кечинде бєлїнїшїп 
жай-жайына барышты.
Эртеси эр сайыш кай-

ра уланды. Акун кан Тугалак 
баатырын чыгарды. Таноосу 
шамшар бычактын кынын-
дай, муруттары ай балтанын 
сабындай, узун чачы єрїлгєн 
эр калмакча ураан чакырды. 
Аны эр Кєкчє айбаттана ка-
чырды. Найзасын кагып тї-

шїрїп, артынан куугун салды. Жонуна найза матырып, кайра 
сууруп алды.
Тугалактын жыгылганын кєрїп желкесинде айдар* чачы 

бар, кыл мерген жаачы Жамыра калмак найзадай болгон же-
бесинин огун эр Кєкчєгє туштады. Жебенин огу жети кабат 
калканды тешип єтїп, кабыргага бир эли кирип токтоду. Эти 
ачынган Кєкчє калмак мергени саадагынан жебе алып, кири-
чине* салганча кєєдєнгє найза муштады. Капыр єлїп, Кєкчє 
жайына кайтты.

– Кыргызмын дегениў бул жакка кел! Ажалыўды менден 
табасыў! – деп кытайдын Мєндї Чебеў деген балбаны бєлєк-
чє айгайлады.
Калмакты кыйкыртып карап турабы, Мажик эр жетип 

барып уруш салды. Калмактын баатыры їстємдїк кылдыбы, 
кєп єтпєй бети-башы жарылган Мажик кача берди. Кыпчак-
тан чыккан эр Їрбї куугун салган кытай баатырын тєрт бєлїп 
салды.
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– Эми кезек меники. Бири эмес, миўи келсин! Кыргыз 
аттуунун бирин койбой кыйратам. Атым Тулус, єзїм калмак 
эр! Эй, кыргыз, майданга жекеме-жекеге чык! Сазайыўды ко-
луўа берем! – деп эр калмак Тулус арстандай айкырды.

– Тулустун тїрї жаман. Буга эр Манастын єзї теў келбе-
се, башкасы теў келбейт. Ошондуктан Манас єзїў чыкпасаў 
болбойт, – деп Бакай чебеленди.
Кан Манас карап турабы, эр сайышка атырылып чыкты. 

Кылычын кыўгыратып, ай балтасын шыўгыратып, Аккелте-
син жаркылдатып, ак асаба, сур желек Сырнайзасын сунуп, 
Аккуласын дембе-дем теминип ортодо турду.

– Ары жок кыргыз, акылыўдан тандыўбы! Ажалыўды са-
гынган Манас деген сенсиўби?! Аккула атыў желдиби, ажа-
лыў айдап келдиби?! – деп эр Тулус кїрсї* урду.
Калканга кїрсї чабылды, кєзїнєн от чагылды. Эр Тулус-

тун кеби эр Манастын ачуусун келтирди. Кыябын келтирип 
соккондо, Ачалбарс кылыч оў колду ийинден шылып тїштї. 
Айбалта ишке кирип, сол колун карыдан бєлє чапты. Мындай 
кордукка чыдабаган Акун кан отуз тандалма балбанын бєлїп:

– Ат койгула! Кырылбай кыргыз калбасын! – деп айкыр-
ды.

– Бабалар бизди колдосун! Душмандар бизден оўбо-
сун! Каптагыла, – деп кан Бакай айгайлады. Єзї “Манастап” 
ураан чакырып урушка кирди.
Аманат жандан кечип, жоолашкан эки жоо аралашып кет-

ти. Кылычтуу кылыч чапты, найзалуу найза сайды. Балталуу 
балта урду, жаачы жебе, мылтыктуу мылтык атты. Туу тїбїн-
дє урушту. Туубуз аман турат деп кубаттана калышып, ара-
лашкан эки жоо ач бєрїдєй сїрїштї.
Акун кан чыдамы кетип чыркырап, туура жїз миў кол ме-

нен туу жанында турган. Тууну жыгыш кыйындай кєрїндї, 
чоролорго. Ошондо арстан Манастын каары кєрїндї. Маўда-
йында багы бар, кулагында шамы бар, куюндан бїткєн Акку-
ла атын теминди. Оў- тескери шилтесе эки жїздєн баш алган, 
уруштуу кїнї узарган, учу єрттєй кызарган Аркескен кылычы 
кынынан суурулду. Ары-бери шилтеп туу тїбїндє турган кал-
мактын жїз миў черїїсїн астын-їстїн кылып, кырып салды.
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Кан Бакай баштаган Манастын: эр Кєкчє, Чалыбай, Аб-
дылда, Мажик, Чалик, Чубак, эр Сыргак, Кыргыл, Мунар ат-
туу чоролору калган колду ойрондоду. Качканы кутулду, кал-
ганы тутулду.
Акун кандын туусу жыгылганын угуп, Ташкенди бийлеп 

турган кытайдын Панус деген каны Манастан єч алууну кї-
сєдї. Ташкендин айланасында жашаган кыргыз, казак уруу-
ларынын тынчын кетирип, четинен талкоолого буйрук бер-
ди. Єзї Манаска каршы аттанды. “Панус кан келатат” деген 
кабардын чет жакасын угуп калган кыргыздар Кєкєтєй деген 
карыядан акыл сурады. Кєкєтєй “Манаска кошулганыбыз эп” 
деп Манаска каршы жєнєгєн калмак кошуунунун* соўунан 
сапар алды. Кєп єтпєй кєєдєнї жука Панус кандын алдынан 
эр Манас кезикти. Панус кандын туусу жыгылды, колу талка-
ланды. Манас єз колун баштап Алтайга кайтты. Талас жерге-
син аралай єтїп келатып, жердин кооздугуна суктанып єттї.

КАН  МАНАС  БАШТАГАН  КЫРГЫЗДАРДЫН
АЛТАЙДАН  АЛА  ТООГО  КЄЧЇШЇ

Карагайлуу чердеги кєк жайыкта он эки канат ак єргєє 
єзгєчє шаўкаят. Ак єргєєнїн тегерегинде кєп адамдар жїргє-
нїнє карабастан чымындын ызылдагы угулчуудай жымжырт. 
Анткени Манас баатыр їч тїн кылычына єбєктєп чырым ал-
бай чыкты. Ичинен миў толгонуп, тереў ойго батты. Казатка 
чыкчу белги берилбеди, же кытай тараптан келген жоо кє-
рїнбєдї. Сырын билген чоролор бу саам не ойлогонун билбей 
башы катты. Бакай менен Акбалта, Бердике менен Ошпур, 
Байжигит менен Дамбылда жана бир канчалары баш болуп 
кыргыз, казакты кеўеш жыйынга чакырды. Чабарман барган-
да бат эле чогулушту.

– Кагылайын кадырман журтум, – деп кебин баштады 
баатыр Манас жыйында. – Мен силерди эмнеге жыйдым. 
Бизди чапканы келаткан жоо жок. Казатка* да аттанбайбыз. 
Їч кїн, їч тїн толгонуп жатып бабалардын ата журту Ала Тоо-
го кєчсєкбї деген ойго келдим, – дегенде ичи от жалын бо-
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луп кїйгєн кєпчїлїк 
їстїнєн оор жїктї 
алып таштагандай 
жеўилдей тїштї. – 
Кєбїўєр Ала Тоо-
ну кєрїп келдиўер, 
кєрбєгєнї отурат. 
Эрк єзїўєрдє, кєч-
кїлє деп кордогон 
эч ким жок. Кєєнї-
ўєрдє болсо кєчє-
лї, болбосо жок деп 
жарыя айткыла, – 
деди.
Ала Тоо деген сєздї укканда кєздєрї балбылдай жана 

тїшкєн карыялар кужулдашып калышты. Кыпчак уруусунун 
чечени Таз карыя:

– Уулум Їрбї мени кыйын ахыбалга калтырды. Ала-
тоолук Айсалкын деген кызга їйлєнїп, эми ошол жакка кетем 
деп убара. Кыз їчїн балам кетем десе, ортодо мен кыйналып 
жаман курудум. Кыргыз кєчпєй койсо да мен кєчєм деп ту-
рам, – деди.

– Ой Таз, биз Їрбїнї казатка барды деп жїрсєк, катынга 
барган турбайбы, – деп карыялар тамаша чалышты. – Їрбї 
го кайын журтуна барат экен, а калганыбызга кыйын болот 
го! – деп муўайбай кїлїп алышты.
Жыйын Алтайдан Ала Тоого кєчїї чечимине токтоду. 

Жыйындын арты тойго айланды. Манас жоомарттыгын кєр-
гєздї. Сексен бээ, сегиз жїз кой сойдуруп, ажыраш аяк тоюн 
кылды. Карыялардын ар бирине атап аземдїї тон жапты, 
жоргодон тандап мингизди. Алтын ооз керней тарттырды, ал-
тын доол* кактырды. Алты жїз атан* тєєгє Ак ордо жїгїн арт-
тырды.
Коколору кєнєктєй болгон коўгуроолуу кара нар* тєєлєр 

ордунан козголгондо кыргыз кєчїнїн салтанаты артты. Кєч 
шааниси кылып, кыялга мас кыз-келиндер шаўкылдап обон 
созду. Комузда кол ойноткон жаштардын шаўы теребелди 
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жаўыртты. Алты миў аскер кєчтї кайтарып жїрїп олтурду. 
Саламат менен Ыйманга жылкыларын айдатты. Кєч Турпан, 
Кер Кєл багытын карай сапар тартты. Манастын иниси Абы-
ке атасы Жакыпты ээрчип, кєч артынан жєнєдї. Кылым кєчї 
кїндїзї ашуусу бийик тоолорду, кечїїсї тереў сайларды ба-
сып єттї.
Эрме чєл, боз талаага келгенде кєктєгї жымыўдаган жыл-

дыздарды мелжеп жїрїп олтурду. Кїндєн кїн, айдан ай єттї, 
Айдаркан баштаган кєч Каркырадан жай тапты. Таз чечен 
уулу Їрбї Кєтмалдыны басып єтїп, Чїй башын ээлеп калды. 
Кан Манас Анжиян менен Кашкардын ортосуна конуш алды.
Бай Жакып Кара-Кулжа сайына жылкысын сугарып, 

Отуз-Адыр оюна келип конду.
Жер чалып Кырк-Кїнгєй аталган адырга, жайылып аккан 

Тар дарыяга барды. Кышы салкын болсо керек деп ойлоп Тар 
дарыя бойлой єскєн, ат бойлобос жыш єскєн сарыкамыштуу 
ойду кєрдї, жерине суктанды. Анткени камыш арасында эр-
кин жойлогон каман, элик, жолборсторду, каз, єрдєктєрдї, 
аркы жээгиндеги Ак-Ой тоосундагы, Кырк-Кїнгєй адырын-
дагы, Учук оюндагы сайдын ташындай шагыраган кекилик, 
кыргоол, тоодактарга аябай таў калды. Тар дайранын боюна 
кїрїч, коон, дарбыз, сабиз эккен дыйкандар менен ымалага 
келди. Жер жемишине мал берип, эт, май, курутка алмашты-
рып алып жїрдї, Жакып. Тар, Кара-Кулжа сайын бойлой кет-
кен бийик тоолордогу кємїрдєй кара кєп кулжаларды атып, 
кан Бакай ошол єрєєндї Кара-Кулжа атагына батырды.

АЛООКЕ КАНДЫН МАНАСКА БАГЫНЫШЫ

Кыргыз кєчїн кєрїп, кытайдын каны Алооке жериме 
душман кирди деп шашылыш беш жїз миў кол топтоду. Ша-
шылыш балбандын балбанын, баатырдын баатырын жыйды. 
Кол алдындагы кыргыз урууларын кодулай баштады. Тизелик 
деген баатырын шашылыш алдырды. Катуу табыштап, элчи-
ликке жєнєттї.

– Манаска барып айт, менин жериме конбосун. Кай-
да барса  ошол жакка консун, ага менин ишим жок. Мен да 
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ааламдагы экинин биримин, жїрїшїмє жан жетпес, жїк кє-
тєрчї пилимин. Бїгїнтєн калбай кыргыздын каны Манас мага 
тизе бїгїп келсин! Оолугуп келген неменин акесин таанытып 
коёюн, – деди Алооке баатырын аткарып жатып.
Тизелик элїї кошчу алып бай Жакыптын єргєєсїнє ке-

лип тїштї. Манаска келсеў жакшы болуптур деп Тизеликти 
єргїтїп койду, бай Жакып. Бугу, марал, аркар, кулжа, кийиги 
гана болбостон киши кийикти да учуратууга мїмкїн болгон 
Арпа жайлоосунун тїштїк-батышындагы єрєєндє ууда жїр-
гєн Манаска алты чабарман чаптырды. Алты чабарман атын 
тердетип, турнабайлап жїрїп акыры баатырды тапты.

– Манас баатыр, кытайдын Алооке каны жериме бей-
уруксат кирген Манасты алып келгиле деп буюруп, арачы жи-
бериптир. Келбесе кыргызга кыргын салам дептир, – дешти.
Чабармандар айтып оозун жыйганча алдыўкы беттен мї-

йїздєрї аркайган кєп бугу чыга калбаспы. Манас бууданга* 
камчы урду, бугуларга ат койду. Аккелтени суна берип, алты 
бугу алып калды. Ууга ышкылуу кан Бакай адам буту баспаган 
капчыгай-тоолордон кємїрдєй кара кулжанын кєбїн атып 
алды. Акыр заман журтуна Кара-Кулжа атагы так ошондо кал-
ды. Манас менен Бакай, кырк чоро уунун кызыгы менен жї-
рїп, чабарман жеткирген кеп унутта калды.
Калмактын Балкыбек деген байы мал базарда соода кы-

лып жїрїп, Алооке кандын Манасты чаап алам деген сєзїн 
угуп дароо Жакыпка жеткирди.

– Бай Жакып, жолдон эсеби жок кол, нечен жїз балбан 
кєрдїм. Алооке кан колун баштап келатат окшоп калды. Ар 
бир балбаны алачыктай кїрсї алыптыр. Кїрсї тийген тоосу 
тїз болот имиш, – деп жїрєгїнїн їшїн алды.

– Кийигиў менен куруп кал. Бул жакта Алооке кан ка-
малап жатса, уу кылып жїргєнїн кара, – деп атасы Жакып 
Уларбозун минип, тоого єзї бет алды.
Манас аў уулаган єрєєнгє жетип барса кыр-кырдын баа-

ры кыйкырык дейт. Жакыпка эч ким кєўїл бурчудай эмес. 
Бугу, кийик аткылап, адамдар аўга кызуу батыптыр. Ошондо 
тєєдєй баркырап айгай салганда Бакай менен Айнакул: “Бу 
Жакып каяктан келип калды”, – деп аябай таў калды.
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– Оо, сїрдїккєндє сїйєнчїм, тайгылганда таянчым Ма-
нас! Тигил жакта Алооке кан алты жїз миў кол топтоп, каяша 
кылган кыргызды тїгєл кырып жоготом деп арачы жєнєтїп-
тїр. Акылыўа кел, Манас, – деди Жакып тынчсыздана. – 
Жообун бер.

– Жообу жок, канга єзїм барам, – деп Манас атасынын 
сєзї менен жолго аттанды. Келатса єзєн боюнда уюган калыў 
кол жатат. Бакай кой десе болбой калыў колду аралап єттї. 
Алоокенин колу Манастын каарынан коркуп катылбады, ал-
дыга єткєрїп ийди.
Алооке кан ошо маалда дїйнєдє жок, ажайып кооз бейиш 

багында сейилдеп жїрїптїр. Багында дїйнєнїн тєрт бурчу-
нан алдырган канаттуу куштар менен жырткыч айбанаттар-
дын нечен тїрїн кармаптыр. Кан кїн бою чымчык шаўшыган, 
булбулу сайрап таўшыган, кїкїк, тоту кушу сайраган, миў 
тїрлїї гїлї жайнаган бейиш багында телегейи тегиз кїлїп 
жїрдї. Бакка тереўдеп кирген сайын кызыгы артты. Кайда 
караба кєз жоосун алган жан жаныбар, илбээсин куштар, тїр-
кїн гїлдєр жїрєк кубанта берди. Илбирс, чєє, аюу, маймыл, 
керик, жети кабылан, он бир пил єз єзїнчє темир тор артына 
катылыптыр. Жолборсу он їч тєлдєптїр. Карышкырдан эле 
жїз экен. Кєрїнгєндї оп тарткан, узуну тєрт жїз кулач ажы-
даарды бактырыптыр. Маралды багып, мал кылыптыр.
Казандай кїрсї менен жоондугу їч кучак доолбасын* как-

тырганда жаман-жуман їйлєр кулап калганын эл аўыз кылып 
айтышчу экен. Манас келип калат деп бїгїн дал ошол доол-
басын кактырды. Бїт калмак, кытайын чогултуп чоў даярдык 
кєрїптїр. Адамдардын їрєйїн учуруп, єгїздєй болгон беш 
жїз дєбєтї ары-бери жойлоп, чоочун киши кєрсє ичин жара 
тартчуудай їрїп жїрєт. 
Алооке кан аземделген кандык салтанат чатырын бейиш 

багынын как ортосуна тиктирди. Єзї мойну бука белиндей, 
тєшї жайык дєбєдєй, кышкы кирген буурадай кїрпїлдєгєн 
токсон балбандын ортосунда отурду, эч кимге алдырбастай. 
Алооке аяр эмеспи, алыска дїрбї салды. Баатырдын айбатын 
кєрїп айраў таў калды.
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Атканын жаза 
кетирбеген арс-
тан Манас колуна 
мылтык алыптыр, 
ата турган баш-
танып, кароолго 
кєзїн салыптыр, 
Алооке канга бет 
алып каптап ки-
рип барыптыр. 
Оў жагында жы-
йырмасы кылы-
чын жалаў алып-

тыр, оў колдорун кєтєрїп чаба турган баштанып чакчайышып 
калыптыр. Сол жагында жыйырмасы саадагы бала белиндей, 
зардабы сырттын желиндей болгон жаанын огун салып, жаа 
тартуучу немедей жандап жїрїп алыптыр. Алдында жїрєт 
жыйырмасы, мылтыктары октолуу, милтелери* чоктолуу. Арт 
жагында жыйырмасы, ак кїрєєкє сооттон аркасына бєктє-
рїп, айбатын журттан єткєрїп, чакчайышып алыптыр, эшик 
эндїї ай балта чабуучудай кєтєрїп.
Арстан Манас кирип келгенде, айбатынан жалтанган 

Алооке кан карбаластай ордунан тїшїп келди. Салам айтып, 
кол берди. Чатыр жакка кол шилтеп, жол баштады. Аярлап 
кєз кыйыгын салды, ичинен душманын сынай карады. Бир 
єзїнїн башында миў балбандын кїчїн, айбат менен караса, 
кєп ажалдын жїзїн кєрдї. Жалжагай ооз, жар кабак, жаалы 
катуу кєрїндї. Качырганын соо койбос каары катуу кєрїндї.
Алооке Манастын кїч кубатын, кайратын кєрїп: “Уруш 

баштап балакетке калбайын. Кєрємїн деп кєўїлдєнсє барса 
келбес жайга кийирип салайын. Ажалын жолборс, арстандан 
тапсын. Анан баатыры жок кыргызды, бирден торойто чап-
пай жаным жокбу!” – деп арсыз жылмайды, арам ойлонду.
Манас єзї кєўїлдєнїп ажайыпкананы* кєрєм деген оюн 

айтты. Алооке жым деди. Темир тордун ары жагындагы кєп 
жолборс, арстандар куйруктарын чамгарактатып, темир тор-
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ду кажашып, кишини кєрсє эки чайнап, бир жутчуудай октой 
тїйїлдї.
Так ушу маалда канкор Манасты кырк чилтен колдоп жїр-

дї. Кабыланга кабыландын, арстанга арстандын шериндей, 
ажыдаарга ажыдаардын пириндей кєрїндї. Чилтендин бири 
куш болуп, Алоокени алчуудай асмандан бутун арбайтты.
Кайыптан жаралган кырк чилтендин касиетин эр Манас 

гана туйду. Кырк чоросу туйдубу, туйбадыбы билген жок. 
Ошондонбу Манас кирпик ирмеп койбой арстан, жолборс, 
кабылан камалган торду ачып, жырткычтын баарын кєчєгє 
айдап салды. Кай бирєєнїн куйругунан толгоду, кай бирєєнїн 
кежигесинен  кармап алып ыргытты. Адам жегич жырткыч-
тар Манас баштаган сексен тєрт адамга тиш салмак турсун, 
кайра тєрт аягын кєтєрїп багынганын, баш ийгенин туйгуз-
ду. Айбанатка жем берип, ар качандан, бир качан эт таштап 
берчї бакмачысы Агулукту ачыгып турган жырткычтар талап 
салды. Мунара секисинде байкоо салып турган Алооке акы-
лынан тана жаздады. Эч бир жырткыч Манаска тиш салбага-
нын кєрїп таў калды. Балким ажыдаардан жолу катар, ажы-
даар жутар деген кыязда: “Тигил жакта ажыдаар бар. Ошону 
да кєрсїн. Ошол жакка баштап баргыла!” – деп жанталаша 
бийик секиден кыйкырды.
Алоокенин кыйкырыгын уккан канкор Манас жєн тура-

бы, ажыдаар турган жайга єзї бет алды. Коркунучтуу жайга 
жетип, жїрєктїн їшїн алган тїрї суук ажыдаарды мойнун 
толгой кармап, ыргытып жиберди. Ажыдаардын сойлогон 
жери коо болду. Соккон жери тоо болду. Ошондон ошо жер 
ажыдаар сокту деп Сок аталып калды.

“Бїт дїйнє балбаны жыйылса да, бу Манасты жеўе ал-
чуудай эмес. А кєрєкчє, Манаска катылбай, кытай жерин кєз-
дєй качайын”, – деп ойлоду куйту, Алооке кан.
Манас ошо кїнї Алооке кан аздектеп тиккен чатырда ко-

нуп калды. Бакай жеке єзї казан асты. Алоокенин тамагын 
ичпей тєктїрїп атты. Аны жеген айбандар ууланып жатты.
Таў атпай Алооке кан курун мойнуна илип, кулдук уруп 

Манастын кашына келди.
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– Манас баатыр, таажы-тактымдан айрылып алдыўда 
турам. Сени менен урушарга алым жок. Уруксат берсеў ушу 
Анжиянда калайын. Бербесеў кєз кєргєн жакка качайын. Эрк 
єзїўдє, мени эмне кылсаў ошо кыл, жаным сенин колуўда, – 
деп жалдырады. 

– Ээ, Алооке, жаныў єзїўдє калсын, мен ага кызыкдар 
эмесмин. Бирок, билип ал, сен турган жер илгертен менин ата 
бабаларымдын жери болгон. Демек, жер башынан кыргызды-
кы. Сенин эми ага эч кандай тиешеў жок. Чоў уулуў Боокени 
ак їйлїїгє* алам. Агаўдын уулу Кошабыш кошко кошулсун. 
Мына ушу экєєнї бербесеў калаа ордоўду сыйпалап таппай 
каласыў, – деди Манас. 
Ошондо Алооке кан Кошабыш эрди, кыл мерген Бооке-

ни кошуп берди. Манаска кулдук уруп, башын ийди. Анткени 
башка аргасы калбады.

МАНАС  БААТЫРДЫН  ЄЗЇ  КАТЫЛГАН
ШООРУК  КАНДЫ  ЖЕЎИШИ

Калча деген калкы бар Шоорук кан Алайдын тїштїк жа-
гындагы Даўдуў тоосун байырлап туруптур. Алар кєбїнчє ат 
ордуна тєє минишкен кызык журт болуптур. Алтайдын кєчї 
барганда Шоорук кан: “Мени кєзїнє илбей жериме малын 
каптатып ийген кыргыздын жылкысына тийип, єзїн кыр 
ашыра кууп салайын”, – деп сурнайын тарттырды, добулба-
сын кактырды. Урушка кам урду. Он алты жаштагы Акылай 
деген кызы:

– Ата, эсиў барда, этегиўди жый. Тїндє тїш кєрдїм. Тї-
шїмдє тїндїктєн катуу сел келди, жер учурган жел келди. 
Ылай, ташы аралашкан кыяны далайын каптап кетти. Сууга 
агып єлєрдє чынардын бутагына жармашып аман калдым. 
Анан сиз келдиўиз кыян менен кошо агып. Атаке, бу не иш 
болду? Алтайдан келген кыргыз, кытайдан качкан качкын деп 
тактыўыздан айрылып жїрбєўїз, ата, – деди.

– Олуя* болуп кетсеў да кыргызды чапканым чапкан. 
Кыянга аккан эл кыргызды чаап алганым, чынарга чыгып тур-
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ганым, тагымды минип турганым, – деп байрагын кєтєрїп, 
нойгутка ойрон салды.
Ошпурдун айылын оўдурбай, Окчунду чаап алды. Жети 

миў жылкы сїрїп кетти. Кєп дїйнє олжолоп алды. Катын-кыз 
ыйлап калды. Акбалта Кїлїшаа тоосунда аў уулап жїргєн эр 
Манаска єзї жетип барды.

– Манас, Алтайдан айрып келип азапка салдыўбы?! Кыр-
гызды тїгєл чаптырып ийип уятка калып жїрбє! Кытай, кал-
мактан бєлєк жоо жок деп айтканыўды кантейин! Нар тєє ми-
нип, найза алган, бу кандай журт? Жїр, алыстап кете электе 
уруш салалык, – деди.

– Абакем Балта не дейсиў?! – деп Манас булкунду. – 
Кытайдан башка да жоо бар бекен? Бу кыргын, чабыштан ка-
чан кутулаар экенбиз?! Абаке, мен турганда кыргызды бирєє-
гє чаптырбайм, элин, малын талатпайм! Буга єз бєркїўїздєй 
эле ишенип коюўуз, – деп туулгасын кийди, жоо жарагын 
тагынды.
Баатыр Манас ашыкпаса койчагыр, ачууланса замбирек 

болгон Аккелте мылтыгын асынды. Учун ууга сугарган, тий-
ген жери ырбаган, он эки тїрлєп сырдаган Сырнайзасын 
алды. Тоо чапса таш кескен, белге чапса баш кескен, шилте-
гени мїрт кеткен Ачалбарс* кылычын тагынды. Как ыргайга 
сапталган, чапкан жоосу оўбогон, эшик эндїї Айбалтасын бе-
лине кыстарды. Єўї кула, кара жал, басканы сырттын желин-
дей Аккуласын теминип, аламан уруш салды.
Тєрт миў кол баштап чыккан Дєгєшє деген балбанды кєз 

ачып жумганча астын-їстїн кылды. Шоорук кан тынып кал-
бады. Он эки миў кол баштаган Чечендер балбанын Манасты 
кєздєй жапырды. Ошондо Аккелте ишке жарады. Тарс эткен-
де отуз-кыркы жыгылды. Чечендер балбанды Ачалбарс кылы-
чы менен ат-маты менен бєлє чаап таштады. Бакай, Кыргыл 
баштаган аскер “Манастап” ураан чакырганда Шоорук кан 
Мургапты кєздєй куйругун тїйдї. Урушта їч жїз миў колу-
нан алтымыш миўи араў аман калды.

– Оо, журт! Бири миўден коркпогон баатырды кєрїп 
келдим. Айбаты арстандай, бет келсеў жаныў чыгып єлєсїў. 
Эрте кїндї кеч кылбай, бул жерден кєчїп кеткиле! Байкабай 
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барып кол салган мени кудай урду, – деп кеч болсо да эсине 
келген Шоорук кан кулдук уруп, Манаска тартуу менен бар-
мак болду.
Ордодогу отуз сулуу кызга кооздоп кийим кийгизди, кыл-

тылдаган жорго аттан отуз бедєє* мингизди. Жасап-тїзєп баа-
рысын, таштады Шоорук намысын. Кєздєрї карагаттай кап-
кара болгон, ак тасмадай чоюлган, тал чыбыктай ийилген кара 
чечекей кызы, сулуунун сулуусу Акылайды тартууга кошту.

– Кызым, тилиўди албай, арманым капка тигилди. Кыр-
гыз дегениў тїк єлїмдєн коркпогон, урушка туулган, тїптє-
лїп калган эл тура. Ат уяты сатуу, кыз уяты тартуу дегенди эў 
жакшы билем. Ошондо да тилимди ал, кызым. Атакеўди єлїм-
дєн сактап кал, – деп жаны кашайды, Шоорук кандын.

– Эми єткєн ишке єкїнгєн жарабайт, ата. Байкабай ка-
тылып алып, балээге єзїўїз калдыўыз. Эми не кылмакбыз, 
ак чєп башта! Жол алыўыз, атаке! Тартууўузду жеўген колго 
тартыўыз, – деди Акылай сулуу тїнєрїп.
Кырк бир кызыл нарга толгон дїнїйєсїн жїктєдї. Алты 

жїз малын айдап, отуз бир сулуу кызын коштоп, нан кєтєрїп, 
туз алып Манастын алдына келди. Кандык алтын таажысы ко-
лунда, бото куру мойнунда, эки колу боорунда болуп жаш тє-
гїп, кулдук уруп чыйылдап турду, Шоорук кан.

– Арстан Манас, жайыўды билбей катылып, далай жур-
тум кырылды. Менин жанымды ырайым кылыш, кылбашты 
єзїў бил! Же ажалым жетпеди, же уятыман мен єлбєдїм. 
Акыры айлам алты болгондо кызым Акылайды баш кылып, 
отуз кызды алдыўа кулдук уруп, тартуу кылып келдим. Тар-
тууну алып кой, – деди башын кєтєрбєй.

– Бакай аба, бу сєзгє сиз кандай дейсиз? Ачууга алдыр-
байлы, алдыўызга келген канды эмне кылсаўыз єзїўїз били-
ўиз. Мен канды сиздин ыктыярга бердим, – деди Манас.

– Анда мындай болсун, – деди шымаланган Бакай кыз-
дарды сїзїлє карап. – Мобу тартууга келген отуз бир кыз єз-
дєрї каалап, тандаганына тийсин, – дегенде кары-жаш сакал-
мурутун сылап, бойлорун оўдоп, кыздарга кєз арта карашты. 
Кыздар шыўкылдап макул кєрдї. Уругу кыргыз, улугу Ма-

нас эр болгон Бакай ботодой кєздєрї жоодураган, кємїрдєй 
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чачтары шоодураган кыздарды эркине койсо да кысылып тур-
ду.

– Жакасынан тону, биринчи тандоо бизде эмес. Ал кан 
кызы Акылайдын жолу, – деди кыздардын бири. 
Карагат кєз, короз моюн, ак жїздїї Шооруктун кызы 

Акылай: “Тїштї бизге кан мээрим, болсун Манас эрим”, – 
деп башта кєрїп жїргєндєй, суйкая басып, баатырдын кашы-
на келди. Ошентип кан кызынын башына дєєлєт конду.

– Теў теўин тапты! – деп жардап турган отуз кыз, отуз 
жигиттин колун кармады.
Айкєл Манас баштаган отуз бир жигит ат, кунан чаптыр-

ды. Ордо атышты, тогуз коргоол ойношту. Балбан кїрєш, эр 
сайыш, кєкбєрї тартышты. Бар єнєрїн арттырып, отуз кїн 
оюн салды.

АЛООКЕ  КАНДЫН  АНЖИЯНДАН  КАЧЫШЫ

Манас Шоо-
рук канга аттанып 
кетип Анжиян ээн 
калды. Алооке кан 
Манастын жокту-
гунан пайдаланып, 
элин тымызын кы-
тайды кєздєй ка-
чырды. Ошо учурда 
Бежинде аскер єнє-
рїнє беш жылдан 
бери окуп жїргєн 
уулу Коўурбай кел-
ди. Келсе бир убакта 

зыўгыраган чоў калаанын кєчєлєрї куту чыгып сапырылып, 
аўгырап ээн калыптыр. Кайда барбасын качкан-тозгон элди, 
кыйналган жїздї кєрдї. Учурашканы чыккан атасы менен 
апасын жакындатпай колун силкти. 
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– Ата, кытай, калмак уругун калтырбай кеў Фергананын 
тарпын чыгара качырыпсыў. Мурдагы эрдигиў кана?! Эмнеге 
кыргызга кыргын салбадыў? Ушинтип маскара болгончо єлїп 
неге калбадыў?! Бежинге барсаў эле жаныў аман калабы? 
Качан кыргыздан кытай качты эле?! Азапка тїшкєн элиўдин 
кїнї не болот? Бет келише албай арманым кїч. Деги айтчы, 
атаке, сенин тїбїўє кимиси жетти?! – деди уулу намыстана.
Алооке кан акыл калчады. Колун артына алып, ары тол-

гонду, бери толгонду. Жан жагын карай кесе айтты.
– Коўурбай, кыргызды оўой кєрбє! Атамдын жерин бер-

гин деп кєк жал Манас Алтайдан келип бизге кєп тїйшїк сал-
ды. Сен кєп эле эрсинип, кєкїрєгїўдї кага бербе?! Чындаса 
Манас кандан бїгїн мен, сен эмес, тїмєн кытай, бїт Бежин 
соо калбайт. Аны айла амал менен гана жеўбесе, эч ким кїч-
кє салып жеўе албайт. Кайыптан жаралган кытайдын сыйкыр 
китебинде да ушинтип жазылган. Ошондуктан амалыўды єс-
тїр, куулугуўду курчут, уулум. Эр Манастын эрдигин кєрбєй-
сїўбї, барса келбес деген жерге єзї кирди. Оп тартат деген 
ажыдаардын мойнун толгоп ыргытып ийди. Кабылан, жол-
борс, арстан, бєрї дегендер Манасты кєргєндє тєрт аягын 
кєтєрїп, кыўшылап багынып берди. Куйругун кыпчып кайра 
багып-караган бизге тап койду. Душман да болсо, кан Манас-
тын айкєлдїгїнє тан бердим. Элди талоонго албады, жалаў-
даган жер жайнаган аскерди найзалап, же балталап, кылыч-
тап салбады. Кечиримдїїлїгї зор экен, ал тургай бизге салык 
салбады. Андыктан азыртан камыўды кєрє бер, балам. Манас 
Бежинге барганда ошондо кїчїўдї кєрєм. Бїгїнчє кудайлап 
туралы, анткени кудай деген кур калбайт. Бир кїнї єзї шаў 
берер, ошондо бир келген шаўды кетире кєрбє! – деди Алоо-
ке уулун аяган тейде. 
Атасынын сєзїнєн кийин Коўурбайдын тили байланды. 

Жїрєгїндє єчпєс кек калды. Оо бир топтон кийин ордунан 
туруп, качкан журтка кошулуп, кєчкє шайланды. Тєрт айга 
калбай Анжиян калаасында бир да кытай, калмак калбады. 
Баары жыла качты. Манас келсе жери бошоп калганын кєрїп, 
чоў казан асты, той баштады.
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АЛМАМБЕТТИН  ОКУЯСЫ

Алмамбет Бежиндин аскер башчысы Соорондїк дегендин 
элїї тєрт жашка келгенче балалуу болбой жїрїп кєргєн уулу. 
Аялы Экзер эркек тєрєгєндє чоў той берген. Тойдо баланын 
атын коюп берїїнї єтїнєт. Эл балага ат таппай турганда, кай-
дан жайдан дубана пайда болот да “Алмамбет” деп коёт. Ал 
кыргыз дубанасы болуп чыгат.
Алмамбет бала кезинен боорукер, калыс єстї. Он тєрт жа-

шынан атасынын ордуна такка отуруп, адилет бийлик жїргїз-
дї. Арыз-муўун айтып, башка кандыктын элдери Алмамбет-
ке качып келе баштаганы кєрє албастыкты жаратты. Журт 
арасындагы калыстыгы башка кандардын кїнїчїлдїгїн туу-
дурду. Ал илгертен колдонулуп келген, кытайдын адат-салты 
– улуктун урматына адамды курмандыкка чалуусуна жана 
кан їчїн жетилген кыз, балдарды єлтїрїп, алардын боорунан 
адамды жашарта турган дары жасаган жосунсуз жоруктары-
на караманча каршы турду.
Ушуга окшогон Алмамбеттин аракеттери Эсенканга жак-

пай калды. Чоў ордо кеўешинде анын акылчы аярлары* тїз 
эле айтышты: 

– Бул бала тїбї бизге эл болбойт. Єлтїрїп салып эле ку-
тулбасак, андан жєн кутулбайбыз, – деп чуру-чуу тїштї.
Кан ордо аярларынын пикирин баалады. Эсенкан кармап 

єлтїрмєкчї болгонун Алмамбет билип калып, ордодон качып 
чыкты. Жолун тоскон кандын Мурадил, Жолой, Коўурбай 
єўдїї баатырларын жеўди. Бирок жалгыздык кылып, аларды 
єлтїрє албай арманда калды.
Жолдон Кєкчєгє жолукту. Экєє атасы Айдаркандын єр-

гєєсїнє келди. Алмамбет кызматыўарда болоюн деген оюн 
айтты. Ошондо баш куттуктап коёлу деп Айдаркан менен 
Кєкчє жылкы союп, эл чакырды. Жылкы дегени айгыр кар-
дын жара тепкен байтал экен. Анткени малды єздєрїнєн да 
артык кєргєн Айдаркан менен Кєкчє тїмєн жылкыдан тандап 
сойбой, айгыр кардын жара тепкен байталды ыраа кєргєнї, 
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алардын сараўдыгынан кабар 
берип турбайбы. Айдаркан Ал-
мамбетти тєшєк орду, їстїн-
дєгї їйї сенден деп кошунасы 
Меўдигулга кошту.
Ошондо казакты бир байы-

тайын деп токсон жигит алып, 
калмак, кытайлардын жылкы-
сына жортуулга аттанды. Би-
ринчи эле жортуулда* сансыз 
жылкы тийип келди. Албай кал-
дым деген казак экиден жылкы 
алды. 
Экинчи барганда жыйырма 

миў жылкы, тєє, уюнан он беш 
миў бодо айдап келди. Куугун-
га келген кытай, маўгулдардын 
башын жара чаап, аттарын ол-
жолоду. Арадан эки жыл єтпєй 
айланасына эки миў кол топ-

тоду. Сїт кєл, май кєлдє жашады. Алмамбеттин кадыр баркы 
кїндєн кїнгє кєтєрїлдї, табармандыгына кыныгып калган 
казактар ага їйїр ала баштады.
Казакты байытам деп жїрїп, арадан кантип тогуз жыл 

єтїп кеткенин єзї да байкабай калды. Арызга келген элдин 
мїдєє талабын, арыз муўун кара кылды как жара бїтїрє 
берди. Ага-иниден чыккан чырды басып, дїнїйє жеп кєнгєн 
казактар, Алмамбетти кєрє албай єчїгїшє баштады. Каўгы-
рап келген кытай калкты бийлеп алабы деп Кєкчє менен Ал-
мамбеттин ортосуна от жагышты. Кичїї жїз менен орто жїз-
дїн єкїлдєрї Алмамбетти кєрє албай арам кепке келишти.

– Талаалап жїргєндє жара тартып салбайлыбы! Кайсы 
кытай кун куумак эле? – деди єпкєсї жок Абай деген жигити.

– Эсенкан, Соорондїк, Коўурбай, Жолой баш болгон 
баатырлардын сенче акылы жок бекен? – деп аны тыйган 
болушту. – Ал бир бычактан єлчї эр эмес. Ажалы жеткен 
эле бирєє барбаса, ага бирєє даап бара албайт. Айдаркандын 
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балдары ансыз бирдеме кыла албайт. Бул жерде чоў айлакер-
лик керек. Биз: “Акеркеч менен Алмамбет соо эмес. Бир кїнї 
сени тындым жайлап, аялыўды алганы жїрєт”, – деген ушак 
таратсак кантет?! Себеби Кєкчє аябай кызганчаак эмеспи. 
Акеркеч дегенде єлїп берет, – дешти.
Сєз бекиди. Эртеси кєп тїкїрїп, кєл кылды. Эр Кєкчє 

кайда жїрбєсїн: “Аялыў Акеркеч менен Алмамбеттин кєєнї 
жакын экен”, – деген сєз айтыла берди. Катынга кызганчаак 
Кєкчє жєн турчубу, аялын каардап, жарга такады.

– Кєкчє, Алмамбетти ким деп ойлойсуў? Кєрє албастын 
сєзї да. Элдин тилине кирип, кайгырып калба, – деди Акер-
кеч сулуу. – Ал турганда сенин дєєлєтїў артат, корооў толот. 
Бузукунун тилине кирип Алмамбетти єлтїрсєў, артынан єзїў 
кетерсиў, – дегенде Кєкчє ага-инини чогултуп, аныгына жет-
мекке жыйын курду.
Жыйында єєдє-тємєн сєз болду. Алмамбет менен Акер-

кечти каралашты.
– Орунсуз кепти кєп сїйлєп, кудай уруп жїрбєсїн, – 

деди Кєкчє кєпчїлїктї кєкїтїп.
– Ишенбесеў алган жарыў Буудайбектен сура, – дешти 

кєпчїлїк баталашып, сєз бышырган Буудайбек ургаачыны 
кїбєгє тартып.

– Баатырым, Акеркечтин кєєнї сизден калганы качан, – 
деди Буудайбек бир ооз гана.

– Андай болсо Алмамбетти алып келгиле! – деп бакырды 
Кєкчє, желдеттери Чаян менен Токторду шаштырды. – Ал-
мамбет кулду соёюн, Акеркечти азапка салып коёюн. Надыр-
бек балбан, Алмамбет кирип келгенде капылет баса жыгыл, 
жїрєгїнє канжарыўды матырып ал, – деди кыжыры кайнап. 
Казактан кастык болот деп кїтпєгєн Алмамбет салам ай-

тып кирип келди. Баятан баатырсынып отурган бий, чоролор 
ордунан дуу тура калды.

– Эмне силерди арбак* урдубу?! Ажыдаар же арстан ки-
рип келгенсип ордуўардан тура калганыўар эмнеси? Жай жа-
йыўарга олтургула, – деди ачууланган Кєкчє. 
Кырк жигит кыркалекей отурганда Алмамбетке орун кал-

бай калды. Ошондо аянбастан тєрдє отурган Кєкчєнїн сол ти-
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зесин таяна отурду. Кымыздан жасалган аракка кызууланган 
Кєкчє кимге ачууланып жатат деп ойлоду.

– Бузук кул, сага ачууланып жатам! – деп буту менен 
тээп жиберди.

– Эр Кєкчє, мен кєп кєрїнїп калдымбы?! Кїнєєм болсо 
бетке айт. Болбосо сєзїўдї кайтарып ал, – деди Алмамбет таў 
кала.

– Калаба кылып калаамы, кайдан келген кытайсыў? Кєп 
сїйлєбєй келген жагыўа кет! – деди Кєкчє мастыгына салып.

– Атаўдын кєрї, ит Кєкчє! Сени кудай урду, адам болбой 
калдыў, сен?! Эмне деп тантырап жатасыў? – деди Алмамбет.

– Сураганын берип їйдєн чыгарып койгула.
– Сураганым Кєгала ат. Ошого кошуп тонуўду бер кийе-

йин, душманга барып кирейин.
– Атымды сураган бу кытайды кудай урганы турабы?!
– Элиўде туруп эркектенбе, жериўде туруп баатырсын-

ба! Мен билем го, жериўден чыксаў кош кат аялдай бїжїрєп 
каласыў.

– Кет десе кетпейт, кезенип неге кектейт?! Кудай урган 
кытай, барчы ары! – деп Кєкчє жактырбай карады.

– Убадаўдан танба, эр Кєкчє! Келе колуўду, – деп Ал-
мамбет колун сунду, Кєкчє колун сунганда катуу силкип ийди. 
Колу ооруксуп,башындагы кундуз бєрк* учуп тїштї.

– Кулду кармап, мууздап салгыла! – деп жарыя айтты 
ызырынган эр Кєкчє. – Качып кете электе кылычтап канын 
тєккїлє! – дегенде бетинин тїгї тїктїйдї.
Алмамбет ордунан ыргып турду. Кєєрїктєн чыккан жа-

лындай оозунан кєк тїтїн чыкты. Кылычын кынынан сууруп, 
алдынан чыкканга айбат кылды.

– Єчєшїп бєєдє кан тєкпєйїн. Итчилик кетсе, Кєкчєдєн 
кетти. Менден кеткен жок, сабыр кылайын. Єзїм кетип тына-
йын, – деп эшикке бет алды.
Алмамбеттин айбатына чыдабай казактар теў жарыла 

берди. Ордодон чыга бергенде кєйнєгїн шуудуратып, кєздє-
рїн жоодуратып Акеркеч каршы алды.

– Алмамбет аяш, кайда шашып? Агадан ини таарынат. 
Єзїў кєрїп турасыў, Кєкчєнїн мастыгын. Кєкчє башынан 
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ким мурун сєз айтса, ошонун кебин сїйлєгєн кєўдєй челек 
неме эле. Мастыгы тараса бузукуларды оў жолго баштап, 
муўканып алар, – деди.

– Ишенген тоом Кєкчєбї?! – деп Алмамбет наалый єк-
сїдї. – Эми кеч болуп калды. Эр сєзї эки болбойт. Аман бол, 
аяш, жолумду тоспо!

– Кетип кайда барасыў? Же артыўда калыў кытай элиў 
жок, же жердеп турар жериў, баш калкалар жайыў жок. Кай-
да кетсеў дагы айтып кет. Уккан, кєргєн эл болсо, ушундай 
жерге барган деп кабарыўды билип турайын, – деди Акеркеч 
жїрєгї сыздай.

– Ата-энемди кечип, бул жакка келгеним менин арманым 
эмеспи! Єз элимди талап-тоноп, жат элди тойгузганым, жан 
бурадар Кєкчє деп жайсыз жерди карманганым, арман эмей 
эмне?! Тегеренип учармын, терек кєрсєм конормун. Термел-
бестен кєтєрсє, ошого жолдош болормун. Ак туйгун куштай 
учармын, кайыўды кєрсєм конормун. Кайышпай кайыў кє-
тєрсє, ошо жерде болормун, – деди Алмамбет кабыргасы ка-
йышып.

– Аяшым Алмамбет, кайда болсоў аман бол! Сени кудай-
га тапшырдым. Эми менин сєзїмдї жакшылап ук. Ашкере 
кїнєє кылсаў да, арданбай турган эрди, так ошондой эр кїт-
кєн, таалайы артык элди айтам. Талаалатып жибербей, таяна 
турган жерди айтам. Ал кыргыздан чыккан эр Манас, журт 
кєтєргєн кан Манас. Ал Айдаркандын Кєкчєсїндєй неменин 
алтымышын кєзгє илбейт. Тєрїнє єтсєў жектебейт, кейишке 
салса кет дебейт. Пейлиўди билер киши ошо, – деп Акеркеч 
ак ниеттигин билдирди.

– Манасты кара сууга кан куйган канкор, калайыкка чаў 
салган анткор неме дешти эле. Биринен качып, бирине кантип 
барайын, аяш.

– Алмамбет, эми мени укпасаў тузума койдум. Жакшы-
ны билбей жаман, жаманды билбей жакшы деп, жиндисин 
билбей бакшы деп тийишкениўди кой?! Миў кїндїк бейиш-
тен, бир кїнкї жарык артык. Обу жок теўебе, айкєл Манасты, 
Кєкчєдєй тар зулумга. Сєзїм эки болбосун, баатыр Манаска 
тийе єт.
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– Аяш, мен їчїн Манастын баянын айтып баш катырдыў. 
Убадамды берем, кайрылып єтєм. Эми кєрїшкєнчє аман бол, 
аяш! – деп боздоп алды Алмамбет.
Алмамбет атын урдуруп, шашкелик жерге бурулуп, жаў-

гактуу жерге келгенде аттан тїштї. “Балким, Кєкчє мастык-
тан айтып койгондур. Мастыгы тараганда артымдан адамын 
жєнєтєр. Алыстап кетсем таппай калбасын”, – деген шайтан 
їмїт кїттїрїп койду. Кєкчє ана келет, мына келет менен ыш-
кын терип жеп жїрїп, їч кїндї єткєрїп ийди. “Айдарканды 
сактадым, айылдын тузун актадым. Казакты байытам деп жї-
рїп, Айдаркан, Кєкчє деп жїрїп, жакшы кїндєрдї єткєрїп 
ийипмин. Эми алардын їйїн сагалап не кылам? Кой, бул жер-
ден кетейин”, – деп муўканган Алмамбет атына камчы уруп, 
кыргыздар турган тарапка бет алды.

МАНАС  БААТЫР  ТЇШ  КЄРЇП,
ТОЙ  БЕРИП  ЖОРУТКАНЫ

Манас тїндє тїш кєрдї, тїшїндє сонун иш кєрдї.
Тїшїндє бєксє кара жол менен келатыптыр. Жолунда 

шакеги алтын, сабы жез, узундугу їч-тєрт кез, сырты калыў, 
мизи курч, алкымы тїз, кайкаў уч кылыч жатат. Манас кылыч-
ты жерден аярлап алып, єткїрлїгїн сынамакка уйдай кара 
ташты бир чапты. Таш боор кескендей бєлїнїп тїштї. Баатыр 
кылычтын єткїрлїгїнє жїрєгї кубанып байланып алды. Атын 
андан ары бастырып жолун улады. Бир аздан кийин караса 
кылычы салмактанып жер чийип калыптыр. Кєп єтпєй бай-
ланган кылычы жолборско айланды. Куйругун бултактатып 
баатырдын соўунан ээрчип алды. Жолборс катуу кїркїрєгєн-
дє туш-туштан жан-жаныбарлар жыйылды, Манаска таазим 
кыла сыйынды. Айбанаттарды жай-жайына таратса, алиги 
жолборсу ак туйгунга айланды. Кукулуктап унчукса, куштан 
бєлєк їнї бар, куйрук-башы жаркылдап, куудан аппак жїнї 
бар. Айбат менен караса, алп кара куштай сїрдїї. Текєєрї бо-
лот, сары аяк, тепкенин соо кетирбестей алгыр. Канатын катуу 
кїїлєсє добушу ачуу чыкты. Асманга учуп чыкканда, канат-
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туунун баарысы 
астына келип жы-
гылды. Манас бїт 
канаттуу жанды 
койбой жайладым 
деп ойлоду. Ак 
туйгунун колуна 
кондуруп, куба-
нып келе жаткан-
да тїшїнєн чочуп 
ойгонду. 
Кулундар же-

леге байланган, кымыз кылып, сабаа бышкан жаз айы экен. 
Манас туруп эле кырк кїндє тойго келгиле деп журтуна кабар 
айттырды. Алтымыш чабарманды туш-тушка чаптырды. Эл бу 
кандай той деп аў таў калды. Тойго кожосу, каны, беги, кара-
сы кошо келди. Їч жїз жылкы, миў кой байге сайып, чабылчу 
аттарды Коконду кєздєй айдады. Байгеде эр Багыштын Сур-
кийик кїлїгї чыгып, олжосун кыргыз алды.
Коноктор тарап, єз калды. Он эки канат ак ордо їйдїн 

тїндїгїн* кєтєртїп, кырк чанач кымыз киргизди. Эр башы-
на бир кесе*, сары аяктан тийгизди. Коноктон арткан шекер, 
бал, кошо кирди казы, жал. Бакай, Жакып, Акбалта баштаган 
кырк чоро уй мїйїз тартып отурду. Ошондо айкєл Манас ас-
тейдил тїшїн жорутту.

– Ишиў оўолгон экен, баатыр Манас, – деп Ажыбай че-
чен октолду, тїш жорууга токтолду. – Кытайда кан болгон 
Алмамбет Кєкчєдє кызмат кылып жїрєт деп далай укканбыз. 
Ошо Соорондїк уулу Алмамбет жолборс оолугуп сени издеп 
чыгыптыр. Ак туйгун болгон кушуў, душманга тийген мушуў. 
Кашыўа келгени сыймыктуу эрдин баарысы сага сыйынганы. 
Бу дїйнєдє жолдошуў, а дїйнєдє колдошуў, келет экен тїш-
тєгї Алмамбет деген жолборсуў! Тїшїў тїшкє туш келсин! 
Башыўа бактылуу дєєлєт консун, оомийин! – деп Ажыбай 
колун кєтєргєндє, баарысы жабыла бата кылды.
Жылуу сєз кабылан Манастын эбедей боюн эзилтип, эт 

жїрєгїн болкулдатты. Ажыбай чеченге ата салты кылып, алты 
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миў їйгє бий кылган, алты миў дилделик * бийлик тонун чоў 
салтанат менен кийгизди.

– Акылыўыз ташый берсин, чеченим. Єзїўїз тирїї тур-
ганда мен акыл, билимден єксїбєйм деп ойлойм. Ажы элеўиз, 
бїгїнтєн баштап бий болдуўуз. Куттук айтам, эч арыбаўыз! 
– деп куттук айтып турду айкєл Манас. 
Отургандар ажынын бий болушу менен куттукташып, 

шаўкылдап кїлїп алышты.

МАНАС  МЕНЕН  АЛМАМБЕТ

Жуманын бейшемби кїнї таў эртеў Аккелте їнї жаўыр-
ды, алтын доол* кагылды. Бу кырк чорого кагылган жарлык. 
Аккелте менен алтын доолдун ачуу добушун угар замат Ба-
кай, Кыргыл баштаган кырк чоро атка минди, мингенде да бат 
минди, куюндай ордону карай сызды.

– Каным, бизге кандай кызмат бар?! – деп ордого жетип 
келишти.

– Азаматтар, єз маалында келдиўер, – деди кан Манас 
карс-карс кїлє. – Атты эт, эрди уйку баспасын. Кєтєргєнї-
бїз туу болсун, кєк жаўырган чуу болсун! Кийик издеп, аў 
уулайлы, адырдан кулжа, капчыгайдан бугу аталык, кызуу аў-
гемеге баталык. Кандай дейсиўер буга? – деди кан жайдары 
жылмайып.

– Урушарга жоо, урунарга тоо болбогон соў, аў уулага-
ныбыз эп, Манас баатыр, – деди кашкєй Бакай кары.

– Анда эў сонун. Єзїбїз да жан казан ашын сагындык, 
жай билбеген катынга жакшы эле жатып багындык, – деди 
Манас, минер аты шай, кокус уруш чыкса бирден тулпары 
даяр турган кырк чорого. 
Ошентип он беш кїн аў уулашты, кызуу аўгеме куруш-

ту. Кийик, бугу, марал, аюу, жолборс, аркар, кулжа, жапайы 
тєє олжолошту. Алчасы чирип дєў, алмасы чирип кєў болгон 
Саяў-Жайнак, Ара-Кєлдє уу кылып, каз, єрдєгї жайнаган, 
кєп булагы шылдырап аккан Кєтєлєк деген жерге келип, те-
ребелди суктана карашты.
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– Кєтєлєк деп калмактын 
койгон аты, – деди эр Манас 
кырк чоросуна мыйыгынан 
жылмайып. – Сайы кенен, 
єзєнї ортодо, ой-тоосу малга 
жайлуу экен. Жердин атын єз-
гєртсєк кантет, Бакай аба? – 
деп жооп кїтїп калды.

– Кандын сєзї эки бол-
бойт. Єзгєртсє єзгєртєлї. 
Мындан ары бул жердин аты 
Талас болсун, Таластын ээси 
Манас болсун! – деп бакылда-
ды абакеси кан Бакай.

– Кан Бакайдын сєзї эп 
келди. Биз да ага макулбуз, – 
деди кырк чоросу баш ийкей.
Ушул учурда Алмамбет ка-

дырлашы Кєкчєдєн айрылып, 
жол азабын тартып, таўдайы 

кургап, эрини чарт кесилип, кєзї сїзїлїп келаткан. Жалгыз-
дык жанга баттыбы, же ачкалык катуу кыйнадыбы, айтор, бу 
дїйнєдєн кїдєрїн їзгєн Алмамбет ичинен кїўгїрєндї: “Оо, 
кудай, ажалды берсеў жайлуу жерден бере кєр. Алсырап жа-
тып калсам артымдан издеп келер иним, же жанымды сурар 
балам жок. Тагдырдын дабаасына моюн сунбаска аргам кал-
бады. Ушинтип ай талаада єлїп каламбы?!” – деп кєзїнєн 
жаш нєшєрлєп акты. Аттын башын бош коё берип, тоодон 
белге, белден тїзгє тїштї. Сазга айланган кєлмєгє кабылды. 
Кєлмєдєн суу кушунун баарын кєрдї. Ызылдап учкан ызгыч 
ойкуп-кайкып келип, Алмамбетти канаты менен сабап, кы-
жырына тийип кетип атты.

– Ызылдаба ызгыч куш, канаттуудан сен жалгыз, Айдар-
кандын Кєкчєсїндєй кара баштан мен жалгыз. Койсоўчу ыз-
гыч, кордобо! – деп жаасын алып, атып ийди.
Шуулдап учкан жебе, асманда сызган ызгычтын канаты-

на тийип, алдына “топ” этип кулады. Алмамбет ызгычты алды. 
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Сынган канатына кара дарысынан сїйкєп, кайра учуруп ийди. 
Учуп кеткен ызгычтын артынан серепчилей караган баатырга 
аркы белден Аккула атын алкынтып, байкап турган эр Манас-
ты кєрдї. Манас да Алмамбеттин жан тїтпєс баатырлыгын, 
алыскы ишти ойлогон акылмандыгын туйду. Кырк чоросуна 
жетип сїйїнчїлєдї.

– Жигиттер, мен Алмамбетти кєрдїм. Эр мїнєзїн, ай-
батын арстанга теў кєрдїм. Жергеўде жїрсє жектебей, чыр 
кылса кєтєрїп, осол кєрїп кектебегиле, – деп Манас беш 
баатырга акылын айтты. – Жортуулга чыккан болуп, тоноп 
тонун алгыла, жаныў тирїї калбайт деп жїрєгїн сынап кєр-
гїлє. Жок сєздї айтып чуулдабай, адеп сактагыла! Кытайдан 
келген эрдин кадырын казак билбеди, каўгытып кууп жибер-
ди. Азап жеп турган баатырды ызалантып албагыла. Кандай 
болгон кїндє да аттан тїшїп, саламын айтсын. Андай болбойт 
экен менден кєргїлїктї кєрєсїўєр, – деп кан Манас Кїлдїр-
дїн уулу Чалыбайды, кїлдїргїчї Ажыбайды, сырттаны Сыр-
гак, Кутунай, Чубакты Алмамбетке жєнєттї.
Калган кєй* тєрєлєр ордо атканы киришти.
Капылеттен ат койгон беш баатыр жеп ийчїїдєй айгайла-

ды. Алмамбетке чукул жерден кол салган тигилердин айгайын 
сезип да койбоду. Баатырдын эрдигин кєрїп, кайраты кайт-
кан беш берендин айбаты шылкыйып, Алмамбет менен катар 
бастырууга аргасыз болду. Сыргак тепеўдеп жол баштады. 
Белден аша бергенде кєп адам кєрїндї. Манас айткандай 

эки жїзї ордо атып, чатыраш ойноп, кырк-элїїсї чакмак топ-
таш алыптыр, кумалагын салыптыр, оюнга кызуу батыптыр. 
Жамбаштап жатканы андан кєп. Беш баатыр менен келген 
Алмамбетти капарына алган пенде жок. Тєрт тєбєлїї, кєк 
чатырда олтурган кан Манаска Алмамбет бастырган бойдон 
барды. Манас кандын: “Атчан салам бердирсеўер жаныўар-
дан їмїтїўєрдї їзїп койгула”, – дегенин эстеп, беш баатыр-
дын эт жїрєктєрї титиреп кетти. Эч кимиси арга таба албай 
туруп калды. 
Ажыбай чыдабай кетип, Алмамбетти чылбырдан алып 

токтотту.



– 83– 

Манас

– Кадамыў кут болсун, баатыр! Каалап келген кыргыз 
журтуў бар болсун! Капаланган тїрїў бар, арийне, ал да таг-
дырдын жазмышыдыр. Улук болсоў, кичик бол, каныбыздын 
каары катуу, бизге тийбесин сааты. Жоругун жан билбеген, 
жоомарт эрдин бири ушу. Жоо кєрбєсє буулуккан, баатыр-
дын баатыры ушу. Атчан салам берїї салтта жок. Аттан тї-
шїп, ызат менен баруу, салам айтуу баатырдын наркы, – деп 
Ажыкеў жылоодон алды. 
Ажыкеўдин жылоодон алган жылуу мамилесине эреркип 

кеткен Алмаўдын кєзїнєн жаш кылгырып кетти.
– Кандыгым колдон кеткенин, башыма балээ жеткенин, 

єзїм азапта экенимди байкабай жїрїпмїн. Кантейин, башка 
тїшкєнїн кєтєрбєскє аргам жок. Кайгым жаныма батып, тє-
рєлїгїм тємєндєгєн немемин. Муну кимден кєрємїн, – деп 
салам берди.
Манас менен Бакай алик алды. Кол берип учурашып эки 

эрдин ортосунан орун тапты. Айкєл Манас Алмамбеттин ачка-
лыгын билип, ашпозчуга тамак алып келїїнї буюрду. Мажик 
баатыр эки желдетке кєтєртїп жылкынын чїйгїн этинен, бал 
чайкаган кымыз алып кирди. Алтын кесеге бал кымыз куюлду, 
Алмамбетке сунулду. Ал Бакай абам алсын деп чоў ызат кыл-
ды. Канча кїндєн бери ачка жїргєн Алмамбеттин бир жуткан 
кымызы єзєгїнє тїшїп, тырпырап жатып калды. Єлїп калып 
тирилгендей эле болду. Акыры эсине келип, тамагын жеди, 
кєл-шал болуп тердеди. Тыўып акылына келгенде Манас су-
роо салды.

– Баатыр, кайсы элденсиў, жериў кайда? Кийген кийи-
миўе караганда кытай уругунансыў го. Тегиў, атыў ким?

– Барар элим, батар жерим жок. Каўгып жїргєн каўгай-
мын*, баатыр! Бабам Чылаба, Чылабадан Солобо, андан Соо-
рондїк. Ошо Соорондїк дегендин Алмамбет деген бакыры-
мын, – деди кєзїн каканактатып.

– Калабалуу кырк баатыр, кан тартуусуз тїшпєйт. Тар-
туусун тез камдагыла. Кїлїк тартуулап, баш тулпар байла-
гыла. Аккїбє* тонун жапкыла. Баатырдын кєєнїн тапкыла. 
Менин аялуу мїлкїм Аккелтени, учтуу Сырнайзаны бергиле. 
Алтын саптуу Ачалбарсты белине байлагыла. Кыргызга кыз-
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мат кылбаса ала кетсин, каапыр да болсо улуу журт, калыў 
кытай элине, Каканчын Бежин жерине, – деди эр Манас ай-
кєлдїгїн билгизип.
Ачып кєздї жумганча кырк чоро кулагында шамы бар, 

куюндан бїткєн жаныбар, алтын ээр, сырдуу каш Аккула-
ны баш кылып, тогуз ат жетелетип келди. Алыс, жакынды 
ылгабаган, тїтїнї туман, тїбї Ыспан*, аткан огу жєн учпай, 
ажалдуу жанды издеген Аккелте мылтык ээр кашына илинди. 
Эшик эндїї Айбалта канжыгага байланды. Ээр башына Сыр-
найзаны сайылтып, асабасын жайылтып, Ачалбарсты кошо 
илди. Манас єзїнїн жоо-жарагын, ат-тонун бергенге журту 
таў кала карады.
Сары улакты садага чаптырды. Чоў куржунду ачтырып, 

Алмамбеттин башына кырк миў дилде чачтырды. Алты челек 
май даярдатып, Алмамбеттин башынан айлантып, алтымыш 
тайган- итке жалатты.

– Кан тїшїрїїдє байге чабыш илгертен кыргыз наркы 
болгон. Ат чабылбай кан болуу, бу жаман жорук, – деди та-
калган жерден сєз тапкан Серек чоросу.

– Серек туура айтат. Ат чабылбай кан болбойт. Карап 
турбай ат чапкыла, – деди Манас.
Аттардын кєкїлїн кєккє тїйдїрдї, ат чапкан балдардын 

баарына арчындап жоолук байлатты. Аккулага минген бала-
ны аттан тїшїрїп: “Ат меники, мен муну байгеге чаппайм”, 
– деп Алмамбет алып калып, Сарала кїлїктї кошту.

– Баатыр, байге сайбай ат чабуу наркта жок. Байгеси кан-
дай болот? – деди чоролор.
Мурда камдап койгон байге болбогондон кийин, не кылар 

айласын таппай Манас баатыр ойлонуп калды. Ошондо баягы 
Серек дагы айла тапты.

– Єзїўєр кєрдїўєр каныбыз Аккуланы Алмамбетке тар-
тууга берип салды. Алмамбет аны байгеге кошпой алып кал-
ды. Талаада жїргєн каныбыз байгени кайдан тапсын. Атты 
чапкан єзїбїз. Эгер макул кєрсєўєр адамдан байге салалы. 
Ушинтип Алмамбеттин кєўїлїн бир кєтєрїп алалы, – деген 
Серектин кебин Манас эп кєрдї.
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– Силерди бирєє олжолоп алып кетпегенден кийин байге 
боло калгыла, – деди Манас.
Кан єзї айтып жаткандан кийин Бозуул башчы болуп он 

жети жигит келди. Башкы аттын байгесине жети, экинчиси 
їч, андан кийинки чыгып келген аттарга бирден жигит сайыл-
ды. Тогуз аттын бирєєнє байге жетпей калганда: “Мына, мен 
байге болдум”, – деп Мажик баатыр єзї басып барды.
Ана-мына болгончо, ачып кєздї жумганча чапкан аттар 

келип калды. Сарала биринчи келгенде Бакай, Кыргыл, кырк 
чоро айгайлап, Алмамбеттин кєўїлїн бир кєтєрїп алды. Экин-
чи болуп Бакайдын Салкызылы, їчїнчї Кыргылдын Шалтору-
су, тєртїнчї Ажыкеўдин Аксуру, бешинчи Сыргактын Кєк-
казыгы, алтынчы Кутунайдын Аркарбозу, жетинчи Чубактын 
Кєктекеси, сегизинчи Токотойдун Торусу, тогузунчу болуп 
Мажиктин Тєєсур аты келди.

– Ээ, эр Мажик, сен эмне атыў менен сїйлєшїп койдуў 
беле?! Так єзїўє Тєєсуруў тогузунчу болуп таанып келди, – 
деп жардап тургандар кыраан каткы кїлїштї.
Алмамбет сыр бербеди. Баш байге болгон жети жигит: ак-

сакалы Бозуулу, Жоорончу, Тоорулчу, Кербен, Бєгєл, Алыке, 
Тазбаймат Алмамбетке барышты. Басса-турса тигилип, Алма-
келеп турушту. Тїшсє атын алып, отурса орун салышты. Ал-
мамбетке ал жетєє уйгактай эле жабышты.
Манас, Бакай, Кыргыл баштап, кырк чоро баарысы Ал-

мамбетти барктап калышты. Эки кїн єткєндє Алмамбеттин 
їстїнє эл жыйылып барды.

– Алмаке, Жакып деген атаў бар. Ошого барсак кантет? 
Жїр десеў жїрєлї, сени менен доор сїрєлї. Чап десеў кылыч 
чабууга биз даяр. Алдыўдагы жети баатырды кайда кетсеў ала 
кет. Кетсеў кетип тїўїлдїк, турсаў тутуп сїйїндїк! – деди 
Ажыбай чечен Алмамбеттен кєз албай.

– Бу куу башым далайды кєрдї. Кєкчєдєн таарынып кет-
кеним чын. Їч кїн, їч тїн кїтсєм да урматы болбоду. Арстан 
Манас жєнїўдє жаман сєз гана угупмун. Єз кєзїм менен кєр-
гєн соў айраў калып турам. Падышанын падышасы, айкєлдїн 
айкєлї экен. Жигиттен калган кєєнїм бар. Ырас, ичимден ку-
банып турам, силерге туш келтирген таалайыма миў мертебе 
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ыраазымын. Тур дедиўер турайын, куусаў кетпейт, ырыс бак. 
Кудайым бизге ынтымак, ырашкерлик берсин! Мына ушуну 
кудаадан сураналы, – деди. 

– Бали, акылыўа Алмамбет!
– Ырыс алды ынтымак! – деген ушу деп кєпчїлїк дуу 

бата тиледи.
Манас Алмамбеттин чечимине кєєнї жайланып, жїрєгї 

кєлдєй толкуду.

МАНАС  АЛМАМБЕТТИН  КЕЛИШИНЕ 
ТОЙ  БЕРИШИ

Їйгє кайта турган маал келди. Кан Бакай кырк чорого:
– Бай Жакып менен Чыйырды байбичеге кабар айткы-

ла. Алмамбет деген балаўар келатат деп сїйїнчї алгыла. Ал-
мамбет каныбыз Манас баатырдын учам десе канаты, коном 
десе куйругу. Ал да Теўир буйругу. Жекеге чыкса найзасы, 
чабыша кетсе кылычы. Жаўы келди дегиле, жалпы кыргыз 
ырысы, – дегенде Жоорунчу, Бозуул баш болгон тєрт чоро 
Кырчында турган бай Жакыпка жетип келди.

– Сїйїнчї, Жакып ата, сїйїнчї! Качырганы жолборс-
той, кайсаганы арстандай, эригишкен душманын соо койбо-
гон Алмамбет балаўар келатат! – дешти.

– Манасым он беш жашында тїш кєргєм, – деп сєз баш-
тады кубанып кеткен Чыйырды байбиче. – Ошондо Алмамбет 
жанында жїргєн. Он алты жылдан бери балам качан келет 
деп кїтїп жїргєм. Эми келген тура. Куданын ушунусуна миў 
мертебе ырахмат. Сїйїнчїўєргє тєє баштаган їч тогузду тєр-
тєєўєр бєлїп алгыла. Боз жоргону токуй салгыла. Єзїм асты-
нан тосуп чыгам, – деди сїйїнїчтєн карбаластаган эне.
Жакып алтымыш карыя, Чыйырды он эки кемпирди ээр-

читип жєнєп калды. Мурун жеткен Жакып бай: “Каралдым, 
балам келдиўби?” – деп кучагына жыгылды. “Анык атам ушу 
экен”, – деп Алмамбет атасынын жакасын аябай эле чыкта-
ды.
Ал аўгыча артынан жете келген Чыйырды байбиченин 
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эмчеги Алмамбет-
ти кєргєндє жаш 
тєрєгєн келиндей 
ийип кетти.

– Манас ба-
лам, аттан тїшїр-
чї. Бала кезде 
далай эмчек эмген-
сиў. Эми да ээмп 
бергин, Алмамбет 
экєєўєрдї эмчек-
теш кылып коёюн, 
– деп Чыйырды 
энелик мээримин 
тєктї.

– Энеке, мамаўды мага да бергин! – деп Алмамбет чур-
кап барды.
Манас оў эмчегин, Алмамбет сол эмчегин сорду. Эмчек-

тин сїтї таттуу эмеспи, эмчектеш болгон эки баатырды аябай 
жыргатты.

– Отуздагы эки балам зоўкоюп эмчек эмди, – деди Жа-
кып кїлїп.
Манас Алмамбеттин урматына сексен бээ союп, чоў той 

берди. Кымыз ичип, суусун кандырып отурган маалда Ал-
мамбет чыгаан:

– Манас баатыр, башында марттык кылып Аккуланы 
мага берип салгансыў. Пейлиўди байкап кєрєйїн деп макул 
кєрїп алгамын. Ар кандай тулпар минсеў да, арманыў аттан 
арылбас. Атам Жакып менен энем Чыйырдынын урматына 
атыўды кайра кайтарып берем. Мага Сарала ат кут кылсын, 
сага Аккула кут болсун! – деди баарын кубандырып. 
Анан ат чабыш башталды. Жїз жылкы, бир миў кой байге 

сайылды. Аты чыккан байге алды. Бу сапар Алмамбеттин Са-
раласы бешинчи келди.
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БАЙ  ЖАКЫПТЫН  КАН  МАНАСКА 
КЫЗ  ИЗДЕШИ

– Ата, сага 
эмне болду? Бала-
ны їйлєнтмєк ата 
парзы эмеспи, – 
деп кайсы бир кїнї 
маселени кабырга-
сынан койду, баа-
тыр Манас.

– Кайып кызы 
Карабєрк, Шоо-
рук кызы Акылай 
урушта тартууга 
келген немелер. 
Алигиче жїрєм, кє-

ўїлїм толбой, кыз алгандай болбой. Кулдук уруп дайындап, 
куда болуп кайындап, ата салты менен кыз алып бер. Ошен-
тип, карызыўдан кутул, атаке, – деди мыйыгынан жылмайып.

– Кана, айтчы балам, сага кандай кыз алып берсем болот?
Жакып камкор унчукту.
– Анча-мынча кеби бар, жандама кїткєн эри бар, бийдин 

кызы болбосун. Аалымдыгын ашырып, ар иш кылса жашыр-
ган, пирдин кызы болбосун. Туурук таман, тултук бет, тилин 
туура чайнаган, кул кызынан болбосун. Эркелетип єстїргєн, 
єз алдынча кашка єскєн кандын кызы болбосун.
Жылдызы ысык, жылуу сєз, чырагы жарык, жоодур кєз, 

акылга тереў кызды кєрмєккє аянбай кєзїўдї ач, ата. Акыл 
менен эр баккан, айла менен эл баккан, баркын билип мал 
баккан, ойротто жок уз болсун, ою тереў кыз болсун! Болсо 
болгондой, кєўїлгє толгондой болсун. Баланы ата їйлєнтмєк, 
илгеркинин салты экен. Жаман да болсо балаўыз Манастын 
даўкы бар. Калыўдан, дїнїйє мїлктєн кам санабаўыз, єзїм 
табам, – деп баласы атасын жолго аттандырды.



– 89– 

Манас

Бай Жакып Бооке, Меўдибай, Жоокени, алтымыш жамбы 
пул*, кызматка бир кул алып, кудаа деп кыдырып кетти. Жы-
закты кыдырып, Сары дайрасын кечип, кєєнїнє кыз толбой, 
Ташкен шаарына келип кирди. Ал жерден да ылайыктуу кыз 
таппай, Букар шаарын аралады. Карыган чакта баласы Манас, 
атасы Жакыпка кыз издетип, куп эле кыйнады. Акыры чар-
чап, айласы алты болгондо Букар кандыгынын жасоолу менен 
корбашына эки жамбы пул берип: 

– Шаарыўарда канга ылайык кыз барбы? – деп сурады.
– Бар, – деди Алым деген мырзасы. – Мен аны кєрсє-

тєм. Кыздын аты Санирабийга. Кырк нєкєрї, єзїнчє кени-
зеги* бар. Аны эркек пенде кєрє элек. Кыз жактырбай кыды-
рып жїргєн экенсиз. Бир жакса, сизге ошо кыз жагат. Бирок 
кыздын колун сурагандардын далайынын башы кетти. Ошон 
їчїнбї, эч ким батына албай жатат, – деп Жакыпты катуу 
коркутту. – Карыя, тээтиги бактын ортосундагы кєлмєнї 
кєрдїўїзбї? Кєрсєўїз, ошол жерде Санирабийга кїндє кырк 
нєкєрї менен сууга тїшїп, бакчада оюн куруп кетет. Сиз кыз-
ды ошол жерден байкасаўыз болот, – деди жамбыны койну-
на жымырып.
Бай Жакып Алым айткан камыш арасына келип жашын-

ды. Кєлдєн кєзїн албады. Аўгыча чылк жибек оронгон топ 
кыздар топурашып, шаўкылдай басып бакка келишти. Он ал-
тыдагы кызыл жїзї нурданган, аркасы кайкы, аркар тєш, ай 
чырайлуу бото кєз, кырк кыздын ичиндеги жанган жылдызы 
Санирабийганы кєрїп Жакып жактырып калды. Кыз абдан 
боорукер, їзїлгєнїн улаган, чачылганын жыйнаган, жетиш-
педим дегенге жеўин кесип бергидей берен кєрїндї. Дїйнєдє 
жок сарамжал, жоктон бар кылган кастарлуу жайы бар экен. 
Эрге кылар кылыгы, эми эле келген келиндей он асыйга теў 
экен деп кызды сынап єттї.
Ал бекинген жеринен чыгып, ордодогу супага барып, даў-

кайып отуруп алды.
– Карыя, кайдан келдиў? Эмне кылып жїрєсїў? Айдаган 

малыў, артынган пулуў жок, аркадан келген немесиў го, сыя-
гы. Бул жерге отурбай башка жерге бар, – деп эки желдети 
теминип кетти.
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– Эй, баатырлар, абайлап сїйлєгїлє! Кыйынсынган єзїў-
дї ойрон кылып жїрбєйїн. Кырк бир кыздын болжоп кєрдїм 
мїнєзїн. Ботодой бели ийилген бирєєсїн жактырдым. Ал 
бектин кызыбы, кандын кызыбы билбедим. Кызыўарга жуу-
чу тїшєйїн деп турам. Каныўа айт, мага кєп эле тийише бер-
бесин. Ошондо жаныўар калат, – деди Жакып.

– Аркалыкка кыз берер акмак жок! – деп бек катуу ачуу-
ланды.

– Жаныўдан тойдуўбу, шїмшїк чал. Темир кан укса ка-
ныўды кашыктап ичет. Кыздарды кайдан кєрдїў? Тегиў ким? 
– деп сурады бек опурулуп.

– Тегим кыргыз, келген жерим Алтай, турган жерим Ан-
жиян. Атам Ногой, атым Жакып. Кызыўды бактан кєрдїм. 
Буюрса, кызыўа жуучу тїшєм. А сен аны билбей єлтїрєм деп 
коркутасыў. Єлсє бир чал єлєт, кетсе бир чал кетет. Бирок та-
жик журту да ошондой єлїмгє кезигет, – деп моюн бербеди 
бай Жакып.

– “Кыз издеп жїрєм. Алтайдан келдим, Анжиян жерим. 
Кызыўарга жуучу тїшїп келдим”, – деп ар балээнин башын 
бир айтып, бизге опурулду, – деп Акылбайыс бек каны Те-
мирге чыпчыргасын коротпой айтып келди.

– Кыздарды кайдан кєрїптїр, ал шїмшїк! – Ачуулана 
кыйкырды Темир кан. – Кызды кимиси алат экен, инисиби, 
же баласыбы? Ошону билгиле. Балким, эл арасына от койгону 
жїргєн шумпайдыр. Оўой-олтоў кєрїнсє тез тындым кылгы-
ла, – деп бегин кайра жєнєттї.

– Ээ чал, кайдан келген машайыксыў? Кыларга ишиў 
жокбу? Кет бул жерден! – деди бек опурула.

– Конок келсе кожоўдоп, кул-кутаны тилдеген, калкыў 
менен куруп кал! Ээ, каадалуу нуска билбеген арам, кыз їчїн 
мени кыйнаган баламдын аты Манас! – деп безеленди.
Эр Манастын атын укканда тєрт бектин алкымы жїрєгї-

нє тыгылды. Абдыкалык дегени канга жетип жыгылды.
– Каным, конокту билбей туруп мазактаганыбыз чеки-

лик болуптур. Эми ошо азап єзїбїздїн башыбызга тїшпєсє 
эле болду, урматтуум! Карыя атагы чоў Бежинге угулган баа-
тыр Манастын атасы тура, – деди бек башын кєтєрбєй.
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– Жуучу болуп, кыз издеген карыяны улуктар жатчу кер-
бен сарайга алып баргыла. Кайсы кызды жактырыптыр, аты, 
жєнїн билгиле, – деди тынчы кеткен Темир кан шашыла.

– Мен жактырган кыздын аты Санирабийга. Аны бак-
чаўардан кєрїп, жактырдым. Эми колун сураганы турам, – 
деди чекеси нымшып, бектер менен чайлашып отурганда. 
Эртеси ордодон ошо кызды кайра кєрдї. Сурамжылап, 

ал Темир кандын кызы экендигин билди. Бектерди кайра ча-
кыртты. Талапты катуу койду.

– Жактырган кызым кан кызы. Бербесе бербейм десин. 
Берсе берем деп айтсын. Атасы илгеркинин салты кылып, бата 
аягын жесин! Жообун тез берсин! – деди Жакып.
Темир кан катуу ойлонду. Журт чыгаандарын чогултуп 

жыйын курду.
– Урушчаак короздой койкоўдогон чал баласы Манаска 

кыз издеп жїрїп, биздин элге, биздин жерге туш келиптир. 
Кызыўды балам Манаска бер деп маземди алды. Буга не дей-
сиўер, журт чыгаандары, – деди оюн ортого салган Темир 
кан. – Кызды бербей койсок, єчєгїшкєн кыргызды жеўе 
алабызбы?! Угушубузга караганда бири миўдик дейт, карсыл-
дашкан душмандан качпай турган нарктуу дейт. Бака-шака 
чабышып, калабага киришип, кармашарыў барбы?! Алтайдан 
келген кара кыргызга, ажыдаардай октолуп, арбашарыў бар-
бы?! – деп Темир кан килемдин їстї менен ары-бери басты.

– Кыз алып, эркек кетмек, талабына жетмек бар. Кабылан 
Манас баатыр кара кыргыз каны экен. Мїнєзї канга ылайык 
жан экен. Айтор, атасы да оўой жан эмес экен, – деди Абды-
калык бек. – Калайык менин сєзїмдї эп кєрсєўєр, мындай 
кылалык, – деп кєзїн жїлжїйтїп, куулана кебин улантты. – 
Ар тїркїн єўдєгї арбын мал, дїр дїнїйє, жамбы, пул салалы. 
Ошондо убара болбой кетип калабы.

– О, берендерим, кєп мал салып кыргызды коркута ал-
байсыўар, анткени алар мал жандуу эл, – деди чыдамы чыр-
кыраган Темир кан.

– Ошентсе да алтымыш тєє айталы. Отузу ургаачы, башы 
кара, єўгєсї ак, отузу эркек, жамы бою капкара, башы жалаў 
ак болсун. Беш жїз жылкы айталы. Баарынын маўдайында 
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агы, тумшугунун їстїндє нокто кескен тагы болсун. Жїзїнїн 
куйругу кара, башы ак болсун. Чабдар менен торудан жыйыр-
ма бештен, кара жалдуу куладан элїїдєн эсеп алгыла. Эки-
їч асый буканын элїїсї ак, элїїсї кара, єўкєй кара єгїздєн 
элїїнї, сараладан жыйырма беш, караладан жыйырма беш 
єгїз болсун. Кызыл алтын дилдеден, кыргыз билбес дїйнє-
дєн кырк миў дилде, жамбыдан* бир миўди алгыла. Ушуларды 
кыргыз кыйналсын табалбай, кызды калсын ала албай. Мын-
дай дїйнє кыргыз эмес, калыў кытайды тїрє кыдырсаў да та-
былбайт. Ушуларды угузуп, узаталык куу чалды, – деп Темир 
кан таажысын кийди. 
Жакып кирип келгенде улуксунган Темир кандын їрєйї 

учту. Айбатынан алсырап, кайратын кєрїп кайгырды. Кан 
Манастын атасы экени анык билинди. Оозунан алласы кет-
кен Темир кан саламга араў келди. Жакып алик алып, оў жа-
гынан орун алды.

– Куш келипсиз карыя! Кабар айттырып койсоўуз, кас-
тарлап тосуп алмакбыз, – демиш болду, Темир кан жумшак 
жылмайып.

– Урматтуу кан, балам їчїн кыз издеп кєп жерди, нечен 
элди кыдырдым. Акыры сиздин элиўизден таптым, балам Ма-
наска жакчу кызды. Нике кайып дейт, кєўїлдєрї тєп келсе 
экєєнї баш коштуруп койсок деп жуучу тїшїп келдим, – деп 
жєнїн айтты кан Жакып.
Меўдибай, Боокени чакырып, куржунга колун салды. Кї-

мїш жамбыдан тандап онду, акча ордуна жїргєн кїмїштєн 
онду, тай туяктан* онду, алтын жамбыдан бирди алып, бата аяк 
деп берди. Олтургандар Жакыптын жоомарттыгына, оўой чал 
эместигине тан берип, таўданып турду. Чалдын жїргєн жери 
шекер-шербет, бал, билинбей алып жїргєнї бир кыйла дїнї-
йє, мал экен дешти. Темир кан да бош келбей кєп сарппай* 
кийгизди.
Кызыгы Жакып їйїнє келгенде болду. Эл чакырып, чы-

гаандын баарын жыйды. Шаар, калаа, айыл кыдырып, акыры 
Темир кандын жерине туш келгенин, Санирабийга деген кы-
зына жуучу тїшкєнїн, малдын єзїнєн эле єўдєрї башка кєп 
калыў салганын айтты. Кыргыз: “Калыўдан кєп мал салып, 
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бизди коркута албайт! – деп каткырык салды. – Кєп калыў 
айтсак, коркуп келбей коюшат”, – деген тажик кайыўдарга 
бир кєрїнїп коёлу дешти. Кєп тїкїрсє, кєл болот дегендей 
кысталышта баарысы, кылат экен намысты. Їйлєнєм деген 
каныбыз, баатырыбыз Манастан кантип аяналы деп калыў-
дын кєбїн ыкыбалдуу эл кєтєрдї. Жоомарттыгын билгизди, 
Темир кан салган калыўдан беш эсе артык мал санактан єттї. 
Куржун толо кїмїш, алтын жамбы, пул чогулду.

МАНАСТЫН  КЇЙЄЄЛЄП  БАРЫШЫ

Бай Жакыптын кулдук уруп, кудаага баруу камылгасы 
бїттї. Жолго шайланды, малын айдатты. Кудаа болгон бай 
Жакыпты аксакал карыялардан тогуз миўи, кудагыйы Чы-
йырдыны тогуз жїз кемпир, кїйєє бала Манасты он эки миў 
жигит жандады. Кырк чоро миўден адам алып кырк миўге 
жетти.
Єрїктєн комуз чаптырган, чарасын тереў ойдурган, ичеги 

кылын тактырган комузчудан жїз болду. Кош ооз кернейчи-
ден їч, сыбызгы*, чоорчудан отуз жети, айчыгы* алтын, найы 
жез сурнайды тарткан алтымыш тєрт жана элїї єнєрпоз ку-
даага шайланды. 
Ырчылар ырын ырдады, баатырлар боюн чыўдады. Кой 

айдатып чубатып, уй мєєрєтїп, жылкы кишенетип, кєчкєн 
журттай алкылдап, он эки кїн жол жїрдї. Он їчїнчї кїнї ку-
даалар Кыйбага барып конду.
Темир кандын бир жигити кудалап келаткандарды кєрїп, 

жїрєгї тїштї. Жоо келаткан экен деп ордого шашылыш ка-
бар айтканга чї койду.

– Дагы кандай балээге калдык. Жердин тозоўу чыгып ас-
манга, кайнаган калыў кол келатат! Жоо келатат! – деп жаны 
чыкчудай айгай салды.

– Жоо келатат. Тезинен аскер жыйылсын, арбагына сы-
йынсын!
Кан шашып калды.
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Ордодогулар ары-бери шашып, эл кымгуут тїшїп калган-
да Ажыбай, Чалыбай, Кутунай Темир канды кєрмєккє чаап 
барып калышты.

– Кутманым кудаа, алладан бїткєн кудаўыз келди, – деп 
Ажыбай салам айтып кирди.
Айтып оозун жыйганча отуз миў койду кєчємє кєчє чу-

батып, кой башчысы Коўурат: “Кандын малчысы кана?! Кой-
ду єткєрїп алсын!” – деп бакырды. Артынан жылкы башы 
Саламат їч миў жылкы айдатып келип, шаштырып турду. Уй 
башчысы Делдеш тогуз жїз уй, тєє башчысы Отор їч жїз тєє 
айдап келип багып-кїтїп алгыла деп айгай салды. Шаарга мал 
батпай кетти. Жылкы уйдун, тєє койдун семизин кєрбєгєн 
букаралыктар ооздорун ачып калды  Калыўга кєп дїнїйє, ар-
бын мал айтып келбейт деп Жакыптан тїўїлгєн Темир кан 
айткандан беш эсе кєп мал айдап келген кудаа тараптан алдас-
тап калды. Кан башы менен мал, пулду кабыл алууга киришти. 
Ошентип жїрїп, кудаа тосконду унутуп калды. Ортодон бир 
кїн єттї. Манас Ажыбайды чакырып:

– Коно турган жайын билип кел. Кыз кайтарган сакчыга 
ак жамбыдан аянбай бер. Атамын мактаган кызын кєрєйїн, 
– деди кєєдєн кере.
Ажыбай кечки бешимде баары даяр деп жетип келди. 

Ордо башчысы Маматбекке он жамбы санап берип, Ажыбай 
менен Манас кыз турган жайга єтїп кетти. Муну менен иш 
бїтпєдї. Жолунан кан кызын кайтарган жети кыз канжарын 
жаркылдатып жолун тосту. Башчысы Нааркїл деген кыз экен. 
Ажыбай жетєєнє жети жамбы берди. Кийинки бєлмєдєгї эки 
калча кызга да жамбыдан берип жолун ачты.

– Эми жолуў ачык, Манас баатыр. Єзїў бара бер, – деп 
шаштырды Ажыбай.
Манас ордодогу чоў бєлмєгє баш бакты. Туш тарабына 

коюлган отуз чырактан бєлмє кїндїзгїдєй жарык. Жер їстї-
нєн кєтєрїлгєн тактага алтын кєшєгє тартылыптыр. Мамык 
тєшєктє Санирабийга сулуу мемиреп уйкуда. Манас карап 
турабы шок колун кыздын койнуна салып жиберди. Кыз бил-
мексен болуп, бой єлчєєсї болжолсуз, єўї айбаттуу, сєзї тїз 
Манастан кеп сурады.
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– Эшиктин алды кєл эле, 
каз, єрдєгї кєп эле. Атамын 
сансыз сакчыларынан єткєн, 
жети кенизек* кыздан, эки 
калча* кызды басып єткєн сен 
кимсиў?! Алтын кєшєгєнїн 
боосун чечкен, таттуу уктап 
жаткан Санирабийга кызга 
кол жойлоткон сен кандай ма-
шайыксыў? Ажалдан корксоў, 
дароо колуўду тартып ал! – 
деди Санирабийга нарк менен.

– Атаўызга мал берип, ал-
тын, кїмїш нар берип, кандын 
коргонун ачып кирген, мен
Манас! Карк алтынды 

їрєндєй чачып келген, мен 
Манас! Ат бойлобос кєлїў-
дї кечип келген, мен Манас! 
Каркылдатпай казыўды, ку-

кулдатпай кууларды, Санирабийга деген атыўды угуп келген, 
мен Манас. Ортосу жыпар парданы ачып кирген, мен Манас. 
Кудай койгон атым Манас, тегим кыргыз, – деди шок кїйєє 
бала тарсылдап.

– Кыргыздын Манасы сен болсоў, Кыйбанын кызы Са-
нирабийга мен болом. Аты Манас экен деп айтканга кантип 
кєнєйїн. Атамдын їйїн булгабай, азыр чыгып жєнєгїн. Азыр 
чыгып кетпесеў, анык сенин єлєрїў! – деп кыз колуна кан-
жар* алды.
Манас кагып тїшїрєм деп кол кєтєргєндє канжардын 

мизи билегин тилип кетти. Чиенин єўїндєй кызарган канды 
кєргєн кїйєє бала жинденген бойдон сыртка шашты. Элине 
барып урушка какчу добулбасын кактырды. Самсып жаткан 
кєп кошуун* атты кєздєй жабылды. Абыр-шабыр ат минди, ат 
минсе да бат минди, калаага чабуул койду. Мылтыктуу мыл-
тык октоду, саадактуу жаасын октоду. Бай Жакып менен Кє-
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кєтєй токто деп айгай салыптыр. Качырып кирген калыў кол 
ошондо токтоп калыптыр.
Бир караса Темир кан алтымыш ат тартуулап, чапкылап 

келип калыптыр. Мынча келбесе тозокко калмак экен. Ку-
даага келген Кыргыл, Бакай карысын, кырк чоронун баары-
сын бектерге бєлїп берди. Кїйєє баласы Манасты ээрчитип 
Темир кан ордосуна салтанат менен кетти. Кыргыздар боз 
їйдє жашайт дечї эле деп усталарды чакыртып, тїндїгїн ка-
йыўдан ийдирип, каалга менен босогону тїрлєп чийдирди. 
Тєрт жїз кийиз таптырып, мамык кєрпє салдырып даярдап 
койгон ак єргєєгє Манасты кийирип койду.
Кызыгы ошондон кийин башталды. Кїйєє бала Манасты 

кыз-келин кастарлап кїтїп алды деп Темир кан карбаластап 
жїрїп, эсинен чыгарып койду. Манасты єз, же єзгє эстебеди. 
Же кырк баатырынан кабар жок, чоў єргєєдє жалгыз калды. 
Эки кїн, эки тїн наар албай, сїйлєшєргє жан кєрбєй їўкїйїп 
отуруп калды, эстен чыгып эўгиреп. 
Кырк чоросу Манастын кєєнї эми тынды го, кыз-келин 

менен шарактап, оюн салып жатат го деп бирєєсї кабар алып 
койбоду. Баарысы кан Манастан бейкабар калды, каратаман 
кыргызды андан єткєрїп бакты.
Їчїнчї кїнї кырк-элїї аял жыйылды. Кїйєє баланы кєр-

мєккє Капия деген кыйынга жолдошун кошуп, Манас турган 
бєлмєгє кийирип ийди. Капия кирип эле эки кїндєн бери ку-
даа тараптан, же єз жактан кабар алган киши жок, каары кай-
нап турган баатырдын ыраўын кєрїп: “Апаке!” – деп бакы-
рып, эстен танды. Жолдошу качып кетти.

– Айланайын кыздар, нак желмогуздун єзї экен. Биздин 
кыз желмогузга кантип тийсин, – деп жолдош кызы жїгї-
рїп барыптыр, эси чыккан Капия небак єлїп тыныптыр. Єлдї 
деп дїрбєгєн топ аял Капиянын башын кєтєрсє, анысы кєзїн 
араў ачты. Салтанаты артык Санирабийга кыз Манастан эси 
чыгып талыганын билди. 
Ошентип Манас каарын кимден чыгарарын билбей отур-

ганда Бакай кырк чорого:
– Эр Манаска барсак кантет?! Ал азыр келин-кесек, кыз-

кыркын менен шарактап, ойноп-кїлїп, кєўїл ачып олтурган-
дыр, – деп кан ордого бастырып барды.
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Дарбазадан кирип, ат байлап, байласа да бат байлап, жел-
детти чакырып кїйєє бала кайда олтурарын сурады. Ал бил-
бейм дегендей ийин кїпшєдї. Ошондо Манас турган ак єр-
гєєнї болжоп, салам айтып кирип барган Бакайды баатыр 
кємєлєтє тїрттї. Артында турган Сыргакты кєтєрїп алып 
Ажыбайды урду, Серекти кєтєрїп Кутубийди урду.

– Сєзгє кел, баатыр, эмне ачууланасыў? Калыў алып кыз 
берген, аялыў беле мындагы эл? Кыз келбейт деп кыргызды 
неге урасыў?! Санирабийга кыз чыгарсын сенин желиўди! 
Же кылайтып киши каттатпай жол тоскон, кыз кийирбей зар-
даткан менминби?! – деп Серек катуу ачууланды.
Баатыр сєзгє жыгылды. Айткан сєзгє муруту солкулдады, 

бєйрєгї болкулдады:
– Аккула атты алып келгиле! – деп бакырды, жоо жара-

гын шаша кийинди, кєзїнєн каар учту.
– Айланайын эр Манас, тажик дагы бир топ журт. Кыр-

гын салып бул элдин кызылдай канын кыйба, – деп кан Бакай 
артынан кїїлєндї. 
Каны кызыган Манас аны угабы:
– Жигиттер, аттангыла! – деп айгай салды.
Алтын доол кактырды, мылтыгын дїўк аттырды, алдын 

тоскондун сїрїн качырды.
Урушка какчу алтын доолдун їнї – урушка аттангыла де-

ген кандын жарлыгы эмеспи. Ага ким каршы тура алат? Эч 
ким. Ошондуктан кырк чоронун баарысы, Кыргыл, Бакай ка-
рысы абыр-шабыр ат минди, ат минсе да бат минди. Ыкчам, 
тез кыймылдап, шаарды астын-їстїн кылып аралай чапты. 
Куда бетин кєрбєсїн, кудаа болуп барган кыргыздын аяк-бия-
гы алтымыш миў кол экен. Алтымыш миў кол бейкут жаткан 
Кыйбаны бейкїнєє уруп кыйнады. Кыйбанын эли айбатын 
кєрїп бет-бетинен кыйрады.

– Урматтуу каным, кїйєє балаўыз аскери менен бизге 
айгай салды, адам койбой баарын кырып салмак болду, – деп 
кабар айткан чабарманга Темир кан таў калып турду. Шашы-
лыш бектерин жыйды. Абдыкалык, Тїлєєбек, Акылбайыс 
жооп бере албай баштарын тємєн салды, кыйын ишке кабыл-
ганын алар да єз жон териси менен сезди.
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– Кудаа тосо албаган, кїйєє баланы барктай албаган биз-
ге чала?! Келин-кесек барбай ачка таштап, келин-кесек барат 
деп биз барбай кылымга тїйшїк салыпбыз. Кїйєє бала эр Ма-
нас баатырдын кыйыгына калыпбыз, – деп Кыйба каны Те-
мир єтє кайгырды.
Чї дегенде эле каны кызуу чоролор учурбай каз-єрдєгїн 

атты. Їрїп чыккан итин, наабайчынын тандырын койбой тал-
калады. Жазайыл* огу зыркырады, жебенин огу кыркырады, 
уюлгуган чаў обого буркурады. Жолунан чыккандын баары 
бїлїндї. Акмам деген каныша:* “Атаўды азапка салдыў!” – 
деп ачууланды, кызы Санирабийгага барды.

– Апаке, бир аз сабыр кыл, капа болбой тур! Кара кыргыз 
канынын никесине кирїїгє жанына барайын, – деп шашы-
лыш алтымыш нєкєрїн кызыл-тазыл кийинтти.
Айдай жїзї балкып, жыпардай жыты аўкып жолго чыкты. 

Андан башка жалаў короз сындуу, сулуу кырк кыз тандады. 
Ак жоолук байлап желекке, шербет аш куюп челекке, Акыл-
байыс баштаган алты бегин ээрчитип, каптап келген кошуун-
дун жолун тороду. Манасты кєрїп Санирабийга кыз ийиле 
таазим кылды.

– Баатыр, бир ачууўузду мага бериўиз, тїйїндї тєрєм 
чечиўиз! Таарынып элди кыйратпай, койгон талабыўызга же-
тиўиз. Мен  сиздин ак никеўизге кирїїгє макулмун, – деп 
жебирей сїйлєй Саани кыз, жез комуздай шыўкылдап, кї-
йєєнїн атын жылоолоду. 
Кыздын сєзїн кайтарбай, кырып ий деп айталбай Манас 

эр токтоп калды. 
– Манас баатыр, итчилик бизден кетти. Ак чєп башта, 

эмне десеў кєнєбїз! Санирабийга кызды никеўизге беребиз. 
Кан баласы канышаны кара кыргыз каны никейиўизге алы-
ўыз. Санирабийганы самап келген кыргыздын никейине бер-
дик, – деп Абылкасым аттанып, айгайды журтка салды, жа-
рыяны катуу айтты.
Кан никейине кирди деп уккан калайык Санирабийганы 

“Каныкей” деп атап алды.
Уруш басылды, алсырап турган Темир кандын кєзї умач-

тай ачылды. Тїйїлгєн муштуму жазылды. Казыначы кайда 
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деп дїнїйєгє асылды. Кыз, кїйєєнїн жолуна жїз миў дилде 
чачылды. Ушинтип кыраан Манас баатырдын кыйындыгы би-
линди.
Ууктарын учтатып, туурдуктун баарысы баалуу кездеме 

менен тышталган, тїндїгїн кооздоп чаптырган, алтын боодон 
тактырган кырк бир боз їй тигилди, Кашар Дєбє оюна, Кара 
суунун боюна. Эми кезек Каныкейге келди. Ал їйгє килем 
салдырды, мамыктан жаздык алдырды. Атилес, шайы, тубар-
дан алты жїз жууркан салдырды. Темир кан баштап баарысы 
айран болуп карады. Алтын чайдоос-даўкандан алтымышын 
алпарган, кырк такта коюп жїк жыймак так ошондо калып-
тыр. Кыркалекей тигилген кырк їйгє кырк кыз кирди, кырк 
бийи кызмат кылды. Кан Бакай баштаган кырк чорону кыз 
тандап алгыла деп Темир кан чилдирманын чалдырды. Кыз 
тандаганга келгенде айбаты кїч кырк чоро кысталып турду, 
кылым журттан ким кєргєн, мындай кызык ишти.

– Ай баатырлар, тандатып кызга жїргєнчє, элге тамаша 
болсун. Талаага чыгып жарышалык, таалайга кандай тагдыр 
туш келсе, так ошо кызды алалык, – деди Манас.
Манастын сєзї эки болбоду, баарысы макул кєрдї.
Узак жерге барып, кырка туруп алып, ат коюшту элдин 

кулак-кужурун жарып. Кудайдын буйругубу, байгеге чыгып 
келген ат їстїндєгї баатырын жїрєгїндє каалап турган боз 
їйгє алып келиптир. Сарала биринчи келип, эў мурунку ти-
гилген Аруукенин їйїнє токтоду. Жєє бєрїсї Алмамбет їйгє 
кирип барса, їтїрєйгєн кара кыз кытай деген ушу деп угуп, 
єзїнє дуба окуп, дем салып албарсты болуп алыптыр.
Артынан Бакай барып Нааркїлгє кез келди. Їчїнчї кел-

ген Сыргак Саягїлгє, тєртїнчї барган Ажыбай урууда жок 
сулуу Улугатка, бешинчи Кутунай Кыяпат периге, Алтынчы 
Мажик Батмасамга, жетинчиси Токотой буралган Бурунакка, 
сегизинчи Чалыбай Сейилсам сулууга, тогузунчу Чубак Се-
йилканга, онунчу Чалиги Санамканга туш келди.
Ушинтип калган чоролордун да туш келген кыздары жан-

да жок сулуу болот, бак дєєлєт башка конот. Кырк їчїнчї 
болуп аркасынан албаўдап, Аккула минип далбаўдап арстан 
Манас жетиптир. Санирабийга кыз ыргала басып барыптыр. 
Аккуланын дїбїртїн алыс жерден угуптур.
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– Атыўыз кїлїк экен, – деп кылайып кїлїп туруптур. 
Баарысын кєрїп сабылдым, аягы болуп турсам да, бактыма 
тєрєм табылдыў, – деп оёндун атын алды.

– Кыздар, – деди акылгєй Каныкей. – Арманыўар ичи-
ўерде кетпесин. – Биз азыр жигиттердин сыноосун кєрдїк. 
Эми сынак бизге келди.  Тийбейм дегендер ачык айткыла. 
Кырк баатыр кыздардын кєзїн байлап оолак турсун. Жабыла 
басып, ал кыздар бирден-бирден кармасын. Бириникин бири 
билмексен болуп албасын, – деп шарт койду Каныкей.
Кырк баатыр кырк жерге барып турду. Кєзї таўылуу кыз-

дар жигитин издеп чыкты. Мурда кимиси туш келсе, ошону 
кармады. Їркїп бою турса да, їтїрєйгєн кара кыз Алмамбет-
ке жетиптир. Темир кандын кызы Каныкей Манасты кармап 
кетиптир.

– Чоронун баарына сонун кыз туш келди. Неге мага улам 
эле їтїрєйгєн кара кыз туш келет? – деп Алмамбет сыйда 
таарынды. 
Каныкей гана билди, їтїрєйгєн кара кыздын сырын.
– Арууке, кандайлыктан кубулуп, кара кыз болуп алдыў? 

– деп Каныкей келип асылды, Кайыптын кызы Арууке їндє-
бєстєн басылды.

– Дагы бир сынак єткєрєлї. Эми кырк кыз кырк жигит-
тин кєзїн байласын, – деди акылдуу жан Каныкей. – Жигит-
тер кєздєрїн ачпай келип, єздєрїн кармаган кызга кабылсын. 
Мындан артык калыстык, бизге кайдан табылсын, – деген 
шартка ошол жерде турган жандын баарысы макул болду. 
Кыздарды бєлєк айдады, кырк баатыр кєзїн байлады. 

Кыздар былк этпей турду. Манас баштаган Кыргыл, Бакай 
карысы, кырк баатырдын баарысы кайдалашып кыздарды из-
деп жєнєдї. Эл чуру-чуу тїшїп калды. Билгендей баары же-
типтир, ат келген кызын кармаптыр. Алмамбетке кез келген 
Арууке ансайын єчєшїп, тантык кыз болуп алыптыр.

– Эжеке, мени тыўдачы! Кыйгыз эли тїйїк деп, кытай 
эли бїйїк деп, неге мага туш келет кайта-кайта жїйїп! Башка 
кыздын баайын кыйгыз алат да, мен кытайга кантип тием, – 
деп Арууке ачууланат.
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– Андай дебе, Арууке! Анын деле биздей эки колу, эки 
буту бар. Кытай экен деп кєєнїўдї бузба. Алмамбеттин єнєрї 
єзгєдєн артык, – деди Каныкей.

– Эжеке, эмне десеў, ошо де. Кытайдан келген наадан-
га намыс їчїн да тийбейм! – деп чырлаганда Каныкей Ал-
мамбетке асылды.

– Алмамбет аяш, Арууке деген кыз сулуунун сулуусу, 
сымбаттуунун сымбаттуусу, кыз бїткєндїн кымбаты, – де-
генде башка кыздар да дуулдай коштоп кетти. – Кичине кї-
тїп, алдап-соолап боюн ал! Ошентсеў кайып жоголот. Атасы 
кытай экен деп келбетин бузуп кейитти, сїйбєстїн сєзїн сїй-
лєдї. Он бир жашымдан бери биргебиз. Єзї акылга дыйкан, 
колу уз, ааламда жок мындай кыз, – деп Каныкей булбулдай 
сайрады.
Алмамбет макул болуп, Аруукеге бет алды. Барса Аруу-

ке андан беш бетер ыраўы суук болуп алыптыр. Таш тулга-
дай бети, таар каптай эти бар, тїйдєк кара чачы, каўырсыган 
жыты бар кара кызга айланыптыр. Алмамбет кыздын жанына 
тура албай, каны Манастын жанына басып келди.

– Нур кызынан болсо да, атым чыгып келди деп, бу кызды 
алсам, арылбас менин арманым, – деп оор улутунуп алды кан 
досуна.

– Ай ушу, Темир кандын мазагы, аябай єттї азабы! – деп 
кан Манас оройлоно сїйлєдї. – Жаманды жыйып аял деп, 
аярды жыйып аял деп, неге бизди алдайт?! Кыз албасам кой-
дум, Кыйбада жїрїп не кылам. Андан кєрє, кырып таштап ке-
тейин, акылсынган канын, тажиктин бардык жанын! – деп 
каарын салды кан баатыр.
Кан Жакып баштап карысы, Акбалта менен Бердике, ак-

сакалдар шашып калышты. Анткени, алар кан Манастын мї-
нєзїн жакшы билип калышкан. Агала сакал Ошпур бай менен 
Байжигит Манаска балээ болду дешти, кыраан Манас аз эле 
жерден калды, кыйкырып добул кагышы. А алтын добул ка-
гылса, кырк баатырдын мїнєзї белгилїї эмеспи, кыямат ка-
йым салышы.
Кыраан Манастын каарын кєрїп, тажиктин кєп улугу же-

тип барды. “Кылыктанбай турбайсыўарбы!” – деп кыздарды 
аябай кєр жемеге алды.
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“Кудай буюрган никеден качып кайда кетем. Качса кайып 
болом, ошондо оўоломбу?” – деп ой жїгїрткєн Арууке Ал-
мамбетке тиймекке моюн сунду. Жети бєлмє ариби Арууке-
нин чын келди. Кадимкидей мурдагы калыбына келгенде ка-
рап турган канча жан, сулуулугун кєрїп, суру кетип талыды.
Каныкей казынага баргын деп кырк аялды жумшады. Бар-

ча, шайы, атилес, кымкап дегенди кыз кезден жыйган экен. 
Бири-бирине окшобойт, жууркан менен кєрпєсї. Кырк бир 
боз їйдї толтурган экен. Ошон їчїн Каныкейдин атагы ой-
ротто озуптур. Заматта кырк бир боз їй толду, отуздан жуур-
кан болду.
Так кырк кїн той болду, ат, кунан чабылды. Кыз оюну ой-

нолду. Каныкейди кырк келин кєчїрїп келди.

КЄКЄТЄЙДЇН  КЕРЭЭЗИ

Кыргыздын кыраан байы Кєкєтєйдї ажал тооруп, бу жал-
ган дїйнєдєн єтєєрїндє теўтушу Байдын уулу Баймырзаны 
чакырып, керээз кебин салды.

– Бокмурун балам али жаш. Артымда кєп малым, дїнїйєм 
калды. Єлїп кетсем єлгєнїмдї элге билгизбегиле. Малымды 
бїлдїрбєй, кемпирдин ашы, кедейдин башы кылып кєємп 
койгула. Тогуз жїз токсон миў жылкым, эки-їч жїз миў 
тєєм, алтымыш миў уюм, тогуз миў топозум, кампага жыйган 

алтыным, эки там 
толгон кїмїшїм, 
алтымыш сарай 
кїрїчїм, кєєхар 
таштан миўи, зу-
муруттан токсону 
бар. Кєрїп баарын 
билип ал. Жалгыз 
балам Бокмурун 
Оогандагы Тїлкї 
байдын кызы Ка-
нышайга кїйєє-
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лєп кетти. Дєєлєткє мас болуп мїлкїмдї бїлїнтпєсїн, ма-
лымды бїлдїрбєсїн. 
Жакыптын уулу, баатыр Манаска: “Атам єлдї, келгин”, – 

деп кабар салбасын. Кырк уруу кыргыз балдарына кошулуп, 
башка уруунун балдары да кыйкырып келип калбасын. Уругу 
кыргыз – улуу журт, кєпчїлїгї кара курт. Каадабыз калмак 
дилинде, калмак бойдон кала албас кара кыргыз зилинде. Ар-
зымды балам жеткирсин, арстан Манас иниме!
Айтып оозун жыйганча, Кєкєтєйдїн кєк тїтїнї бурк этти. 

Кєкїрєктєн жан кетти. Кєз алдында тургандардын кєпчїлїгї 
чур этти. Бир нече кїндєн кейин кїйєєлєп кеткен Бокмурун 
їйїнє єкїрїп тїштї.

– Атаке, айланып мени бир кєрбєй, арманда сен єттїў-
бї?! Ажал тооруп єзїўдї тирїїўдє бир кєрбєдїм, атакем се-
нин кєзїўдї! – деп болкулдап ыйлады, ата туягы.

– Жєє болгонго ат эле, ач болгонго аш эле! Єзїбїзгє кєп 
кїйгєн, кыргыздын анык башы эле! – деп єкїрдї, єўкєй кыр-
гыз баласы. 
Кара сакал Баймырза єкїргєндї урушуп, уулуна ата ке-

рээзин чыпчыргасын коротпой айтууга кам урду:
– Атаўдын: “Мал, мїлкїмдї бїлдїрбєсїн. Кєп киши ча-

кырбасын. Кемпирдин ашы кылып, кедейдин башы кылып 
кємгїлє”, – деп айткан керээз сєзї бар эле...– деп сєзїн бї-
тїрє электе Бокмурун кесе сїйлєдї.

– Бу кыямат кеткен атакемдин аш бер деп айткан сєзї. 
Аш бермек менин милдетим! Сен ага киришпе! Кирише тур-
ган сен ким элеў?! – деп ороўдоп, атасынан калган Мааникер 
атты минип, Манаска чаап жєнєдї.
Кечинде чыккан Бокмурун жебенин аткан огундай, ар 

кырга барып бир тийип, сом туягы жер чийип, тери чыгып сы-
зылып, деми чыгып кысылып, Мааникерин кындыйтып шам-
да барып калды.

– Кайдан келген баласыў?! Ачылбай турат кабагыў , – 
деп кєкжал Манас сурады.

– Атым менин Бокмурун, атам Кєкєтєй єлгєн кезимде 
айылда жок болчумун. Оогандан колукту алып келем деп ар-
мандуу кїнгє жолуктум. Келсем атам єтїптїр, келбес жайга 
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кетиптир. Баймырза деген досуна бар сєзїн айтып салыптыр. 
Атакем: “Эр Манасты изде деп айткан экен. Жерге берерде 
токсон миў дооран байласын: жер жайнаган малымдан, дєбє-
дєй алтын зарымдан, зумурут, кєєхар таштардан, єнєр кєрсїн 
жаштардан, єткєрсїн дїйнє аштардан”, – деп атам акыретке 
кетиптир. Аргамды таппай алдырап, сизди издеп чыктым, – 
деп Бокмурун бала кєз жашын аарчыды.

– Бокмурун, атага аш берїї – уул милдети. Кылганыў 
єзїў їчїн, эч аянба! Кызматыўда мен да бар, – деп кымызын 
берип, насаатын айтып, Манас баланы жолго салды. 
Мааникер учкан куштай сызып ошол эле кїнї тїн ичинде 

їйїнє барды. Бокмурундун эмне иш кылып жїргєнїн урук-
тууганы билбей калды.

КЄКЄТЄЙДЇН  АШЫ

Акка моюн сунган атасынын сєєгїн жерге бергенине туу-
ра їч жыл толду. Бокмурун атасы Кєкєтєйдїн кєк туусун кє-
тєрдї, їй тикти. Кыргыздын кыраандарын чогултуп, аш бер-
мекке кеўешке чакырды. Алайда, же Суусамырда єткєрєлї 
десе, кєпчїлїк: “Алайдын суусу тунук, чєбї кєп болгону ме-
нен отундан єксїп калабыз. Ал эми Суусамырдын тоосу би-
йик, жери тар”, – дешти. “Анда ат чабууга кеў, отун, сууга 
мол, Каркыра жайлоо ашка ылайык жер!” – деп айткан Ко-
шойдун кебин эп кєрїп, кєпчїлїк бата кылды. Жай чилдеси 
оогондо, мал семирип толгондо, кїз эсеби болгондо Кєкєтєй-
дїн ашы Каркырада єтмєк болду.

– Калайык, угуп ал. Атамдын ашынан мал аябайм, намыс 
їчїн кыргыз, кытай, калмак койбой чакырам. Балдарына жор-
го тай мингизем, кыз-келинге кызыл-тазыл шай кийгизем. 
Ушунун баары атамдын дєєлєтї їчїн, – деди Бокмурун єзї 
жыйып койгондой, атасынан калган дїнїйє, малды аябай чач-
мак болду.
Жаш Айдарга кырк кїн чапса кыйналбас, оозуна ууртам 

суу албас Мааникер кїлїктї мингизди. Дїйнє жїзїн кыдыр, 
баарын атамдын ашына чакыр. Аттан тїшпєй амандык сура-
гандан кийин, минтип айт деп катуу зынарлады.
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"Кан Кєкєтєй о дїйнє салды, келбес жайга кетти. Кєкє-
тєй ашын берїїгє Бокмурун деген уулу Ысык-Кєлдїн башын-
дагы Каркыра деген жайлоого барып конду. Байгенин башы 
токсон миў жылкы, жїз миў кой. Чакырган киши ашыма кел-
син, ашыма келбесе, башына таяк тиет. Бокмурун катын-кы-
зын ыйлатып, кыргынды катуу салат, билгенин кылат. Каршы 
чыккандын баарын койбой кырат деп айт!" – деп Айдарды 
жєнєтїп жиберди.
Ашка чоў даярдык кєрїлдї. Мал эсеби алынды. Кеў Кар-

кыра ичине їч жїз миў боз їй тигилди. Кєкєтєйдїн ашын кан 
Кошой башкарды. Ага казактын эр Кєкчєсї, Элемандын эр 
Тєштїгї, Эштектерден Жамгырчы жардам берип жїрдї. Эл 
конок келет деп жасалгасын бекемдеп, союшун ырастап, жол 
карап калды.
Ашка биринчи болуп эр Багыш Суркийик атын алчаўда-

тып тєрт миў аскер менен келип тїштї. Кїн єтпєй артынан 
чубап, калмактын кыйыны Коўурбай жїз миў, Кырмустун 
уулу Мурадил он миў, кызыл чоктуу Нескара жети миў, кал-
мактын Жолой каны отуз миў, Алооке элїї миў, Каткалаўдын 
Сайкалы отуз миў, Кєкчє отуз миў, Кошой кан отуз миў, Їрбї 
чечен он эки миў, Буудайык уулу Музбурчак тогуз миў кол 
менен келди. Баарын айтып олтурсак санак жетпес, бирок не-
гизги конок Манас баатыр бир ай єтсє да келбеди. Ашка кел-
гендер себебин билбей таў калды. Ашка келген кытай, калмак 
малын талап, кыз-келинге тийишип зордугун кыла баштады. 
Аларды кой-ай деген берен чыкпады. Коўурбай, Жолой, Нес-
каранын алдында бїжїрєп, айтканын кылды Бокмурун менен 
жакын тууганы эр Їрбї. Бокмурун бїт кыргыз кандарын ча-
кырып жыйын курду.

– Баарыў калк башкарган кансыўар. Бир акылга келелик. 
Кытай, калмакты чакырып алып кара жанга кїч келип турат. 
“Ашыўды бат бербесеў, элиўди талоонго алам!” – деп улам 
бири келип коркутуп атат. Эми эмне кылчумун, – деп ыйлак-
тады Бокмурун.

– Кєралбастык кїчєдїбї, же кыргыздын таарынчакты-
гы таркабай теў аталыгына бардыбы, а балким Бокмурун ба-
лам жаштык кылдыбы, айтор, канкор Манас ашка чакырыл-
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бай калыптыр. Канкор Манас 
баатырдын жоктугун билип, 
бїт каўгай: “Жамандын їйїн 
коногу бийлейт болуп атпай-
бы”. Агасы Їрбї элге баш бо-
луп, иниси Бокмурун малга 
мас болуп ишти ойрондоткону 
турасыўар. Коўурбай, Жолой, 
Нескарага кимиўдин шайыў 
келет?! Катылсаўар дайыны-
ўарды таппай каласыўар. Же 
кылым журту кытай, калмакка 
тик караган араўарда бааты-
рыўар барбы?! – деп Кошой 
катуу айтканда, Їрбї баштаган 
Тєштїк, Агыш, Багыш, Муз-
бурчак, Жамгырчы, Жїгєрї, 
Кєкчєлєр башын жерге салды. 
– Эми да кеч эмес. Катыўарды 
жазгыла да арстан Манас баа-

тырды тезинен ашка чакыргыла. Кєралбастыкты токтоткула. 
Кабылан Манас келбесе, бизге туу болуп бербесе, мынабу 
кытай, калмагыў бизди киши-миши дебейт, бучкагына теўе-
бейт! – деп жекире айтты. 
Кан Кошойдун жїйєлї кеби башка оор мїшкїл тїшїп 

турганда намыска тийди. Їрбї, Бокмурун жанына Агышты 
алып, кат жазды. Жазганда да бат жазды, кечирим сурап жаз-
ды. “Тєрт тїлїктєн тогуздап мал, алтын, кїмїштєн аябай бе-
рем, кыз тартуулайм, айланайын шер Манас, келип кал!” – 
деп жазды. Кошой окуп алып чочуп кетти, жаны кейиди.

– Ээ, кокуй, адам болбой калгырлар! Атаганат Бокму-
рун, ушинтип да жазабы? Ушу жазганыўарга Манас келеби, 
аш башкарып береби?! Малыў менен кызыўды, кїмїш ме-
нен алтыныўды кєзїнє илеби?! Тонуўду кийеби?! Келмек 
турсун чындап ачуусу келбейби! “Кытай айдап жєнєсє, тар-
тып алам”, – дебейби. Малдын баары ошондо, тондун баары 
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ошондо. Эми мен айтканды жазгыла, – деп Кошой катуу уру-
шуп, катчыны чакыртты. 

“Бу катты Абаў Кошойдон деп бил. Кєкєтєйдїн ашы деп 
эл чакырдык. Кабар алган калыў журт бїт чогулду. Кытай, 
калмактын: Коўурбай, Жолой, Нескара, Бороончу, Ушаў, 
Мурадил баштаган алты чочкосу элди кекетип чаап алам деп 
коркутуп жатат. Баатыр Манас єзїў келбесеў, элден кол їзїп 
каласыўбы деп корком. Жаманы кылган кесирди жакшы кєтє-
рєт деген илгертен сєз бар эмеспи. Ошонун сыўарындай, сен 
дагы бир жолу айкєлдїк кылып кой, баатыр! Жаманга єчєш-
пє, макоого теўелбе! Айкєл Манас тилимди ал! Кыргызыў 
кызыл уук болуп кырылып кеткенче келип кал! Кырылган-
дын бетин кудай салбасын! Сенин келишиўди чыдамсыздык 
менен кїтєбїз!” – деп жаздырды. Їрбї менен Бокмурундун 
кечирим сурап, ыйлап жазган жерин калтырды. Колун коюп, 
мєєрїн басты. 
Мааникер бууданды* мингизип жаш Айдарды жолго сал-

ды. Айдар кєп жол басып Манастын ордосуна барды.
– Кїч келсе жанга чабышат, жай болгон кїнї эстебей ка-

лышат. Бирин койбой талкалап, кытай, калмак талап кетсин. 
Кулду мага алып келгиле, башын кесип алайын, – деп Акбал-
та бийдин Чубагы ачуусу менен Айдарды жылаўачтап соймок 
болду.
Дагы жакшы Манас баатыр уудан келип калып, арачылап 

калды. Ал болбогондо баланын шору катмак, башы кетмек. 
Катты алып окуп:

– Баргандарга салам айт, биз артыўдан барып калабыз, – 
деп Манас баатыр жумшак айтып, тон кийгизип узатты, жаш 
Айдарды. 
Кийинки кїнї Манас баатыр баштаган кол Чолпон-Атаны 

ашып, Кызыл-Кыя оюна кирип келди. Єргїїдє турганда кан 
Бакай:

– Баатырлар, Каныкей берген белекти алгыла. Кийимди 
окшош кийгиле, атты окшош мингиле, – дегенде кырк чоро 
баары калдаўдап Каныкей берген куржундун* кєзїн ачты. 
Єўкєй кызыл кийим кийишти, атка окшош жабуу жабыш-

ты. Билерман Каныкейдин белегине ыраазы боло, мадырайып 
алышты.
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Бокмурун кабарды кїн мурунтан угуп, буту бутуна тийбей 
чуркады. Токсон сарай їй тигип, тогуз миў киши менен то-
суп чыкты. Кан Манасты кєрмєккє кайнап жаткан кєпчїлїк 
жабыла атка минди. Мурдатан эр Манасты кєзгє илбей, кан 
экенин тоготпой жаткан Бокмурун ошо кїнї сєгїлдї. Кыргыз 
тукумунун улуктугу ошондо билинди.
Канкор Манастын алды-артын жыйырма, оў-солун жы-

йырма жоокер кайтарып, мылтыктарын октоп, милтелерин* 
чоктоп, жаа* кезеп, кылычтарын кындан сууруп чаба турган 
баштанып, эшик эндїї айбалталарын чабуучудай кєтєрїп ке-
латты. Токсон миў кол дїбїрєдї. Туш тараптан керней їнї ба-
кылдады, сурнай їнї такылдады, жезнайы чыгып шакылдады, 
доол їнї дїўгїрєдї.
Бокмурун сары улак таап садага чаптырды. Жолуна кы-

зыл дилде чачтырды. Отуз кїндєн бери бир Манасты кїтїп 
ашы башталбай турат. Ошон їчїнбї, канкор Манастын каа-
рына калбайлы, саламдашып баралы деп кан Кошой баштаган 
сегиз кан жетип келди. Эр Манас кан Кошойго кош колдоп 
кол сунду, салам берди. Кошой ийиндеше алик алды.

– Канкорум келдиўби?! Журтуў аманбы?! Мынча неге 
кечиктиў? Ана келет, мына келет менен Каўгайдан келген ка-
лыў кол малын талап жеп алды. Атым Кошой болгону, эзели 
мындай кєрбєпмїн, – деп зиркилдеди кан Кошой.

– Эр жигиттин башына нелер келип, нелер кетпейт. Ме-
нин да билгеним бар, абаке. Ашка келгенден кийин дїнїйє 
деп кайгырба, – деп жооп берип, оозун жыйганча Бокмурун 
арстан Манаска Арчатору баштаган тогуз атты тартуулап ке-
лип калды.
Канкор Манасты бир кєрсєк деп эўсегендер кєбєйгєн-

дєн кєбєйдї. Желдеттери колго камчы, кылыч алып кайта-
рып турганына карабай, эл ар кай жактан чогула берди. Ток-
мок жегени андан кєп, жакалашып, кыйкырып далайы жїрєт 
мушташып. Эл ошентип чукулдашып жатканда Алооке кан-
дын Чагырбай деген сынчысы:

– Бу ааламды куруткан кыргыздын Манасын бир сынап 
кєрєйїн, – деп боз їйгє жетип жыртыгынан шыкаалай кара-
ды. 
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Канкордун айбатын кєрїп, жїрєгїн мыкчып жыгылды. 
Кєп єтпєй, эл алдында тыбырчылап жаны учту. “Кытайдын 
сынчысы єлдї” деген кабар кєпчїлїккє жай чилдеде кїйгєн 
єрттєй тарады.
Ашка келгендин камылгасы кєрїлїп жаткан. Кемегеге ка-

зан асып, эт бышкан маалда жоон-жолпу келген, бою кыска, 
дулдугуй бет калмактын жанда жок балбаны Жолой кандын 
карды ачып куркулдап, тамагы жаман алты желдетин ээрчи-
тип тамак издеп жєнєдї. Бир жылкычынын укуругун тартып 
алып, эки кулач, бир карыш шиш жасады. Ары басып Сукум-
бек деген баланын казанына сугун артты. Калмакча эт сураган 
Жолойдун чулдур тилин тїшїнбєй бала жалдырай карады. 
Шиши менен табактай этти сайып жеп жатканда: “Устуканды 
ордуна кой, ал менин мойнумдагы эт!” – деп чыркыраган ба-
ланы бир уруп, їстїнє отуруп алды, арбак ургур алп Жолой. 
Ошентип казандагы этти калтырбай бїт мойсоду. Ошондо да 
тойбоду. Экинчи казанга сугун артканда казанчы бала Бокму-
рунду чакырып келе койду. Бокмурун Мааникерин кындый-
тып текиреў таскак атып келди:

– Жолуў каткыр, Жолой кан, бул жерден жогол! Улук 
болбой улуп кал, кан болбой куруп кал! Кемегеден эт жеген 
иттей кейпиў курусун! Кардыў ачса мага айтпайсыўбы! Ашка 
атаган этти анан деле жесеў болот эле го?! Наадандан єткєн 
айбан турбайсыўбы?! – деп чаўырган Бокмурунду Жолой 
чымын чакканчалык кєргєн жок. Бирок атына кєзї тїштї.

– Бул єўдєнгєн кырдан кайып узатпас тулпар кыргыз 
элине чак эмес. Мунун изин табыш керек. Ушу кезге чейин 
атты колго келтире албай жїргєн биздин канга таўмын, – деп 
Жолой шайтан ары колоктой басып, тїзеле Коўурбайга ки-
рип барды.

– Коўурбай, сонунду билбей, тамакка ыраазы болуп тал-
пайып жатып алыпбыз. Кечээ Манасы келгенде акындарын 
айттырып, астына улак тарттырып, тартуусуна Арчатору баш-
таган тогуз ат берди. Жолуна дилде чачтырып, дїўгїрєтїп 
тосту. Манаска ат тартуу кылып, сага неге бербейт. Коўур-
бай намысыў болсо єзїў ойлоп кєр. Азыр Бокмурун дегендин 
Мааникер деген керемет атын кєрдїм. Ал сенин жерге, сууга 
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тийгизбей мактаган Алгара менен Торуайгыр аттуу тулпар-
ларыў экєє бириксе анын жанында эчтемеге шоонешпей ка-
лат. Аўдап кєрсєм Мааникер ааламда жок ат экен. Сен ошону 
сура. Албай койбо, бербесе ушу турган кыргызды балээге са-
лып торго, – деп Коўурбайдын жїрєгїнє кол салды, шайтаны 
семирген Жолой.

– Андай болсо аш берген кулду чакыр! – деп Коўурбай 
єкїмсїнє кол жаўсады.
Кан Коўурбай єзї чакырып жаткан соў барайын деп Бок-

мурун адыраўдап, кєўїлї шайдоот келди. Келсе єўї бышкан 
єпкєдєй, кєзї єгєєлєгєн темирдей, мурду бузулган тоонун се-
ўириндей, єрттєнгєн дєўгєч баштанып отуруптур, кан Коўур-
бай. Кирпигинин чылпагы мергендер жасаган шородой дейт.

– Ачыган айранга окшогон айбан! “Кан Кєкєтєй ашына 
эсеби жок мал сайылат. Келбегендин эли-журтун, мал-мїлкїн 
чаап алам!” – деп алыўа жараша айтпайсыўбы! Сенин ушу 
сєзїў єттї мага! Макул кєрсєў сєзїмдї ук, мага Мааникер 
деген атыўды бер. Манас келсе тосупсуў, Арчатору башта-
ган кєп тулпарды тартуусуна берипсиў, калктан ашык кєрїп-
сїў, – дегенин уккканда дагы кандай балээге жолуктум деп 
кєўїлї шайдоот келген Бокмурундун маўкасы агып калды. 
– Эй, кул, каарыма алсам, как єзїмдєн єлєсїў, мусулмандын 
тєрєсїн менден єєдє кєрєсїў! Белдемчисин байланып, беш 
калааны айланып, Бежинге минер мал экен. Карыпчысын 
байланып, Кара-Шаар айланып, кан минер ат экен. Эркечтей 
мойнун койкойтуп, бїт кытай, калмак пашаасы Эсенканга 
тартууга берер мал экен. Мааникерди бербесеў ашыўа азап 
салам, айылыўды талап алам! – деди арбак урган Коўурбай. 

– Коўурбай баатыр, – деди эсине келген Бокмурун, – 
кантсе да менде ага-ини деген бар. Акылдашып келейин, бай-
кап элдин мїнєзїн, анан Мааникерди берейин, – деп калты-
рап-титиреп арты менен жыла качты. 
Кеўгиреген бойдон кан Кошойго жєнєдї, кан баянын сал-

ганы, андан жооп алганы.
– Ат аяган жер карайт дешет илгертен. Мааникерди бер-

бесек болбостур, пейли бузук бу каапыр, бет алышкан жол-
борстур, антпесек аягы аштын оўбостур. Тезинен тартуу 
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кылалык, ошондо кыргызды кырып койбостур, – деди кан 
Кошой кошоматтана.

– Абаке, андай болсо айткан акылыўа кєнєйїн, – деп 
Бокмурун шашкалактап жанындагы кызматчы жигитине ка-
рады. – Башка амал жок, атты алып кел. Атамдай кєргєн тул-
парымдан айрылдым окшойт, – деп шолоктоп алды.

– Эй, Бокмурун, токтой турчу. Башыма дагы бир акыл 
келди, – деди Кошой сакалын сылап, ойлонгон тейде. – Мага 
айтпай атты неге бересиўер деп канкор Манас бизди казаптап 
жїрбєсїн. Алдын арстан Манастын алдына баралык, акылда-
шып кєрєлїк. Орду келген иш болсо, ошондон кийин бере-
лик, – деп кан Кошой акыл таба койду.
Бу сєздї айтып Кошой баштаган Кєкчє, Їрбї, Тєштїк, 

Жамгырчы, Багыш, Агыш, Жїгєрї деген сегиз кан арстан 
Манас баатырдын алдына барды.
Кырк чорого токсон таман чоў ордо салдырып, шакылда-

тып аттырып, єзї ордодон оолак жерде жамбаштап жаткан 
экен, кайран эр. Сегиз кандын баары аттан тїшїп салам айт-
ты. Манас алик алып, жайдары тосуп алды. Сегиз кандын сєз 
баштоосу кыйын болду. “Сен айт, сен башта”, – деп бирин-
бири тїрттї. Кандардын шайы ооду. Аш бышымга жеткенде, 
ашта анча-мынча элге баш болуп эрдемсип калган эр Їрбї, 
эптїїдєн бирєє барбы айтчу деп жан-жагына карады. Айт-
канга киши чыкпагандан кийин, эргий тїшкєн эр Їрбї: “Ээ, 
Манас...”, – деп сєздї баштаганда канкору жалт карады. Їрбї 
канкордун айбатынан сестенип, оор їшкїрїп, тили кїрмєєгє 
келбей, їўкїйїп отуруп калды.

– Атаўа наалат, ит Їрбї! Адам болбой кал, сен Їрбї! Анча 
озунуп “Ээ, Манас”, – деп алган соў, айтып ийсеў не болмок? 
Айталбай турган болсоў, Кошой абам сїйлєсїн деп мени кїї-
лєп койсоў, калганын єзїм бїтїрбєйт белем. Карысам да кар-
кайып, карт буурадай тартайып, алдыўда турам го?! Карап ту-
руп, сени канкорго єлтїртсєм єзїмдї кудай урбайбы, ай арам 
Їрбї! – деп наалый урушту кан Кошой.
Кан Кошой мурутун чыйратып, буластаган Їрбїнї жеме-

леп жерге кийирди. Єзї кайраттанып, шаттанып эр Манаска 
їзїлє тигилди. Эми айтпаса болбостур деген ойго келди.
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– Ээ, кулунум, эр Манас! Байкачы баатыр, Бежин каны 
Коўурбайдын пейли тарып, Кєкєтєйдїн ашына келип алып, 
бейчеки єкїм кылыптыр. “Манаска Арчаторуну тартуу кыл-
дыўар, мага Мааникерди бергиле! Бербесеўер киши-миши 
дебейм, тарткан этиўерди жебейм! Айылыўа кыргын салам, 
ашыўды чаап алам!” – деп айтыптыр кан Коўурбай. Бу ол-
турган иниў капаланып келди. Кантебиз аба, дегенинен берсе 
берели деп айткам. Анан акылдашып келелик деп сиздин ал-
дыўызга келдик. Береним, берели же жок деп, єзїў айтчы тїз 
жоопту, – деп Кошой айтып оозун жыйганча Манасты кудай 
урду.
Оў кєзїнєн от чыкты, сол кєзїнєн чок чыкты, оозунан 

ойрондун ок жазайыл топ чыкты. Кабыландай караган, ча-
гарак куйрук чаар тон, чамынганы соо болбос, шаўы чыкты 
сур жолборс. Адам сыны бєлїнїп, арстан сыны кєрїўдї, доол 
кагар шаў таякты толгой кармап, алтын доолду даў дедире 
бир салды. Доол катуу кагылды, ордодогу кырк баатыр бири 
калбай кошту кєздєй жабылды. Ыкчамдыгын карагын, кош-
топ кийди жарагын. Кийген тону кєк темир, сыйынганы бир 
теўир. Найза, кылыч, ок єтєр, чала жери калбады. Ок єтпєс 
темир беткаптарын кийди. Мылтыктары октолду, милтелери 
чоктолду, мылтык атып, жаа тартаар мыктылары жоктолду. 
Ат башкарган Жоорунчу Аккуланы Манастын алдына 

тартты. Ачуусу келген эр Манас їзєнгїгє бут салбай, далдаў-
дап чуркап келип атына секирип минди. Сырнайзасын сайып 
койгон жерден жулуп алды. Аккуласын атырылта кол куушу-
руп, бїжїрєшїп топтоло калган сегиз кандын аксакалы Ко-
шойго барды.

– Аттигине, абаке, акылыўыз канаке?! Сенден бєлєк 
бири айтса, заматта жанын алмакмын. Жаш кезимден сыйла-
ган, жамандыкка кыйбаган Кошой абам экендигиўден жаныў 
калды. Мен єлгєндє тартуу бер дебейсиўби, єзїм турганда 
таалайыўдан кєрбєйсїўбї! Ушундан кєрєкчє, тирїї жїрбєй 
єлсєўчї! Мен кыяматты кєргєндє, кылымды кытай бєлгєндє, 
кыўк эттирбей билгенде, кынжылабай мингенде, атыў тїгїл, 
эр Кошой, кызыўдан тартуу бер, Кошой! Неге Манасым бар 
дебедиў?! – деп какшана кїйбєгєн жери кїл боло айтты. – 
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Ал каапыр сырыўды тартып албайбы! Бїгїн Мааникерди бер-
сеў, эртеў Аккула атты сурабайбы. Анан эр Тєштїктїн Чал-
куйругунун эсебин албайбы. Кыргыз сай тулпардан айрылып, 
сай кучактап калбайбы. Ат бїткєндєн айрылса, азамат шору 
катпайбы! Атышпай атыўды бердиў деп азабын артык тарт-
пайбы! Мааникер берем дегиче, Манасты єлдї дебейсиўби! 
Арбак аны урбаса, атымды кантип берейин, арбаган экен ал 
доўуз, алпурушуп кєрєйїн! – деп эр Манас алтын доол как-
тырды, Аккелте мылтык аттырды. Араў турган кырк баатыр 
аламан коюп жапырды.
Найзанын учу чабышты, адамдын башы кагышты. Бейкут 

жаткан каапырды сайып єтїп жатышты. Качып жєнєгєн кы-
тай, калмак колун такымдай кууп алышты. Кыргынды кєрїп 
Коўурбайдын жаны чыкты, жїрєгї кабынан суурулду.

– Кытай камданганча бу канкор кыргын салып кырып ий-
бесин! Ат албасам жок. Менин аземи артык Кылкара атымды 
тартууга бергиле. Кырдырып ийип кытайды карап турбагыла! 
– деп Коўурбай єзї кол артынан качып жоголду.
Нескара дєє баштаган Кырмус шаанын Мурадил, калмак-

тардын Ушаў баатыры, кара жалдуу Бороончу, каўгайлардан 
Ороўгу, кан Алооке карыясы кулдук урду. Баштары жер чий-
генче эўкейип, Кылкара атты кындыйтып, Манаска тартууга 
алып келди. 
Аламан чабуул токтоду. Кытайдын алтымыш миў колу Ма-

настын алдына тартууга барды, ат алам деп ат берип, абийири 
кетти. Уруш басылды, ар ким єз кошуунуна тарады. Корккон 
кытай, калмак талаада эки тїнєп калды.

АЛАМАН  БАЙГЕ

Таў атпай эл кайрадан Кєкєтєйдїн кєк туусу желбире-
ген ак єргєє ордосуна чогулду. Баш байге – сексен миў жыл-
кы, жїз миў кой жана миў тєє, тогуз миў уй жарыя айтылды. 
Экинчи аттын байгеси – беш жїз тєє, кырк миў жылкы, тєрт 
миў уй, элїї миў кой. Їчїнчї аттын байгеси – он миў жыл-
кы, эки жїз элїї атан тєє, жыйырма миў кой. Тєртїнчї ат-
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тын байгеси – беш 
жїз жылкы, жїз 
жыйырма беш тєє, 
жїз уй болду.

– Ат чубатсак 
кантет, баатыр? – 
деп аксакал Кошой 
эр Манастан сура-
ды.

– Чубаталы 
абаке, байгеге ча-
булчу аттардын 
саны эки миў бо-
луптур. Байге ал-
чубуз деп кээ бири 
атын жемге байлап семиртип, торпокко жетпес чобурун ко-
шуптур. Ошолор тулпардын жолун бууйт, ат чапкан баланы 
майып кылат, – деп Алмамбетти чакырды.

– Алмамбет, – деди экєє ээн калганда, – аянбай кїндї 
жайлап бер. – Ат семизи кымпыйсын, ат арбагы дыўкыйсын, 
– дегенде ал касыйда окуп, окуса да бат окуп, такалбай жат 
окуп, сууга жай таш салды. Кєздї ачып-жумганча кїндїн кєзї 
бузулду. Айлананы туман каптап, мєндїр жаады, аяздын суугу 
чучукка єттї. Тїнї чобур аттар тоўуп єлдї. Баатыр Манастын 
аты кабыргасы как Кула, каса* тулпар Аккула ээлигип, табына 
жетип калыптыр.
Эртеси кїн кылайып чымын ызылдады, чымчык чырылда-

ды. Ургаачы жолу улук деп чубатууга биринчи болуп Ороў-
гунун Кула бээси чыкты. Соўунан Аккула чубатууга кирди. 
Анан Жолой кандын Ачбууданы, Тєштїктїн Чалкуйругу, Му-
радилдин Кылжейрени, Музбурчактын Телкїрєўї, Кошой-
дун Сарысы, Їрбїнїн Карасы, Кєкчєнїн Кєгаласы жана ушу-
га окшогон миў ат чубады.

– Ат кай жерге барат, кайсы жерден келет? Єлчєєсїн 
канкор Манас баатыр єзї айтсын, – деп ашка келген калыў 
журт дуулдай суранды. 
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Канкор Манас аны ойлоп, муну ойлоп, жообун элге бер-
генче, кайсы кара теке сїздї, эл башкарымыш болгон кан 
Їрбї дагы куюшканга кыпчыла калды.

– Сай тулпарлар эки кїн ары, бир кїн бери келсин. Ме-
нин єлчєєм ошо, башка сєз болбосун, – деген єкїмїн айтам 
деп Манастын каарына калды.

– Жаагыўды бас, кул! Качантан бери сен эл бийлеп кал-
гансыў? Же наркты билбейсиў, же каныўды кєзгє илбейсиў?! 
Шайтаныў семирген окшойт, иш билбеген таз кул! – деп чо-
кусунда чогу бар, єзєгїндє сомдоп койгон огу бар толгомо 
камчы менен бир тартты.
Жаак жарылып, кан акты. Канды кєзгє илбей менменси-

нип жаткан бектер унчукпай, кысчу жерин бек кысты. Їтї-
рєўдєп кан Кошой арачы тїштї.

– Ээ, кулунум, эр Манас, бу не кылганыў?! Кокустан чеки 
иш кылсам мени да урасыўбы? Бу пейлиўди кой, баатыр! Ма-
нас, Манас десе барбая калат экенсиў, чала їйлєгєн чаначтай 
дардая калат экенсиў, – деди Кошой кан да жєн келбей.

– Ата наркы, ата салты баарыбызга бирдей. Же андай 
эмеспи, Кошой аба. Ыркты бузган, наркты сактабаган адам 
ким болбосун, кайда болбосун жооп берет. Сиз дагы Кошой 
аба деп койсо кєрїнгєнгє кошула берет экенсиз. Єз наркы-
ўызды, єз баркынызды билиўиз. “Жок, сеники туура эмес!” 
– десеўиз мынабу кєпчїлїктєн сураўыз, кїбєгє тартыўыз, 
– деди иниси Манас биринчи жолу абасына тїс їйрїп.

– Ак чєп башта, баатыр Манас. Абакеўди кечире алсаў 
дагы бир жолу кечирип кой, баатыр! Кай бир учурда ушундай 
шашмалыгым бар, – деп колун кєкїрєгїнє ала дїўкїйдї, кан 
Кошой. – Анан їтїрєйгєн Їрбї, сен да оозуўду жаппай, єз 
ордуўду таппай, эл алдында мени шерменде кылдыў! Сасыган 
доўуз, оозуўа келгенди оттой бербей, салтты, наркты сакта-
байсыўбы?! – деп Їрбїнї колдон силке тартып, кайдадыр ка-
чырып кетти. 
Манас эр Кошойду кыялбай тизгин тартты, болбосо шиши 

толгон эр Їрбїнїн башы капкачан тоголонуп кетмек. Ачуусун 
басып, андан кийин жооп узатты.
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– Калайык, алтымыш киши ат айдасын. Бу ата наркы. 
Чабдар белин ашып, Иленин боюн басып, улуу єзєн менен сы-
дыртып алты кїн ары барсын. Аттын келер жолуна алты миў 
адам ак желек алсын. Ар бир келген ат ээсинин колуна тий-
син, – деди. 
Аттар чубалды, атпай журт ашка кирди. Бокмурун дастор-

конду кенен жайды. Эриккенче эт тартты, кымыз сунду, кыр-
гыздын сыйын кєрсєттї. Кыскасы, тамак-аштын салтанаты 
єтє чоў болду. Анан барып Кєкєтєйдїн арбагына багышталып 
куран окулду.

КОШОЙ  МЕНЕН  ЖОЛОЙДУН  КЇРЄШЇ

Ырамандын Ырчы уулу жанына жаш Айдарды алып, жар 
салып жїрдї.

– Оо, калайык журт, эр Манастын сєзїн уккула! Кєкє-
тєйгє берген тойдун балбан кїрєшїнє кыргыз журту менен 
кытай, калмак тараптан бирден баатыр чыксын деди. Андык-
тан араўардан балбан тандалсын. Байгеси алты жїз жылкы, 
жїз тєє, эки жїз уй, беш жїз кой.
Кытай, калмак журту дїрбєй тїштї. Калыў колдун орто 

жери чарт жарылды. Аяктан булчуўу буура белиндей, балбан-
дык жайы чоў, єлєрїн билбеген айбандык мїнєзї бар, арты-
на тїшкєн айдары кыл чылбырдай чачы бар, кырктан ашкан 
жашы бар Жолой балбан койнундагы алтын бутка* сыйынып, 
майданга кїїлєнїп чыкты. Мас болгон пилдей кїркїрєп ор-
тодо турду. Жолойдун ажыдаар кебетеленген тїрїн кєрїп 
кыргыз тарап сестенип калды. Кичинеси чоўуна ыктады. Той 
башкарган Кошой ак сакалын силкинтип, Аксур жоргосун 
туйлатып кыйкырып жїрдї:

– Жигиттер, балбан кїрєшкє чыккыла! Мактанчаак итти 
жыккыла!

– Аба, келбей калган алп болсо, їйїнєн алдыргыла! Ка-
руусу жогу барбасын, балбансып єзї чыкпасын. Каран тїндї 
салбасын, абдан баарын байкагын, – деди эр Манас.

– Тїшїндїм, баатыр Манас! – деп иш билги Кошой жор-
гонун башын Элемандын эр Тєштїгї тарапка бурду. – Эр 
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Тєштїк балбан 
кїрєшкє чыга-
сыўбы? – деп 
сурады.

– Чык де-
сеўер чыгайын, 
жалтангансып 
калбайын, аба-
ке! Жер астын-
да жети жыл 
болуп, жетимиш 
дєєнї жалгыз 
жеўдим. Жер 

їстїнє чыкканы араў жети айдын жїзї болду. Этим кєк жа-
шык, менде калса бир кашык ысык кан калды. Жолой жыгып 
албасын, мїшкїл иш болуп калбасын, – деп кїрєштєн баш 
тартты.
Кошой атын камчылап Кєкчєгє жетти.
– Жолойго ким чыдап бара алат? Мен чыкпайм, Жолой-

ду жыга албайм, – деди ал шыр эле. Кєкчєдєн єтїп баратып, 
он жетидеги, жаўы їйлєнгєн Акбай балага туш келди.

– Жолойго кїрєшкє чыгасыўбы? – деп алдына тура кал-
ды.

– Кїрєш десеўиз кїрєшєйїн, абаке! Кубатым жетсе жы-
гармын. Жыгылып калсам жаш чырпык, ийилбестен сынар-
мын. Эки тїлєк боло элек, кимге калат убалым? 

– Тыў экенсиў уулум. Жаўы їйлєндї деп уккам. Мейли, 
солкулдак жумшак тарамыш, кїндє тердеп былчылдап, бол-
бой калган чагы экен, – деп мыйыгынан жылмайды Кошой. 
Ошентип, андан ары Чегиш, Абдыраман , Керкєкїл, Їрбї, 

Музбурчак , Кєккоён аттуу балбандарга барды. Алардын бал-
бан кїрєштєн баш тартканын угуп, айланып отуруп кантип 
кан Манаска туш келгенин єзї да аўдабай калды.

– Айланайын абаке, убакыт єтїп баратат. Эмдигиче бал-
бан жок. Эми не айла кылабыз? Намыс їчїн єзїм чыгайын. 
Кїрєшсєм эптеп жыгармын. Бирок чарчап калып эртеси эр 
сайышка кантип чыгам, – деди Манас ой калчап. – Андан 
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кєрє абаке, сенден єтєр балбан жок, башкага башты кор кыл-
бай, кїрєшкє єзїў тїшсєў кантет? Єзїў тїшпєсєў, балбан 
жок экен деп байгесин алып барып бер, – деди айласы куру-
ган Манас.

– Аттигиниў дїнїйє, карыган сайын кїнїгє, шайманыў 
бошойт тура! Жыйырма беш жашта, же кырк беште кайда 
эле? Элїї беште кезиксе да эптейт элем. Эми минтип сексен 
бешке жеткенде майданга чыгайын деп турам. Мейли, кары-
сам да бир койлук алым бардыр. Тобокел кылайын. Ат їстїн-
дє сайышка мыкты болчумун, бирок жєє кїрєшкє жок элем. 
Минтип канкор Манасым єзї айтып, элим їмїт артып турган-
да кантип тим турайын. Токтолбой барайын. Бирок кєк жа-
лым угуп ал. Кїрєшкє чыкчу кандагай* шымым жок. Айтты, 
айтпады дебе, бу дагы катындын бели боштугу. Андыктан ат 
кєтєрбєс эр Жолой аладан алып, айра тартып, абийирими ке-
тирип жїрбєсїн. Кандагай шым таап бергиле, ушуну силер-
ден суранам, – деди тынчы кеткен эр Кошой.
Кокондон келген Санжыбек кандын сары жаргак шым 

менен турганын кєрїп Манас бери кел деп чакырды. Санжы-
бек дароо тїшїнїп, жете келди.

– Абаке, сизге батар бекен? Кана, кийип кєрїўїзчї? – 
деп элпектене кандагайын чече салды.
Чак келбеди. Ала кєєдєк эр Кєкчєнїкї таптакыр батпады. 

Манас Кошойго чак келбеген кандагайды шыйрагынан шы-
пырып алып тилденди.

– Ушундай да кандагай шым болобу? Муну тиккен ка-
тындын бетин тилиш, тирсегинен илиш керек. Кер байталга 
мингизип, кементайды* кийгизип, атасынын їйїнє жеткирип 
койбойбу! – деп сїйлєндї эр Манас. – Абаке, келиниўиз Ка-
ныкей мага да кандагай шым тиккен жери бар, ошону кийип 
кєрїўїз, – деди капылеттен сунуш этип. 
Ажыбай менен Чалыбай алып келген кандагайды Кошой-

го карматты. Кудай урду, Каныкей тиккен кандагай шымды 
кийсе буту батса, балтыры батпады. Шым батпай келиним 
Каныкейдин бетин тилип, нур сыпатын бїлдїрїп, ордодон 
сїйрєп чыкпасын дедиби, єєдє болду.
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– Эй, эки кул, бери келгиле, – деп Ажыбай менен Чалы-
байды кєз ымдап чакырды эр Кошой. – Эптеп муну батыргы-
ла, батырбасаўар баарыбызга кыйын болот, – деди акылман.
Экєє батыра албай кыйналып турганда Манас кайра бас-

тырып келди.
– Абаке, эмне карап турасыў, кандагайды кийбейсиўби?! 

– деп шымды булкуп алды.
Карап турган эл: “Эми Каныкей менен кош айтыша берсе 

болот, себеби Манас айтканын кылбай койбойт”, – деп ойло-
ду.

– Ээ, Ажыке, эсиме эми тїштї, – деди Чалыбай эсте-
гендей колун шак уруп. – Каныкей бу кандагай шымды те-
гин тикпеди. Андан бери алты жыл єтїптїр. Каныкей, Арууке 
токсон кызга баш болуп жымырата тиктирген, арасына болот 
эгеп ширеткен. Сынамакка ок атсам тешпеген, табылгы жак-
сам кїйбєгєн. Болду болбоду Манаска чактап катырып койгон 
чени бар. Эр Манастан ал шымды экєєлєп сурайлы. Канкор 
каарын чачса єлєлїк, ошентсе да арманда кетпейли, кайта бир 
сурап кєрєлїк, – деп экєє Манастын алдына келди.

– Баатыр, кандагайыўды кайта бере турчу. Башта уккан 
кебим бар. Баатыр Кошой киер деп ыраазы болсо кызматка, 
келиним эркек туусун деп, батасын берер бекен деген, – деп 
шымды сурап алып карашса, чынеле аласы бїгїлїї экен.
Кубанып кеткен экєє бїгїлїї жерди сєккєндє кандагай 

шым карыш сєєм жазылды. Эр Кошой алып кийгенде кєєнї 
тып басылды. Шымдын жеўилдигин, жумшактыгын айт! Ти-
меле Кошой їчїн тигилгендей чак келди, жарашып калды.

– Каныкей келиниў бу кандагай шымды бир жарым жыл 
иштеген. Абаке, кызыр* даарыган жансыў, келиниў Каныкей-
ге батаўды берип кой, – деди Манас.

– Каныкей балам кайда жїрєт? – деп ал аўгыча Кошой 
сурап калды. – Бери келсинчи!

– Атаганат канкорум, ушу турган Каныкей кїйїп тур-
ган чок экен, эмгекке туулган кїў экен! Каныкей балам, тє-
рєгєнїў ургаачы болбой эр болсун! Аюу болбой, шер болсун! 
Атышканын алсын, кїрєшкєнїн жыксын, кайратын калк туй-
сун! – деп бата бергенде кытай, калмак менен кыргыз кошу-
луп жер дїўгїрєп калды.
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– Белим ооруйт, бу да карылыктын зардалы. Курушуп 
калган кургурду беш-алтооў келип курушкан жерин жазгыла, 
– деп їстїнє ошончосун чыгарды. – Манас баатыр, карыган 
киши курусун, чарчап уктап кетип, калмак талпагымды ташка 
жайбасын. Бир чочутуп ийгенге, бир шилтем найза керектир. 
Ушуну кулагыўа тїйїп ал, – деди Кошой ырсайып.

– Мындай арсыз калкты ємїрїмдє кєрбєпмїн. Єзїлєрї 
тепкилеп курган чалын курутту. Чалдын шору катты, ошон-
чосу биригип, єлтїргєнї жатат. Ошондо да коёбу биздин оён 
Жолой баатыр, – деди аралап келип калган Жїзгєндїн уулу 
Каманбек деген калмак.
Ошо сєзгє арданып, окторулуп эр Кошой ордунан тура 

калды. Жонундагы жїргєндєр томолонуп жерге тїштї. Кы-
лымдын Кошой балбаны нар буурадай теўселип, алышууга 
белсенип ортого барды.

– Ажалыўдын жеткени ушу, эр Кошой! Карыган чакта 
кїрєшкє тїшїп, каргыш тийди сага! Миў жаныў болсо да, ка-
ныўды ичем! – деп кирген буурадай кїрпїлдєдї Жолой.

– Атаўдын кєрї, каапыр кул! Эмнеўе мактанасыў?! Їй-
шїнбайдын тоюнда, кийин Балчакайдын белинде, анан Кут-
ман байдын тоюнда кан жїткїртпєдїм беле?! Ошолор эсиўден 
чыгып калдыбы?! Мени эми бєлєк болуп калды дейсиўби?! 
Ошол эле Кошоймун. Качан мени жеўдиў эле, ары жок наа-
дан! Ме! – деп билегин салып берди.
Билектешип жеўе албай, бирин-бири асманга топтой ыр-

гытты. Эки дєєнїн кармашынан чаў чыгып, тозоўу кєккє са-
пырылды. Кармаган жерден кан чыкты, чарпышкан жерден 
чаў чыкты. Намысына чирешти, акырек менен тирешти. Би-
рин-бири жеўе албай кїїгїм кирип, кїн батты. Кєккє жыбы-
рап жылдыз толду, айлана тоз тополоў болду. Жолойдун їнї 
кїркїрєп тїн жарды. Кошойдон неге доош чыкпайт деп тур-
ган журт таў калды. Манас чырак алдырды. Бир нече миў чы-
рак жандырганда балбан Кошой менен балбан Жолой кайра-
дан кїрєш майданынан кєрїндї. Букаларча чалышты.
Арадан бир тїн єттї. Эртеси тыныккан экєє кайра кїрєш-

тї. Кїн обого толгондо, жалган тїш жаўы болгондо чарчап 
калган эр Кошой уйкуну катуу салды. Уктап калганын шай-
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тан Жолой билип алды. Кєтєрїп барып талпагын їйдєй ташка 
урарда, кєздєп турган эр Манас Кошойдун айткан кебин эс-
теп, айгайлап барды.

– Абаке Кошой, канттиў?! Намысыў колдон кеттиби, 
напсиў тїпкє жеттиби?! Каманга качпай чалдырдыў, каапыр-
га намыс алдырдыў. Абаке Кошой, кєзїўдї ач! – деп бакыр-
ды.
Манастын кыйкырыгы эр Кошойдун кулагында жаўырды. 

Жолой жеўгеним ушу деп Кошойдун талпагын ташка жайга-
ны даярданып калган. Карыя кылтыйтып кєзїн ачты, єзїнє 
келди. Кайратын чыўап, кїчєнє жулкунганда буту жерге тий-
генин сезди. Ошондо колун артылта салып, Жолойдун шымы-
нын кашатынан аткый кармады. Оў буту менен астын торгой 
чалып, тоодой Жолой балбанды томкоруп жерден алып, кє-
тєрїп кайра жерге урду. Башынан аттап калганда Жолойду 
кудай урду.

– Армандуу бойдон калдым. Бутту бууп салдыў, бурдап 
жыгып алдыў! – деп ок жеген аюудай айкырып, Кошойдун 
багалегинен кош колдоп чапчыды. Бурдап-бурдап кєтєрїп, 
жерге чапканы калганда Манас баатыр жетип барды.

– Бир жыгылдыў болду да, сасыган доўуз! Дагы кандай 
арманыў бар?! – деп учуна коргошун уютулган толгомо кам-
чы менен жон талаштыра чаап єттї.
Жолой аттиштей кармаган колун коё берди, ызалуу кетти. 

Экєє эки жакка бєлїндї. Кыргыз журту дїўгїрєп, Кошой бал-
бандын атын атап чакырды. Эр Акбай чуркап келип балбанды 
жаш балача кєтєрїп кетти. Кошой кїрєштєн уткан байгени 
элге таратып берди.

МАНАС  МЕНЕН  КОЎУРБАЙДЫН  САЙЫШЫ

Кєкєтєйдїн кылкылдаган кєк туусу желбиреген ак єргєє-
нїн алдында кайрадан добулбас кагылды, сурнай-керней їнї 
жаўырды. Ырамандын Ырчы уулу жекеме-жеке эр сайышка 
жарыя кылды, байгесин айтты. Калмактын бир билерман бал-
баны:
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– Биз кїрєшкє 
калмактан Жолой-
ду салдык, бирок 
Кошой балбандан 
Жолой жыгылып, 
бактысы качып жо-
голду. Эми кытай-
дан эр сайышка 
чыксын, чыккандын 
туусун жыксын, кы-
лымга тете иш кыл-
сын! – деп жар сал-
ганда кытай тарап 
кужурашып калды.

– Качан кытай кыргызга жеўилген? Жекеме-жеке эр са-
йышка єзїм чыгам, – деди кайраты кїч кан Коўурбай кїрїл-
дєп. Ал кєкжал Манас сайышка чыкпайт, себеби Аккула атын 
байгеге кошуп ийген деп ойлоду. Жоо жарагын астейдил тек-
шерип, майданга эрдемсип чыкты. Алгара аты шаўданып, чоў 
кїрсїсїн байланып, найза колдо койкойду, єтїк бутта чой-
койду. Айбатын кєргєн кєр пенде жанына бара албоочудай 
сестенди.

– Бири эмес, миўи келсин, кыргыздан єчїмдї алып ке-
тем!– деп айкырган кан Коўурбайга Бозкертик менен Будаў-
чан баатыр жандооч калыс болду.

– Кан Коўурбайдын жаалы жаман. Эр сайышка єзї чык-
ты. Манас баатыр, жекеме- жеке сайышка єзїў чыкпасаў, ага 
кандай адам бет алат? – деп Кошой тыбырчылады.

– Абаке, мурдатан Коўурбай эр сайышка чыгат десе Ак-
кула атымды байгеге кошпойт элем. Эми тез бир ат белендеги-
ле. Мен чыкпасам, ага ким чыгат?! – деп Манас кїркїрєгєн-
дє эр Кошой кєп аттын ичинен Алымсарыктын Жармаўдай 
атын жактырды.
Аккула аттын ээр, токумун Жармаўдайга чактап току-

ду, атты алдына тартты. Манас кандагайды шымданды, кара 
боюн чыўады. Болот туулгасын* башка, соот кийимин їстїнє 
кийди. Баатырды кан Бакай менен эр Тєштїк жандады.
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Намыс талашкан эки эр бирин-бири кєрїп атка камчы 
урду, найзаны ишке салды. Аянбай урушту, найзалар калкан-
га кагышты. Кїч менен тийген найзадан аттар очоюп отуруп 
калып атты. Соот чыдады, ат туруштук берди. Найза калып, 
кїрсї чабышты, андан аман калышты. Кылычташты, аны-
сы калып айбалта колдо карышты. Темирге темир тийгенде 
жарк-журк этип, жалыны туш тарапка бєлїндї. Найза ат їс-
тїнєн ыргыта сайбады, кылыч башын кыйбады. Амал кеткен-
де ажал тооруган колдорун арбайтып алышууга киришти. Бу 
аламан уруш эмес деп кыргыз тараптан Бакай менен Тєштїк, 
калмак, кытай тараптан Бозкертик менен Будаўчаў ортого 
чыгып, найза менен сайышкыла деп найза карматты.
Кайрадан эки дєє мелтиретип найза алып, бирин-бири 

качырды. Жаны ачыгып калган белем, Коўурбай алтын ээр-
дин кашы, как жїрєктїн башы деп найзасын бекем туштады. 
Манасты єлїмдєн соот кийим сактап калды. Кєчїгї кєтєрї-
лїп, буту їзєўгїдєн тая тїштї. Жыгылып кете жаздап барып 
оўолду. Аккула аттын баркы, анын жоктугу ушул жерден би-
линди го, чиркин! Ал болгондо мындай болбойт эле. Оўдонуп 
минген эр Манас Коўурбай кыйгап жанынан єтє бергенде ку-
лактын арка жагындагы ачык жери кєрїнїп калды. Ойлонбой 
как ошо ачылып калган жерге найзасын мылгыды. Айбаттан-
ган Коўурбай Алгара аттан ыргыды. Тозоўго башы тыгылып, 
чыкыйы кызыл канга боёлду. Оор денеси чаўга буланып, кара 
курттай жыйрылган неме ары-бери сойлоду.
Арийне, Манас баатырдын єзїнїн аўдабастыгынанбы Ал-

гара атты чылбырдан алып жетелеп кетпеди. Ал тургай, чаўда 
буланып жаткан Коўурбайдын кыл учундагы ємїрїнє кєўїл 
бурбады. Эр сайыштын акыркы єтєсїнє чыкпай кете берди. 
Жоо аяган жаралуу болду. А жаралуу жолборстун кек-айбаты 
катуу болору бештен белгилїї эмеспи. Бирок аны эч ким аў-
дабай калды.
Кыргыздар дуу жарылып, “Манастап” ураан салышты, 

баатырды жандай кетишти. Байгеге тийген кєп малды айкєл 
Манас калкка туягын калтырбай таратты.



– 124– 

Жапарали Осмонкулов

КОЎУРБАЙДЫН  БАЙГЕНИ  ЧААП  КЕТИШИ,
МАНАСТЫН  КУУГУНУ

Байгеге чапкан тулпарлар келип арстан Манас баш болуп, 
Кошой аксакал тєш болуп тосуп чыкты. Баш байгени Манас-
тын Аккула аты алды. Андан башка алтымыш атка байге бе-
рилди. Баш аттын байгесин алып, он алты чоросун кайтартып 
койду. Кечинде кайрылып келсе баарынын башы-кєзї жа-
рылган. Байгени кан Коўурбай баштаган кытай, калмактар 
айдап кетиптир. Байгеге берилген малды гана тартып албас-
тан: “Атпай кыргыз журтун чаап кетебиз, кыргынды катуу са-
лабыз!” – деп жолдо учурагандардын баарын тоноптур. Кєп 
малды айдап топурап, Терс-Маёодон єтїп калыптыр.

– “Мен аларды кыйын журт, акыры тууган болобуз” деп 
кийинкилигин ойлоп жїрсєм Коўурбай менен Жолой итти-
гине барган экен. Алар урушту кааладыбы, тилегенин бере-
йин, талпагын ташка керейин! Байгени тарттырып ийгенче, 
Манасты єлдї дегиле, батаны кыла келгиле! – деп эр Манас 
баатырларын чакырды, артынан куугун салды.
Кулжага жакын келгенде талоончу душмандар эми куу-

гундан кутулдук окшойт деп єргїї алды. Коўурбай кыргызга 
кыргын салдык, малын тоноп алдык, калайык тосуп алсын деп 
элине чабарман жєнєттї. Кабарды уккан куу баш карылар 
ишенишкен жок. “Арстан Манас болсо мынча малды алдыр-
байт эле”, – деп ойлошту. 
Так ошо маалда їстїнєн добулбас кагылды. Керней менен 

сурнай їнї жаўырды, кызыл туулар кылкылдады. Адамдын 
їрєйїн учуруп, мылтыктар тарсылдады, кырк уруу кыргыз 
кыргын сала чуулдады. “Манастап” ураан чакырды. Ажалы 
кылычтын кырында турган кытай, калмак туш тарапка качты. 
Айбатка чыдабай єзїнє єзї канжар салганы, жанталпастан 
сууга боюн урганы андан кєп.
Кан Коўурбай Нескара экєє “кытайлап” ураан чакырып, 

аламан урушка кирди. Коўурбайды кєрїп он тогуздагы Бок-
мурундун каары кычады. Урушууга тобокел кылды. Кошой 
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айтса да болбо-
ду. Ар дайым 
сєздї єзїнчє бу-
руп келген Бок-
мурун:

– Аба, эм-
немден жаз-
дым! Атакемдин 
ашын бердим, 
малын чачтым. 
Мусулман ме-
нен каапыр 
ойноп-кїлсїн , 

чери жазылсын дедим. Ошо жакшылыкты билбеген Коўур-
байдын кордугун кєрїп, мындан ары чыдай албайм. Намыс 
башка тїшкєндє Кєкєтєйдїн жалгызын аяба! Андан кєрє 
абаке, ак батаўды бер! Ат салышып кєрєйїн, намыс їчїн жє-
нєйїн, ажалым жетсе єлєйїн! – деди жаны ачыганда.
Кан Кошой ак батасын берди, Бокмурун чаап кетти.
– Манас баатыр, кан Кошой айтса болбой кєгєрїп, Бок-

мурун Коўурбайга беттешкени кетти, – деп Жоорунчу чоро-
су кабар кылганда Манас чочуп кетти.

– Алда кокуй шумурай, ачуусу келип калган го! Алапта-
бай тим турбайбы?! Атты тарткыла! – деп катуу буюрду, би-
рок баланын жолун тосконго їлгїрбєй калды. 
Тигил жактан Коўурбай, бул жактан Бокмурун жекеме-

жеке сайышта кырчылдашып калыптыр. Далай урушту кєр-
гєн Коўурбай найзасын кїїлєп как жїрєк тушка кезеди. 
Мааникердин асылдыгы ушул жерден билинди. Бир жаман-
дыкты сезгендей ойт берди. Ээси аман калды. Коўурбай кай-
ра оўдолуп найза сайганча, Бокмурун жетип барып, найзасын 
тєшкє такады. Эрдемсиген Коўурбайдын кєзїнєн от чагыл-
ды. Ээрден кєчїгї жылбышып калганда Бокмурун чапкылап 
жетип май куйрукка жана согуп єттї. Коўурбайдын шымы 
бурчактап канга толду. Намысты койду, жанды тиштеп, атын 
бурду. Ойлонбостон колун кєздєй кире качты. Артынан кууп 
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жєнєгєн Бокмурунду Нескара дєє кылыч менен тосту, найза-
сын кыя чапты. 
Урушка кєз салып турган эр Манас чыдап тура албады. 

Аккулага камчы урду. Артынан чаўын буратып: “Ургула, сок-
кула!” – деп колун аламан урушка баштады. Аскери жєн ту-
рабы “Ур, аа!”, “Ур, аа!” – деп коштоду.
Ошо урушта кытай, калмак куп эле кырылды. Кыргыз 

колу кытай, калмактын кары-картаўдарына, кыз-келиндери-
не, жаш балдарга кол кєтєрбєдї. Ажылдаган аскерин аябай 
чапты. Чылбырын сїйрєп ат калды, жыгылган жерде кан кал-
ды.
Жарым кїн илгерээк їйїнє барган Жолой дєє ооз кєптї-

рїп, очоктун боюнда отко кактанып, катыны Кыяшка макта-
нып олтурган.

– Манастын калкын куруттум, айласын алты кетирдим! А 
тїгїл, Аккуланын байгесин сїрїп баса бердик. Кырк жигитин 
кыйраттык, кыз-катынын ыйлаттык. Аш берген кыргызды ас-
кер талап курутту. Такалуудан тай койбой, тамгалуудан кой 
койбой, баарысын айдап баса бердик. Эми Кыяшым, казаныў 
кєпкє чейин май, сїттєн єксїбєйт го, cыягы, – деп оозун жы-
йып алганча эр Манас жетип келди.
Жоокердик айбаты менен Жолойдун башын айбалта ме-

нен жара чапты. Биротоло башын кесип аларда абакеси эр 
Кошой жан соога баатыр деп жанын арачылап калды. 
Ошентип, аш єткєргєндїн, аш башкаргандын баары аман-

эсен їйїнє олжолуу кайтты. Ошо кїндєн канкор Манас баа-
тырдын атын укканда єўкєй кытай, калмак єўдєрїн сары зил 
басып, тїшїнєн чочуп ойгоно турган болуптур.

АЛТЫ  КАНДЫН  АРАМДЫГЫ,
МАНАСТЫН  КАЗАТКА  АТТАНЫШЫ

Кыргыз жаралгандан жоого бїткєн эл. Ошондонбу єз ба-
шына дагы чоў балээни їйдї. Кєкєтєйдїн ашы, чырдын башы 
болду. “Ашта бизди кемcинтти, теў ата кылып теўсинбеди, 
камчысын жонго їйрїдї, бизге бийлетпеди”, – деген куру 
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шылтоолорду ай-
тып, кыргыздын он 
тєрт беги Эр Тєш-
тїктїн тоюнда баа-
тыр Манасты чаап 
алмак болду. Он 
тєрт бектин ишен-
ген їмїтї, чабар 
кылычы эр Кошой 
да калыс сєзїн айт-
пады, койгула деп 
катуу тыйбады.

– Єткєн жылы 
эле Манасты єлтї-
рїп, же єлєт элек. Сиз кой деп койбодуўузбу. Анан канкорду 
бизге жыгып бермек болгонсуз. Канакей, ошо сєзїўїз?! – 
деди он тєрт бек.

– Балдарым, антпегиле, карыганда мени жарга такаба-
гыла! Манасты Манас кылган мен эмес, аны Манас кылган 
элдин єзї. Менин сєзїмдї макул кєргєнїў унчукпай кал, ма-
кул кєрбєгєнїў кайратка тол, чабуулду катуу кой! Мага эмне, 
башыўар бириксе Манасты чаап алып кайтасыўар. Сєзїўєр 
ордунан чыкпаса сєзсїз бир балээге каласыўар! Басташып 
барганыбыз чекилик болор. Кой десем болушкандай кєрдї-
ўєр. Жаман жорук баштабагыла, жай жайыўарга тарагыла! 
Антпесеўер єзїўєр билгиле, мага демек Манастын башын ке-
сип алгыла, менин ишим жок! – деп топтон суурулуп чыгып 
кетти.
Болгону Кошой карыянын тилин жети бек алды.
– Манас дїнїйє берип жалдады, же Кошой бизди алда-

ды. Экєєнєн теў пайда кєрєр жайыбыз калбады. Ушинтип ай-
тып-чурулдап алып, жарым жолдо кала беребизби! Биз да теў 
атанын уулубуз, жєнеле тарап кетсек єзїбїзгє уят го?! – деп 
бири-бирин карады.
Алты кан ары тартты, бери тартты, бирок бир сєзгє кел-

бей кыйналды. Акыры эр Кєкчє, Музбурчак кары Їрбїнї кєз-
дєй октолду.



– 128– 

Жапарали Осмонкулов

– Їрбї, Кєкєтєйдїн ашында єзїў билесиў, башыўа таяк 
жегенсиў. Сен їчїн намыс кылганбыз. Аксакал Кошой бол-
богондо ошондо эле тополоўду салмакбыз. А сен аны билбей 
эртеден бери оозуўа талкан салып алгансып тымпыйып оту-
расыў. Кокустан канкор менен чарпыша тїшсєк, сен кай та-
рапта болосуў, ошону айтчы?! – дешти камалап.

– Басташып калсак башымды ала качпайм. Манастын ба-
шын кесип берем деп да айта албайм. Себеби, маанайым пас, 
элим аз, башым таз. Анан калса єз тууганым єзїмє кас! – деп 
їлїрєйїп отуруп калды Їрбї.

– Камалып корко бергидей Манастын эли бизден арбын-
бы, адамы бизден баатырбы?! Кат жазалы, колуна тапшыра-
лы. Ага чейин єзїбїз кєп кол топтоп конокко баралы. Жети 
кандан чогулган кєп кол барса, жеке Манас кїтє албайт, шайы 
оойт. Ошондо короодон коюн, єрїштєн жылкысын соёлук, 
коломтосун оёлук. Конок болуп шылтоолоп кордук кылып 
коёлук. Элин аламандап талайлы, кєсємсїгєн кєй тєрє* кє-
рїп алсын далайды! Тєрїнє кудук казалы, тєшїнє казан аса-
лы, тєрт тїлїк маалын чачалы! Дєєгїрсїгєн канкордун тєбє-
сїнєн басалы! Кармашса канын тєгєлї, казапташып кєрєлї! 
Кыз-катынын ыйлатып, акесин бир таанытып коёлу! Мындан 
кийин бу Манас кыргыз челишет экен деп, боюна ченеп иш 
кылсын! Аяктан кайтып келген соў чалдардын эбин табалы! 
Катагандын Кошоюн кадырласак болбоду, Оогандын каны 
Акунду чакырсак келбеди. Манас баатырга ким каяша айтат 
деп болбой коюптур, – деп кїпїлдєдї алты кан. 
Ошентип, эр Тєштїк, эр Жамгырчы, эр Кєкчє, эр Їрбї, эр 

Музбурчак, эр Санжыбек баштаган алты кан арам оюн бил-
гизди, куру намыс кылды. Ак боз бээ айтуяк чалышты, канга 
колун малышты. Убададан кайтпай турган болуп ант кылыш-
ты, чыбыгын кыркып беришти*.

– Манас деген бир балээ карарган журттун баарысын 
кирпигине илбеди, бизди киши экен деп билбеди. Ошондук-
тан теўсинбеген Манасты чєгєлєтїп жыгалы, кєзїнє кєр то-
пурак тыгалы! Ушу сєздєн жанганды, убададан таўганды тє-
бєсї ачык кєк урсун, тєшї тїктїї жер урсун! Ак бараўдын огу 
урсун, кєк милтенин чогу урсун! Ушу убада чын болсо, жал-
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пыўар кол кєтєрїп койгула! – деп алты кан турду буркурап, 
батасын кылып чуркурап.
Канкорго кат жолдошту. Катта: “Кошуун* барса їстїўє 

конок кылып кїткїн, болбосо кан жїткїн. Биз сенден корк-
пойбуз”, – дешти. Алтоо бирден киши чыгарып, элчиликке* 
жєнєттї. “Єлтїрїп ийсе эки эселеп єч алчу, элин чаап алчу, 
боор жарып, єт жарчу артыўарда биз барбыз, – деп элчилер-
дин кулагына куюшту. – Улуксунган Манаска кыраан куш-
тай тийгиле, коркпогула артыўарда алты кан бар”, – деп жол-
го салды. 
Элчилерди канкор Манас жакшы тосуп алды. Жолуна 

дилде чачтырды. Кырк чоро аскер єнєрїн, меймандостук сы-
йын кєрсєттї. Алдына ат тартты, їстїнє тон жапты. Алты кан-
дын каты колго тийди. Алардын коркутуп-їркїтїп жазган ка-
тынан коркпой, кайра мыйыгынан жылмайды. Тилекти кудай 
берди деп, катты окуп катуу кубанды. Катка кат менен жооп 
жазды. Алты кан канкор Манастын эмне ойлоп, эмне кыла-
рын билген жок. “Бизди укту, биз менен эсептешти, бизден 
коркту”, – деп ойлошту.

“Кырк кїндє келип калгыла, бу убакытта келбесеўер тал-
каландым деп ойлогула! Андыктан їйєр аккан суудай, жер 
жайнаган чуудай, азамат, эриў мол келсин! Баксасы* бийик 
дубалмын, майышпасаў басып чык. Жетєєў эмес жетимишиў 
чогулуп, жеўе турган болуп кел!” – деген жоопту алган жети 
канга эр Тєштїк чыдай албай кїїлєндї.

– Атаўдын кєрї, алты кан, айтарын билбей тантыган! 
Їйдє баатыр, жоодо жок карыя Музбурчак баштаган баарыў-
ды кудай урсун! Тынч жаткан Манаска тийишип, эми оўбой 
калдык! Бириўди бириўе урат, билдирбей жумушун бїтїрєт. 
Эми артка кайтууга кеч болуп калды. Андыктан тїмєн аскер 
алалы, тїгєнгїрдїн їстїнє дїбїрєп тїшїп баралы. Алдырсак 
да, алсак да бир бололу! Илгери, кийин калбайлы, итчилик кы-
лып салбайлы, бир кїндє барып камайлы! – деп эр Тєштїк 
кїўгїрєнє ботодой боздоп, тоюн таратты.
Биринчи келген эр Жамгырчы канды жети жїз миў колу 

менен Бакай конок кылды. Артынан жїз миў тїмєн колу ме-
нен ызы-чуу тїшїп келген эр Тєштїк канды Алмамбет, эр 



– 130– 

Жапарали Осмонкулов

Їрбї канды Се-
рек, эр Кєкчє 
канды Сыргак, 
эр Санжыбек 
канды Ажыбай, 
Чалыбай, Куту-
най, эр Музбур-
чак канды Чу-
бак коноктогону 
алып кетти. Ар 
бир канды кан-
кор Манас доо-
лун кактырып, 

комузун черттирип, кыз-жигитин ырдатып тосту. Бакай, Ал-
мамбетин баш кылып, кырк чоросу менен кїтїп алып, коно 
турган жерине жайгаштырып жїрдї. Калган отуз чоросу ко-
нок албай калыптыр, качан конок келет деп ары-бери сорок-
топ камчыланып жїрдї. “Аскери менен аўга тїш, аз келээрин 
билгенде сурабастан четинен бєлє чаап алмакбыз. Эсепсиз 
эл келет деп куру калдык окшойт”, – деп ары-бери чапкылап 
жїргєн отуз чорону кєргєн алты кандын єкїлдєрї аябай кї-
тїнгєн экен деп таў калды.
Жер майышкан калыў колу менен келген алты кан Манас-

тын кырк чоросу тарабынан чоў сый кєрдї. Семизден тандап 
мал сойду, казыдан тандап жал койду. Малайы, байын ылга-
бай, кол-аягын чойдурду, каалаганча тойдурду. Дєбєдєй їйїп 
эт тартты, шекер, балы, єрїк-мейизи арбын болду. Дасторкон 
кенен жайылып, ак дилден жакшы коноктоду. Алты кандын 
сыйдан, тамактан колу бошободу. Арадан кїн єтїп, алты кан-
дын жер жайнаган аскери этке тоюп элдиреп, майга тоюп маг-
дырап, чайга тоюп чалкалап жатканда кабылан Манас падыша 
тактысына чыгып минтип айтты.

– Жанагы кандар кайда?! Бирин койбой бери айда! Кел-
бегенин байлап келгиле, кежирлик кылып тартынса башын 
алгыла! – деп желдеттерине каарын тєгє бакырды.
Ушинтип, башталды, кызык тамаша. Улуксунган кандар-

ды учуп барган желдеттер аттан тїшпєй чакырды. Алдыга са-
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лып дїргїтїп, койдой кылып їркїттї. Арстан Манасты алты 
катар аскери курчап турган жерге айдап келди. Кандар чубу-
руп киргенде бет алдынан милтелери кызыл чок болгон сек-
сен тєрт баатырды кєрїштї. “Кокуй, бизди атабы?!” – деп 
кылчая артын карашса, кежигесине капкачан жаа жебеси ке-
рилип калыптыр. Кирген эшиги, чыккан тешиги жок, камоодо 
калганын алты кан ошондо араў тїшїндї, ичтери быкшыган 
чок болуп кїйдї.

– Урматтуу кандар, жылкы теппей, жылан чакпай ар да-
йым тийишкениўерди койбойсуўар, тим жїр десем болбой-
суўар! Ойлогонуўар эмне, билбейм? Мен ушуга капамын, – 
деди канкор Манас кандарга сїрдїї жїз багып. – Эми кєп 
кол менен мынча сїрїлїп келип калыпсыўар, капамды жазгы-
ла. Жазбасаўар капылет єлїп, жер сойлоп каласыўар. Мынча 
жыйылып келген соў, кандар силерге эп болсо, мен бийлеген 
кеп болсо, капкалуу чоў Бежинге, кан Коўурбай баатырга 
казатка чыксак кантет?! Алтайга азган журттун, шейит кет-
кен Ороздудай миўдеген шердин кунун кууйлу, он эки капка 
кытайды, оролтуп он эки чаап алалы! Кыргызга кызык бу жу-
муш, кытайга салып чоў уруш, кайнап жаткан кытайга уруш 
салсак кантет?! Казатка барасыўарбы, же жокбу, жообун бат 
айткыла! – деп эр Манас казаптап турду, баатырсынган алты 
канды. 
Корккондон алты кандын коёндой кєздєрї жоодурады. 

Куру кайрат-баш жарат дегендей барбайбыз десе, алды-ар-
ты окко маталды, жок деп айтса, баштары ыргып кетерге аз 
калды. Ошондуктан эси чыгып селейишкен алты кан казат-
ка барабыз, же барбайбыз деп айталбады, сєзгє сєз кайтар-
бады. Оў колун алып обого, араў келди ооздору тобого! Анан 
кайда бар десеў баралы деп кандар макул болду. Каарданган 
канкордун ырайы ошондо кайра жанды. Андай болсо келгиле, 
мєєрїўєрдї бергиле деп катчыга катын жаздырды. Жыйып 
алып кандардын жыгалуу мєєрїн* бастырды.

– Ай, кандар, колуўарды коюп, кандык мєєрїўєрдї бас-
кандан кийин айныганыўарды койгула! Айныдым деп моюн 
толгоочу болсоўор убалыўар єзїўєргє. Бежинге барбай кой-
дум, артыўардан келип эли-жериўди талап алам! – деди арс-
тан Манас.
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– Айныбайбыз баатыр! – деп кандардын баары Манаска 
кулдук уруп, моюн сунду.

– Анда араўардан бирєєнї кан кєтєрїп алгыла! – деген-
де алты кандын шайы ооп, кыў дей албады. – Анда, силерге 
эп болсо, мен бийлеген кеп болсо, жоого тийсе сан* колдой, 
атка минсе ак жолтой, айтышканда муўдашым, аксакал Бакай 
абамды, калк агасы бабаўды кан кєтєрсєк кантет?! – деди 
кєкжал Манас.

– Канкор тєрєбїз туура айтты. Биз дагы касиеттїї Бакай-
ды канга ылайык кєрєбїз! – деди аскердин баары кубанып. 
Манас катчыга катын жаздырды, жыйып алып кандардын 

жыгалуу мєєрїн бастырды. Таруудай тарлык жоголду, Бакай-
га кандык токтолду. 
Ошентип жер жайнаган калыў кол кут даарыган Бакайды 

аскерге жол башчы кылып, кан кєтєрдї. Карынын каргышы 
тийдиби, єздєрїн эрден єткєн эркекпиз деп дердейип, Манас-
ка теўелебиз деп мыктуусунуп келген алты кан кыўк эте алба-
ды, ичтен сызды. Кайра чыкпас капаска єздєрї келип тїшкє-
нїн аўдабай калды.

– Баланы жетим кылдык, катынды жесир калтырдык, 
калкка кесир кылдык! Манасты олжо кылмакка жыйылбай 
жылас болсокчу, їйдї кєрбєй кырылмак болдук! – деп чурул-
дашкан арманы аттын башындай алты кан, эми минтип їйдї 
кєрбєй, жерди кєрбєй аскери менен чоў казатка аттанганы, 
ажал менен кармашканы турду.

– Араўарда Бежинди кєргєн, жолун билгендер барбы?! 
– деди Манас баатыр котологон калыў колго. Кєргєм, жолун 
билем дегендер чыкпады. – Ай, калайык, анда баарыўар ма-
кул кєрсєўєр, ушу жолдун бийлигин Алмамбетке берелик, – 
дегенде журт макул кєрдї.
Добулбасы дїўгїрєдї, керней-сурнайы тапылдады. Кому-

зу топурады, чоору созулду, кылкылдаган кєк асаба, кызыл 
туулар кєктї жарды. Жер жайнаган кєп колдон жер майыш-
кандай солкулдады, тоо кєчкєндєй кїўгїрєдї. Кыргыздын 
канкор Манас баатыры аскерин баштап, чоў казатка аттанды. 
“Ааламга атагы кеткен кытай, калмактын сазайын берем”, – 
деп Бежинди кєздєй кїїлєндї.
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– Калайык, жарлыгымды ук! Алтайдан бери айдап кел-
ген, кєбєйтїп баккан жер жайнаган малымды ушу калыў кол-
го бердим. Бу кан жарлыгы, кан жарлыгы эки болбойт. Эр 
башына, кош башына бирден айгыр, бирден байтал алгыла! 
Аркы дїйнєдє да, бу дїйнєдє да эч кимге доо артпайм! – деп 
канкор Манас алтын доол кактырды.

– Учуў узарсын, баатыр Манас! Чыныгы эр, дїйнєдє жок 
жоомарт экенсиў! – деп котологон калыў кол укурукту колго 
алып, жер жайнаган жылкыдан єз ырысын талашты.

КАНЫКЕЙДИН  КЫРК  ЧОРОГО  БЕЛЕГИ,
АЛМАМБЕТТИН  КАН  БОЛУШУ

Барар жолубуз Бакбурчун*, кармашаар колубуз Какан-
чын, алар шаарыбыз Бежин деп топурап жєнєгєн сансыз 
колду баштап бараткан Алмамбет Манаска шанаўдай чаап 
келип:

– Урматтуу султан, сага айтар дартым бар. Сарамжалга 
туш келген, ал сага ылайык иш. Оймоктуунун узу, олуя кан-
дын кызы Каныкейдин ак єргєєсїнє тие єтєлї. Батасын алып, 
анан жолго чыксак кантет? – деди.
Манас Алмамбеттин айтканын угуп, кубангандай арса-

лаўдап алды. Ар качандан бир качан сырымды єзїм айтпасам 
эч ким билбейт деп ачуусун ичине жуткан Манастын кїлкїсї 
чыгып калды. Кашка тиши кашкайып каткырыгын салды. Ка-
тарындагы кырк чоро катын жандуу канкор, жєнеле анткор-
лонуп кїлїп жатат деп кїбїрєшїп алды.

– Алмамбет баатыр, сен айткандай болсун. Канышка* 
тийсе, тие єтєлї, – деп Манас атты Каныкей ордого бурду. 

– Жаныўызга єзїўїзгє жарашкан аскер жолборсуўузду, 
кырк чороўузду алып сапарга чыккан силерди жараткан эгем 
колдосун! Жолуўуз узакбы, катын да болсо угалы кабарын 
айтып коюўуз, тєрєм? – деп Каныкей баштаган кырк кени-
зек Манасты баш, кырк чоросун тєш кылып жаадырап-жай-
нап тосту.
Манастын атын Каныкей сулуу єзї алды. Баатыр ана-мы-

на дегиче, эр Алмамбет жообун жолдоду.



– 134– 

Жапарали Осмонкулов

– Ээ, аяш, жолубуз узак. Багытыбыз Каспандын кара 
тоосу, капкалуу Бежин шаары. Жоо дегенде шайланган, кара 
атын байланган Алооке кандын кенжеси кан Коўурбай деген 
баатырга баратабыз. Анан сизге учураша кетелик деп кайры-
лып калдык, – деди.

– Кайрылганыўар жакшы, урматтуу тєрєм, консоўор 
айткыла, азыртан конок камын кєрєйїн, – деди нарктуу Ка-
ныкей камкор унчуга.

– Аяш, калк туткасы кан болот, казат деген улуу жол бо-
лот. Бизди конгун дебе, калктан бєлїнїп калып, калбайлы кара 
балээге! – деп Алмамбет Манас жооп бергенче айта салды. 
Ошондо Каныкей бурала басып, казынаны ачтырды. Бал-

бандарды шаштырды, мурда эл кєрбєгєн чоў куржунду кє-
тєртїп чыкты. Ичин ачып кєп буюмдун, кєп тїрїн кєрсєттї.

– Аяш, бу куржунда нелер бар да, нелер жок? Бежин 
ысык жер деп, тогуз жїз кемпир жыйып, койдун жїнїн тыт-
тырдым, келин-кызга кыя тиктирдим. Уздан узга сындатып, 
кырк чорого кырк калпак жасаттым. Андан башка, ичин суу-
сар ичтетип, тышын буулум* тыштатып, кыш киерге тиккен 
тумак, он эки кєйнєк, он дамбал, болот эгеп тиктирген, кий-
гендин кєєнїн тындырган бирден тон бар. Абыкени баш кы-
лып, алтымыш мерген аткарып, териси калыў болот деп тоо 
текесин аттырдым. Алтымыш беш балбанга алым салып ийле-
тип, найза тийсе тешер деп болот эгеп ширетип, ок єтпєгєн, 
отко кїйбєгєн кандагай шымдан кыркты камдадым. Таманын 
калыў койдуруп, таканын ичин ойдуруп, кырк єтїк тиктир-
дим. Жайы киер деп барчадан байпак, ак чылгоо, кыш киер 
деп тїлкї байпак, жибек чылгоо оролуу байпакты ылайыктап 
чоў куржундун тїбїнє салдым. Карк алтындан жаркыратып, 
жигин билгизбей кынаптап, асыл таштан кєзї бар кыркына 
кырк кайыш кур салдым.
Айлап-жылдап жатышса, ок дарысы кїбїлсє кыйналып 

калбасын деген сексен тєрт чанач дарысы, деги койчу,  оттук, 
бычак, белбоосу, милтеге чейин баары бар. Кыскасы, тєрєм-
дїн кырк чоросу менен чоў казатка аттанган жолуна камда-
ган менин жупуну белегимди аз кєрбєй алып койгула, – деди 
дїйнєлїк чебер Каныкей. 
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Эр Манас баштаган кырк 
чоро Каныкейдин акылман-
дыгына, сарамжалдыгына тан 
берип, ыраазы болуп турушту. 

– Жардын кїчї эр менен 
дегендей, таянар тєрєм жаман 
жоого аттанды. Баатырдын ар-
касында сїйєнєр туяк калба-
ды. Тєрємдї жакшы карагыла, 
айрылып калып арстандан, ар-
мандуу бойдон єтпєйїн! – деп 
кєзїн жаштап алды Каныкей.
Эр Манастын эт жїрєгї 

элжиреп, ак никелеп алган жа-
рынын камкордугуна чексиз 
кубанды. Мындан ары “атаў, 
анаў” дебеске, артылтып кам-
чы салбаска убада берди. Уба-
дамды бузсам Аккелтенин огу, 
кєк милтенин чогу урсун деди.

Канкору убада бергенин кєрїп Каныкейдин кєєнї тынды. 
Чоролор неге туруп калдыўар, жєнєйлї деген кан жарлыгын 
уккан Баймат эшикти ача салды. Баары сыртка чыгып караш-
са кырк чорого, кырк бедєє* ат бактырып, соорусуна кым-
кап* жабуу жаптырып, кїмїш жїгєн каттырыптыр. Жумшак 
ээр токутуп, кундуз кєрпє тарттырып, бирден соот бєктєрїп, 
коёндой кылып окшотуп койгонун кєргєн кырк баатыр мур-
дагыдан беш бетер айраў калды. Ыраазычылыгын билгизип, 
Каныкейди алкап ийишти.

– Кырк чорого камдаган белегиўизге, келечекти ойлогон 
айкєлдїгїўїзгє чоў ырахмат, Каныкей аяш! Жалгыз дейсиў 
баатырды, жайнап жаткан кєп кыргыз кимге тууган акыры?! 
Манас жалгыз эмес. Артында котологон кыргыз журту, кырк 
чоросу, Абыке, Кєбєш, Сыргак, Серек деген инилери бар. Ал-
дыўда турган бир кулдун єзїнєн бєлєк кими бар?! Мени жал-
гыз десеўиз болот. Тутунарга тууган жок, баркырап ыйлар ба-
лам, сєєктєшкєн элим, туу туутар жерим жок. Карап турсам 
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бу дїйнєдє канкор Манас менен жарым Аруукеден башка эч 
кимим жок экен, – деп кєзїн нымдады.

– Жолукканга чейин кайыр кош, алган жарым, алтын ая-
шым! 
Чоро башчы Кыргыл доол какты. Эл амандык айтып чуул-

дады. Кырк чоро кол артынан жол алды. Туу тууга урунду, чаў 
обого бурулду. Котологон кол казатка аттанбай аў улоого чык-
кандай, оюн-зоок куруп, єз алдынча эт бышырып, казан асып, 
сууга тїшїп жїрїп олтурду. Ордо атып, чатыраш ойногону 
андан кєп. Чапанын чечип, чатыр кылып алышып, уйкусун 
кана кандырып, чуру-чуу тїшкєнї мындан кєп.
Кєп колдун чачылып кеткенин кєрїп Алмамбеттин зээ-

ни кейиди. Ачуусу кайнаган эр Алмаў: “Єзїм билем, єтїгїм-
дї тєргє илем”, – деген колдун пейлин жактырбай, Манаска 
оюн айтканы келди. Коркпостон тикелей суроо берди.

– Кабылан Манас барсыўбы? Каным, сени калктын каны 
деп жїрсєм, ашкере жїргєн карсыўбы?! Жыйганыў отуз тї-
мєн кол, барарыў Бежин деген алыс жол. Кытай дегенди биле-
сиўби, кандай журт? Кытай деген кыйын журт, кєптїгїн кєр-
сєў кыжылдаган кара курт! Жоолаган кытайды оўой ойлобо! 
Самсыган колуў сай-сайлап єз алдынча жойлоп, тартип деген-
ди билбей чардап жїрєт. Абалыў бу болсо, аман каларыўды 
бир кудайдын єзї билбесе, эч ким билбейт?! Чатыраш, ордо 
оюнуў токтолсун, колуўдун чачылганы жок болсун, уйкудан 
кєзї ачылсын! Ушу кылган ишиўе тєрєм, ичим кантип жылы-
сын. Уруксат бер, кетчї жагыма кетем, барчу жагыма барам! 
Колуўду баштап не кылам, тєрєм! – деп Алмамбеттин тїрї 
бузулду. Муну уккан аскердин деми кысылды.

– Эмне сегиз кандын їстїнєн кан болгон Бакай абам ка-
рып калдыбы? Кан Бакайга не болду? Неге колду башкарбайт, 
неге ээнсиретип койду? Аўдабайт, билбейт дегидей абакем 
эмне жашбы?! Биз эмне дарбыз тергени, коон їзгєнї барата-
бызбы?! – деп эр Манас єзїнчє кейинди. – Ажыбай, Серек, 
мында келгиле. Бакай абама барып кандыгын сурап келгиле! 
Менин сєзїмдї эп кєрсє, айтты деп наалат кылбаса кандыгын 
Алмамбетке єткєрїп берсин! – деп эки чоросун эр Бакайга 
чаптырганда кырк чоросу элейишип калды. Кандай адам ай-
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тат, олуя Бакайга: “Кандыгыўды бергин!” – деп. Ажыбай ме-
нен Серектин аты аталып калгандан кийин, кєзї алайган кырк 
чоро оор їшкїрїп, кїлкїсї чыгып калды. Экєє кан жарлыгы 
колго тийгенден кийин алды-артын карабай дєбєдєгї чатырга 
чабышты. Чатырдагылар да экєєнїн катуу чаап келатканын 
кєрїптїр.

– Кара десек каргадай, карга десек бутадай, кан абаке, бу 
эмне болуп кетти?! – деп жигиттердин бири шашып калды. 
Эки атчанды карап эле Бакай билди, мыйыгынан кїлдї.
– Жигиттер, жїгїрїп чыгып, ат алгыла! Сєзгє чечен 

Ажыбай келе жаткандыр, – деди.
Айтып оозун жыйганча, аны-муну кылганча экєє чымын-

куюн болуп жете келди. Салам айтып бїгїлїп, кол берип учу-
рашты. Эки чоронун тїрїнєн акылгєй Бакай кєп нерсени тї-
шїндї. Бир балээни сезип турса да, сездирбей, билип турса 
да, билдирбей кан Манастын жарлыгы менен келген Ажыбай 
менен Серектин алдына дасторкон жайдырды, курсагын кам-
пайтты. Кол ачып дуба кылгандан кийин гана:

– Жигиттер, не жумуш менен келдиўер эле? Бєтєнчє 
чочуган тїрїўєр бар? – деп Бакай карыя кепке тартты, кєзї 
алаўдаган эки чорону.

– Урматтуу аксакал, тууга желек байлады, кандыкка сиз-
ди шайлады. Эми кечээ єзї берген кандыкты, кайта сурап кел-
гин деп канкоруў бизди айдады. Улугубуз сизсиз, убара бол-
гон бизбиз. Сизге биздин башыбыз тартуу, – деди Ажыбай 
башын шылкыйтып.

– Ой, арбак ургурлар десе, ага эмне мынча шылкыйды-
ўар? Болгону ошол элеби? Жигиттер, єзїўєр калыс болгула-
чы, канча жерде кан, канча жерде бек болдум. Башыма мїйїз 
чыккан жок. Кан Манастын жарлыгына ким каршы чыгат? 
Мен Алмамбет тєрєнї Манастан єєдє кєрсє кєрєм, асти, ан-
дан кем кєрбєйм. Алмамбет їчїн сураса кандыгын миў жолу 
кайтарып берїїгє мен даярмын, – деп катчыга кат жаздырып, 
колун коюп, мєєрїн басып берди. Ажыбай менен Серекке ат 
мингизип, тон жаап, жайдары узатты.
Манас журт алдында жарлыгын окуп, Алмамбетке кандык 

таажы кийгизди.
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– Ушу жаткан калыў журт, бириў эмес, миўиў ук! Жа-
шыў менен карыў ук, жалпы аламан баарыў ук! Бїгїндєн 
баштап Бакай кандыктан тїштї, ордуна Алмамбет кан болду. 
Кан єкїмї эки болбойт, жарлыгы жалган дегендин тїбїнє єзї 
жеткени! Тїшїнгїн журтум, ушу кепти! – деп Ырамандын 
Ырчы уулу атына минип, жамы журтка жар чакырып ийди.

“Кытайдан качып келген, казакка батпай келген Алмамбет 
эмнени оўдоп ийет эле!” – дегендей уу-дуу, чуру-чуу ушак 
кеп журт аралап кетти. Кєралбастык койнун ачты.

– Калыў журт, аскер сынагын кайта санаймын. Санак-
тан калганыўды этибарга албаймын! – деп Алмамбет эр ошол 
эле кїнї ишке кызуу киришти. – Жалын, карган, сєзїўдї ук-
пайм! Калайык, сєзїмдї тыўда, эсебиўди кайра баштан бер! 
– деп айгай салды. Он кишиге бир киши он башы*, жїз киши-
ге жїз башы*, миў кишиге миў башы* койду. Он миўди баатыр 
тїмєн башы* деп, жїз миўге барып бек кылды. Бек белгиси 
туу болду. Бектин, туунун саны отузга жетти. Байрактын саны 
отуз миў болуп, он миўге керней келтирди. Ошентип, аскер-
дин эсебин тактап, баарын єз ордуна койду.

– Калайык, эми сєзїмдї ук! Єкїм эки болбойт. Мындан 
ары эркиўерче тайраўдап, каалагандай ат чалдырбайсыў. Чы-
канагыўды каалаган жерге салбайсыў, чырым уйку албайсыў. 
Кїнї-тїнї бел чечпей, їч ай-токсон кїн жол жїрєбїз. Анан: 
“Айылдагыдай болом, азем кїтїп жыргайм, їйдєгїдєй болом, 
їлпєт кєрїп жыргайм!” – деп ойлобогула! Єргїї чалган жер-
ден он башы менен жїз башыдан, миў башы менен тїмєн ба-
шыдан колдун эсебин алам. Эсеби так чыкпаса, караў тїгїл 
миў башы, бегиў болсун, жаныўдан їмїтїўдї їзїп кой, ба-
шын алам! – деп Алмамбет жар салдырды. 
Аккелте мылтык аттырды, туш тарапка алтымыш желдет 

чаптырды.
Калыў журт ичинде ар кандай ушак сєз жїрдї, кан Ал-

мамбеттин жарлыгын ар ким єзїнчє кабылдады. “Карыдан 
каргыш алдыкбы, катынды жесир, баланы жетим кылдыкбы!” 
– деп нааразы болуп жїргєнї андан кєп. “Кандай кыйынчы-
лык болбосун кєп менен кошо кєрєм, ажал жетсе єз жерим-
де жїрсєм деле єлєм!” – деп тобокел кылганы, кайраттанып 
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шаттанганы мындан кєп. Асан кайгы адамдардын алты канды 
каргашып, ат чылбырын кармашып, чуркурашып ыйлашка-
ны, сандалып жїргєнї андан кєп. Канткен кїндє да жарлык 
деген жарлык. Ошо тїнї: “Аттангыла!”– деген кан буйругу 
жаўырды. Каканчынга болгон жортуул кайра уланды.

КЫРГЫЛДЫН  КЄРГЄН  АЗАБЫ,
БОЗУУЛДУН  КАЗАБЫ

Алтын доол кагылды, Аккелте мылтык атылды. Аскердин 
баары камынды, ат-атына жабылды. Он башылар бат жїргїн 
деп ороўдоду. Жїз башылар кыйкырып, жїздєн бири жогол-
со єлєсїў деп сороўдоду. Кырктын башы Кыргылга, кыялы 
чатак Бозуул он башы болуп алыптыр. Жортуулга кырк бир 
кїн толгондо атка жїрє албай сакалы арбайган, муруту сер-
бейген Кыргыл чал аябай жїдєп калды.

– Ээ, кулунум, Бозуул, менин шайым ооду. Каўгай кулдун 
дартынан жїрїп-жїрїп жїдєдїм, артынан жете албай аябай 
чарчадым. Канкор Манас кытайга берип єкїмдї, кан ичмек 
болгон шекилдїї. Айдоодо жїрїп єлгєнчє, минтип байлоодо 
жїрїп єлгєнчє, башымды кесип алсаўчы, Манасыўа барсаў-
чы! Кыргыл баатыр єлдї, кыяматты кєрдї деп кызыталак кан-
га барып кабар салсаўчы! – деп кєз жашын кєл кылды.

– Кыргыл чал, не дейсиў?! “Башымды кесип алып, Ма-
насты кєздєй бар дейсиў!” Башыўды кесип алып башыма ба-
лээ їйгїм жок. Андан кєрє єлсєў єзїў єлє бер. Єлїгїўдї таш-
табайм, белиўди бїктєп, астыўдагы атыў Акборчукка арта 
жїктєйм да, кол эсебин алганда Кыргыл єлдї деп эсебиўди 
берем. Антпесем Манасыўдан бирди кєрєм. Єлбєсєў алдыма 
тїшкїн Кыргылым, калжырабай жєнєгїн! – деп Бозуул ка-
туу каарыды.

– Болду, Бозуул жолборсум. Он башыны чыгарган кытай 
каныў оўбосун! Башымды кесип алса да кырасыўбы колду 
деп Манас канкоруна барайын, – деп Кыргыл Акборчугун 
моюндап тепеўдеп жєнєп калды.
Бозуулдун Кыргылды токтоторго чама-чаркы келбеди. 

Кокус жоголуп кетсе, тїбїбїзгє жетет деп калган тогузун то-
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пулдата айдап, артынан салпактап ээрчип алды. Катуу жїдє-
гєн Кыргыл чал жолуккан жоокерден:

– Жолу каткыр, Манасты кєрдїўєрбї? – деп сурап ол-
турду. 

– Кечээ эле ушул жерден єтїп кеткен, – деген жоопту 
укту.

– Бу ким єзї? Ойротто жок шок чалбы, же он башысы 
жок куу чалбы?! Айтор, оўой чал эмес, оройлонуп сєгїп-са-
гып Манасты “жолу каткыр” деп жїрєт, – деп таў кала кара-
ды, катардагы кєп аскер.
Акыры чал издеген кишиси кан Манасты тапты. Мана-

сы эч чарчабагандай кєрїндї. Эмеле атка мингендей, эригип 
жолго киргендей шайдоот баратыптыр. Салам айтса алик ал-
бады. Амандык айтып, шїгїрлїк каалабады. Ошондо Кыргыл-
дын ичи кїйгєн кызыл чок болду. 

– Канкор Манас, сенин кордугуў менен зордугуў башы-
ма жетти. Каўгып келген бир кулду кан кєтєрїп кыргызды ку-
руттуў! Ат чалдырбай, уйку кандырбай ким казатка аттанат, 
ыя?! Калктан кайрат кетти, бу Алмамбет кытайдын душман-
дыгы эмей эмне? – деп каарып єттї.

– Кыргыл чал, оройлукту кой! Тартип деген тартип, ага 
баарыбыз баш ийишибиз керек. “Кыйналдык” деп ар кими-
биз оюбузга келгенин кыла берсек болобу?!. Єзїў билесиў, 
тойго бараткан жокбуз! Казатка бара жатабыз. Чыда, чыдаба-
саў жеўиш кайда! Андан кєрє он башыўды тап, тартипти сак-
та! Он башыўды таппасаў, жортуул наркын сактабасаў жа-
мандыгыў єзїўє! Башыў кетет, – деп кан Манас атына камчы 
уруп, андан ары жєнєп кетти.

– Манасыў менен куруп кал! Казатыў менен чирип кал. 
Кытай, калмак баарыў жерге кирип кал! – деп Кыргыл чал 
кайгырып жолдо калды.
Он башы Бозуул тогузун айдап топулдап, жолуккан жоо-

керден кеп сурайт.
– Айткылачы туугандар, жолу каткан жолоочу чалды кєр-

гєн жоксуўарбы?
– Эмеле жаныбыздан чапкылап єткєн. Ал шумпай чал 

Алмамбет менен Манасты аралаштыра сєгїп бараткан, – 
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деп жооп узатканча он башы 
болгон Бозуул тогузун айдап 
топулдап, саламы жок копул-
дап жете келди, Кыргыл чалга, 
кайгырып турган жеринде.

– Ой, Кыргыл, Манасыў-
ды таптыўбы, арызыўды айт-
тыўбы?! Бїттї, эми мени оўой 
кєрбє, оройлук кылсаў куру-
дуў, байкуш! Байлатып алып 
єлє сабайм, аксакал экен деп 
аябай эле сыйладым. Мына 
бул байкуштар менен артыў-
дан кубалап, карааныўды тап-
пай курудум. Эми менин бир 
ооз уруксатымсыз бастырып 
кєрчї, башыўды тирїїлєй жу-
там! – деди жаны кашайган 
Бозуул.

– Болду, Бозуул жолбор-
сум, сага тїшїндїм. Мага деле жеўил болгон жок. Он башы-
ны чыгарган ойрон кытай оўбосун! – деп шылкыйып туруп 
берди Кыргыл.

– Алмамбет баатыр, єргїп алсак кантет? Кыргыл чал 
аябай чарчаптыр. Ошо курган чалыма кыянатчыл Бозуул он 
башы болуп алыптыр. Тим жїргїн деп тилдедим. Андан келип 
сурасам, аскердин шайы кетиптир, – деди Манас Алмамбет-
ти чакырып алып.

– Кыргыл чалга шылтоолоп єзїў алсырап калгандан соо-
суўбу, султаным! Эгер менин жарлыгым жакпаса, кандыктан 
ал. Кыргыл чал єлмєк болду деп єкїргєнїўдї кой! Кыргыл ча-
лыў єлбєсє, кыяматты кєрбєсє кыргыздын иши оўолбойт, – 
деп Сараласына камчы уруп, Алмамбет жєнєй берди.
Манас баатыр менен сїйлєшкєндєн кийин эсеп катын 

ачты. Жолго чыкканы чынеле кырк бир кїн, кырк бир тїн бо-
луптур. Караса, Оркун дайрасына келип калыптыр. 
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– Улуу черїї колум, улуу сапар жолум, алдымдагы тилсиз 
жоо Оркун деген улуу дайра суу ушу! Ушундан єтсєк жолубуз 
ачылат, – деп Алмаў кыйкырып, жай ташын сууга байлады. 
Дубасын кайра-кайра катыра оў-тетири окуду.
Ошондо жай чилдеси кыш болду, жаткан жери сыз болду. 

Адамдын кєбї бїгїлдї, наадандын кыйласы аманат жандан 
тїўїлдї. Алмамбет эч кимге кєўїл бурбай жай ташын суудан 
алды. Оў буту менен сууну кечип туруп, кайра-кайра дубасын 
кабаттап окуду. Туш-туштан шамал аркырады. Ободогу кара 
булуттан эчтеме калбады, туманы да тарады. Жаркырап кїн 
кєрїнїп, чымыны ызылдады, чымчыгы чырылдады.

– Калайык, болгула, бат аттангыла! – деп чуркурап Ал-
мамбет аяр аскерин шаштырды, Оркун сууга жете барды. 
Кылым журт кєзїн салса эмелеки чатырдай таштарды 

агызчуудай кїрпїлдєгєн кара дарыя какшып соолуп калып-
тыр. Сай кєрїнїп даўкайып, тїбїндєгї таш кєрїнїп занка-
йып, дєўгєч, дїмїрї жатат каўкайып. Єгїздєй кара балыктар-
дын канчасы тороюп калыптыр. Кыргыз колу карап турбады, 
миў-миўден болуп чубады. Акыры баары єттї. Ар бир кошуун 
бир жылкы айтуяк чалды. Ал жерде алты кїн єргїп, кайра жол 
тартты. Жїрїп отуруп аркары адам тааныбаган, бугусу киши 
кєрбєгєн токойлуу талаага, канаттуу кушка бай адырларга 
келгенде ат чалышты. “Бежин кайда, жер кайда, кытай кайда, 
эл кайда”, – деп, кан Алмамбет чындап аскерди єргїї чалдыр-
гысы келди.

– Калайык, бул жердин азыгы кєп, тоюту мол. Так ушул 
жерде чыйрыгып келгендин чыйрыкканы жазылат! Жолдо 
тарткан азап-тозогу менен мээнети, ушул жерде басылат! Ку-
турганыў кула ат, ачыкканыў кулжа ат, буулукканыў бугу ат! 
Ушу жерге кыштайбыз, єз камыўды кєрїп жат! Аўгеме-дїкєн 
кургула, оюн-кїлкї салгыла! Чатырыўарды жанаша тигип, 
тамашаўарды кыла бергиле! – деп жоо бєрїсї Алмамбеттин 
айтканын Манас баатыр да макул кєрдї.
Аттар тыўып, адамдар чыйрыкканын жазганда Манас, 

Бакай, Алмамбет баштаган кырк чоро кан Коўурбайдын сый-
кырдуу кароолчуларын жоймокко жортуулга аттанды. Антке-
ни кытай канынын чегара кызматын аткарган: єрдєк, кулжа, 
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тїлкї єўдїї жаныбарлары болгон. Бу їч жаныбар єздєрї ка-
раган мейкиндикке кирген душмандын жытын їч кїн илге-
ри билїї касиетине ээ болуп, бири-бирине кабар жеткирип 
турган. Кичине эле шек чыкса, же бєтєн бирєє кєзгє илинсе 
шакылдатып кан Коўурбайга кабар жеткирип турган ошолор 
болчу. Ошондуктан єзїўє сак болбосоў, билинип калуу кор-
кунучу турган.  Жортуулга чыккан їч берен ушу жагдайды эў 
жакшы тїшїндї. Бєтєн жерди чалгындап бїтїп, кайсы сый-
кырчы жаныбарды кай жерден кылтакка тїшїрєр амалын 
ойлошту. Аткарыла турган иштин ийне-жибине чейин кылдат 
текшерїїдєн єткєрїштї. Ким эмне кыларын, кай жерден кол 
салар єўїтїн кєз жаздымда калтырбады. 
Ошентип сыйкырчы кароолчулардын кырааны кара кул-

жаны Алмамбет чочутуп, єзї атты. Кулжа атылып, тоонун 
жолу ачылды. Кулжадан кем калбаган єрдєктї Алмамбет їр-
кїтїп, Бакай карыя атып алды. Єрдєк канжыгага илинип, 
єзєндїн жолу ачылды. Шайтандын амалынан да ашып тїшкєн 
куу тїлкїнї кабылан Манас єзї атып, колдун жолун ачты.

АЛМАМБЕТТИН  САНАГЫ,  ЧУБАКТЫН  ЧУУСУ

Чоў казатка чыккан улуу кыргыз черїїсї тєрт ай бою куп 
эле ар кайсы кайберендин этинен тандап жеди, даамын татты. 
Кар кетип, кєк кылайды. Кара шибер калыў чыкты. Ат семи-
рип жык толду, атыш-чабыш жоо кєрбєй адамдын баары бук 
болду. Эр азамат эригип, кытайын кєрсєк экен деп эрдемси-
ген улуу кол жээлигип калганда Алмамбет Манас баатырдын 
їстїнє кирип барды. Кирсе Бакай, Кыргыл, Тєштїк, Жамгыр-
чы, Кєкчє, Їрбї, Санжыбек, Музбурчак улуктар менен катар 
кырк баатырдын баары отуруптур. Эсендик сурагандан ки-
йин:

– Эсептеп элди кєрєлї, эл жыйылып келсин. Эл бийлеген 
эрендер* эсебин бїгїн берсин! Ошондон кийин жолго чыга-
лы, султаным, – деп жамы журтка кайрылды.
Ырамандын Ырчы уулу жалпы журтка жар салды. Он 

башысы ороктоп, найзасы колдо короктоп, элдин эсебин єт-
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кєрдї. Жїз башы-
сы далактап, “жїр, 
бери” деп шалак-
тап, єткєргєнїн кєз 
кєрдї. Элдин эсеби 
отуз миў орчук кол 
болду, эсеби так 
чыкты. Саресеп 
салса эсепке кир-
беген баатырдын 
кошу калыптыр.

– Он башысы 
ким, оёндор санап 
билгиле, – деди 

Алмамбет. 
Оёндорго он башы болгон Баймат тогузун алып топулдап, 

єзї менен он болуп эсебин єткїр Алмаў султанга єткєрдї. 
Кан Алмамбет шекшине Байматты карай октолду, аўдап кєр-
сє, анын бир кишиси жок болду.

– Баймат он башы, бир кишиў кем! Ал кайда, иттик кыл-
бай, эсебиўди азыр такта! Болбосо єлєсїў, єлбєй койбойсуў! 
– деди каары бетине чыккан Алмамбет.

– Он башы болгон кїнї тогузу тийген колума. Єзїм ме-
нен он болуп, ошондон артымдан ээрчитип жїрєм. Ажалым 
жетсе аргам барбы, єлїмгє мен даяр! – деди Баймат он башы.

– Эй, Баймат, отуз миў тїмєн колдун баары аман! Башка 
журт аман, сенден гана бир киши жоголгону жаман! Єзгє эл-
ден киши жоголсо єлїмгє буюруп, єзїбїздєн жоголсо єлтїр-
бєй кантип коём! Желдеттер, кайдасыўар? Кармагыла, Бай-
матты! – дегенде алты желдет жабыла чуркады. 
Ойлонто койбой колун кайрыды. Кєк жал Манас эр Се-

ректи чакырып алып:
– Жазган катын карасын, жаўылыш кетип калбасын. 

Ошондон кийин башын алса да арманы болбос Байматтын, – 
деди Серекти жумшап.

– Жигиттер, кийимин кан кылбай чечиндирип алгыла, 
анан ылдыйрак барып союп салгыла! – деп буйрук берди, 
желдет башы. 
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Желдет айтып оозун жыйып алганча, Манастын кыста-
лыш жерден жооп тапкан Серек чоросу жете келип мындай 
деди:

– Ой, баатырлар, мейли, элди эсепке албасын, бирок кал-
кынын катарына канкоруў кирип калбасын. Он башыдан бє-
лєгї башканыкы он экен. Байкуш болгон Байматтын бир гана 
кишиси жок экен. Эр Манаска болгон он башы, байкагылачы, 
кандай эр экен?! Кагаздан кетип жїрбєсїн, катчыдан сурап 
кєргїлє? 
Серектин айтканын угуп, Кадырсейит деген катчы кар-

баластап кагазын жайып караса эр Манастын аты Байматтын 
онунан чыкты.

– Кара баскыр, баатырым Манас, сен їчїн кытайдан кел-
ген кулдан єлє жаздадым, ээ! – деп Баймат кыйкырса, кыр-
гыздын баары каткырды. 
Анда Манас шїк турбай мындай деди:
– Куруп калгыр, Тазбаймат! Улук кишим сен болсоў, 

унуткан кишиў мен болсом, жыргаган экем! Серекти айтпай 
коё тур дебей, Алмамбет сени ушу жерде соймок экен, –деп 
башкача солкулдап кїлдї. Кїлкїгє кїлкї кошулду, жер жа-
ўырды.
Алмамбет баатыр кїлкї токтогондо чоролорун сыдыра ка-

рады.
– Урматтуу улуктар, улуу, кичїї, карасы менен каны ту-

расыў. Бежинге бет алып барганга, беттешкен жоосун алган-
га мен барам деп чыкчу ыктыярдуу бирєєў барбы?! Каканга* 
чалгын чалчууў, душманга ойрон салчууў ким? Айткыла, ант-
кени чалгын чалбасак болбойт. Кана кимиў барасыў?! – деди 
Алмамбет кєбїн таў калтырып.
Жол башчы кандын сєзї баарын чочутту. Ал тургай баа-

тырмын дегендер бири- бирине аяўдап коркуп ыктады. Баш-
ка жоо болсо, балким, барам деп кєбї чыкмак, жол талашып. 
Бирок, бєтєн эл, тєтєн жолго, чоочун жерге кимдин чалгынга 
чыккысы келсин. Эч ким унчукпады. Ошондо кан Манас єзї 
минтип айтты.

– Алмамбет, єзїўдєн єткєн эр жок экен, єзїў эле барба-
саў болбойт. Анткени эзелден жердин жайын, элдин тилин 
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билесиў. Башкасы барган менен кобураша сїйлєшїп, кытай-
дын жайын биле албас. Мурунтан падыша болуп жїрїп, ко-
лун, жолун билип калбадыўбы. Кары, жашка эп болсо, канко-
руў айткан кеп болсо кан Алмамбет єзїў бар! Кєптєн тандап 
кєсємдї ал, кєргєн жолдон чалгын чал. Жанга кїйєр, жан ая-
бас баатырды, миўден качпас жоокерди ал! Жортуулга минер 
атыўды кєп ичинен тандап ал. Анан атым жїрбєй калды деп 
арман кылып жїрбє! 
Тырмактайынан аскер тартибине каныгып єскєн Ал-

мамбет баатыр Манастын сєзїн кайтарбады, барбайм деп ай-
талбады. Барууга бел байлады. Жолдош кылып, єлїмдї бил-
бес, шер Сыргакты алды. Ажыбайдын Карткїрєў атын тандап 
коштоду. 
Экєє чалгынга кеткенде колдун тигил башынан, бул ба-

шына чапкылап, ыркты бузуп, Акбалтанын Чубагы ойда чуру-
чуу салды. “Алмамбет кулду соём, нойгуттар атка мингиле!” 
– деп доолбасты карс койду, мылтык октоп, тарс атты. Ичи 
тарып, артынан чуусу кєбєйїп Алмамбет менен Сыргактын 
артынан атыраўдап жєнєп калды. 
Айкєл Манас эр Бакайга жете келди.
– Бакай аба, Чубактын бузукулук ишин єзїў кєрдїў. Так 

ушундай кысталыш катуу жерде, аскер дым чыгарбай бугуп 
жаткан душман четинде Чубактын жоругу орунсуз. Биз аны 
тїшїнїп турабыз. Бирок чыр чыгарбай тим кылалы. Чубакка 
айткан сєзїў дары болсун. Аккула атты жетелеп алдына бар. 
Аскерим минтип жїрсє, ат минбесем жок, – деп айкєлдїгїн 
билгизгенде акылга бай абасы жєнєп кетти. 
Артынан Бакайдын жете келгенин кєрїп Чубак токтоп 

калды. Айбаты катуу Бакай абакеси токтоно албай кылычтын 
сырты менен Чубакты заўк дедире бир салды.

– Кызыталак, санталак, кытай кол салгансып, аскери ме-
нен кїтїрєп жєнєп калганын мунун! Кырылышар душманды 
тапкан экенсиў?! Кана, урушар кытайыўды мага кєрсєтчї! – 
деп эр Бакай Чубактын аскерин ителги тийген таандай, бєрї 
тийген койдой кылып таратты.
Сєз жебеген Чубак уялып койбой, кайра таарынычын 

тєктї.
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– Кєп колдун каны элеў, сага не болду абаке?! Єзїў би-
лесиў, кыраан Манасыўдын айдоосунда жїргєндї намыс 
кылбадым. Ногойдон – Манас, нойгуттан – мен, ойлонгун 
Бакай, ушуну сен. Ушу анткор канкорго Чыландынын оюнда, 
Чылаба кандын тоюнда он їчїмдє кошулдум. Кырылыштык 
ошондо, кыргыздан кытай кєп чыкты. Кылчая албай ошондо 
кыргыздан качты кєп мыкты. Бабаў Ногой баш болуп карсыл-
дашканда кашыўда турган Чубагыў арбак урган кытайдын 
алты алпын сайбады беле. Акимсинген канкоруў Кошой бий-
дин тобуна коркуп кетип калганы жалган беле! Ушу турган 
Чубактан Манасыў тыў беле? Ногойдон нойгут кем беле, Чу-
бактан Манас эр беле?! Каткалаўдын Сайкалы жыга саярда 
арасына жеткеним жалганбы, аба? Панус канды чапкан мен, 
аскер айдап, кол баштаган сен эмес белеў. Эмеле кыйын бо-
луп калдыбы Манасыў?! Сары-Єзєндїн боюнда єзїўдї алды 
єкїмдарлыктан. Баркыўды билген башка журт неге Бакайды 
кан кылбайт деп баары бирдей єкїнгєн. Кытайдан келген Ал-
мамбет кулдун чалгынга жєнєп кеткени чынбы, же жалган-
бы?! Кан болуп туруп куу кытайдын, кандай иш, чалгын чал-
ганы? – деди Чубак.

– Ай-ай, чунак Чубак, токто! Катынга окшоп кысталыш 
жерде эсептешкен сени ким эр дейт?! Канкор Манастан ай-
ланып кет, сен! Он тоўкочок атсаў да Манаска теў келбейсиў. 
Айткысы келсе Манаста кєп нерсе жатат, бирок ал сага ок-
шоп катын ушакка барбайт. Анын баатырды баатыр кылган 
эр мїнєзї, їзїлгєндї улаган, чачылганды жыйган айкєлдїгї 
бар! Баатырдын улуулугу ушунда, билсеў! Куйругу менен ко-
нуучу Манастын Манас болмогу экєєбїздєн болсо, экєєбїздї 
эл кылган, ар урууга теў кылган, кыргызды кыйыр журтка кеў 
кылган, билсеў ошо эр Манас! Мындан ары коржоўдогон был-
жырак сєзїўдї коюп жїр. Кыйыктанып, жєнї жок чуу салба, 
Чубагым! Карайлап келген Алмамбет кытайга кызмат кылган 
жок. Кїйсє, кыргызга кїйїп жатат. А сен кимге кїйїп жата-
сыў? Кысталыш жерде жол тапкан Алмамбетти кєрє албай, 
тескерисинче талааны сїйлєп, кыргызга тїйшїк арттырып 
жатасыў. Бу жїрїшїў туура эмес, сага тїз кєрїнсє башкасы-
на кыйшык кєрїнїп жатат. Аскериўди баштап жєнєгєн жору-
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гуўду жаш бала да 
кылбайт. Байка Чу-
бак, сен да бир ысык 
жансыў, бєлїнсєў 
бєрї жеп кетет, бє-
лїнїп кетти кыргыз 
деп, бєтєн элге кеп 
кетет! – деди Ба-
кай карыя, нуска-
луу кебин жеткире 
айтып. – Анан кан-
дыкты менден алды 
деп мен їчїн кый-
налба. Кандыктан айрылсам мен айрылдым, сен неге ага кай-
гырдыў?! Алмамбетти ким да болсо кытай дээр, бирок ал биз 
їчїн жанын кыйнап жатат, кыргыз эли їчїн кызмат кылып, 
кїйїп жатат! Аскерди баштап артынан неге аламан чабыш са-
ласыў?! Эрдиги бар, эси жок Чубак, сен эмне кылып жыргат-
тыў, кулаалы таптап куш кылган, курама жыйнап журт кылган 
эр Манасты неге куураттыў?! Єзїўдї гана ойлогон єзїмчїл 
эр экенсиў, сага теўелген киши арам єлєт, – деп акыл айтып 
турганда Айбанбозун алкынтып Манас жете келди.
Кыргыз журтунун, кыргыз аскеринин биримдиги деп, 

жєн жерден чуу чыгарган Чубакты кечирїїгє даяр турган ай-
кєл Манас обу жок оолуккан Чубакка опурулду:

– Чубак, айтып коёюн, кулагыўа кїмїш сырга болсун. 
Жол билген киши жол баштайт, жол билген киши кол баш-
тайт! Билбеген киши кысчу жерин катуу кысат. Сен аны аў-
дыбай, єз жамандыгыўды билбей, бирєєгє милдет кылганыў, 
чуу чыгарганыў, казатка тоскоол болгонуў. Сенин жаштыгыў 
калган жок, аны билбей жаш балача чуу кєтєрдїў. Сенин сул-
тандык кылар убагыў болчу, а сен тескерисинче султандар 
кылчу иш кылбай, бузукунун ишин кылганыў бу дїйнє, а дїй-
нєдє да жарабаган жорук! – деди айкєл Манас.
Айкєл кишиге дабаа жок экен, Чубак эки эрдин айткан ке-

бин боюна сиўирдиби, же жокбу аны билбей, энєє Манас Ал-
мамбет экєєнї элдештирип келем деп ээрчитип жєнєдї. Ага 
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Бакай карыянын, Манастын айтканы сабак болбоптур. Ачуу-
га алдырган эр Чубак канкору Манасты кєзгє илбей кїїлєнїп 
келип, канкоруна жанаша калган Алмамбетке мурду менен 
бир тийди. Алмамбет да бош келбеди, жообун куп гана берди.

– Чубак, бизди кєздєй чабышыў акылсыздык. Сенден 
кордук кєргєнчє єлгєнїм артык! Кан кєтєргїлє деп кими-
ўе айттым, кимиўди зордодум. Кыргыздын дилин, динин ур-
маттап келдим. Элдїї киши зор экен, элинен азган кор экен 
дегени турасыўбы?! Кол бузган душмандыгыў чектен ашты, 
бїгїн билипсиў да кытай экенимди. Кезегиў келип турат, ке-
сейинби тилиўди! Кесип туруп тилиўди, бузайынбы диним-
ди?! Ээ, Чубак, кыргызга кызмат кылдырбай артымдан неге 
єчєгїшїп келдиў?! Ар качандан бир качан, Балта дєєнїн ба-
ласы басташканды койбойсуў! Сенин эригишиў ким їчїн?! 
Керт башыў їчїн гана. Єзїў аны билбейсиў, билбей бирєє-
нї кул дейсиў! Баатырсынган Чубак, кїчїўдї бїгїн кєрєйїн! 
Ушу азыр жаалым келип турат, жиниўди кагайынбы, єтїўдї 
алайынбы?! Сага теўелсем ушул жерде сойлойсуў! Уругум 
кыргыз – нойгут деп, асылым кыргыз – нойгут деп акимсин-
бе! Бузукудан беш бетер кутуруп чыгыпсыў. Алышсам жаныў 
шыр кетет! Уруш учуру, же кооптуу жагдай экен деп ойлон-
бой, жоо туюп калат деп толгонбой жамы журтка бузукулук 
кылган єзїўдї тїзїк деп ойлойсуўбу?! Сага короткон кайран 
сєз, баары бир тїшїнбєйсїў! Андан кєрє єзїў жакшы кєргєн 
єзїмчїл жаныўды ойлонбой туруп алайын! – деп билек тї-
рїндї Алмамбет. 
Жїрєктєн чыккан жїйєлїї кепке муюдубу, же чын-

дап калпыстык кетиргенин туйдубу, айтор, эр Чубак, кїнєє-
сїн мойнуна алгандай, башын шылкыйтып турду. Мурда эле 
ушундай кылуу керек болчу деген тейде айкєл Манас мыйы-
гынан жылмайды. Баатырсынган Чубактын, эрдиги бар да, 
эси жок ала кєєдєк чоросунун жели чыкканын кєрдї, кїнєє-
сїн сезгенин туйду. Чубакты таштап Алмамбет эми Манаска 
кайрылды.

– Арстан Манас канкорум, алакандай Анжиянды айыл 
кылып алгансып, кочуш болгон Коконду койдой багып алган-
сып, коркутуп алым салгансып, кытайга келгениўе таўмын. 
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Какандын бир капкасын* ачса сенин аскериўден їч эсе кєп 
кол чыкпайбы. Кыйынсынып келип кытайга кылган ишиў бу! 
Эрегиштирип эрбейтип ээрчитип келген кишиў бу! Ишенге-
ниў Чубак болсо мага уруксат бер, кетейин. Ушул жерге чейин 
жолуўду баштап, колуўду башкарып келдим. Намысымдан ке-
чейин, басташканым эр Чубак чалгынын єзї чала берсин, – 
деп минмекчи болуп атына басты. 
Акбалтанын Чубагы: “Аттын чылбырын бербе, асти, атка-

ра кєрбє!” – деп алдыртан Сыргакка шашыла шыбырады.
– Ой, кантесиў баатыр?! – деп канкору айта салганы Ал-

мамбет токтоп калды.
– Алмамбет, сен айткандай Бежин дегениў бекем жер 

экен, кытайы кылым эл экен. Чалгынды мен да чалайын, кы-
зыталак кытайдын кыйынын кєрїп калайын. Эўсеп келген 
кытайдын сонун элин кєрєйїн. Эми, Алмаў кой, жолду єзїў 
баштай бер, – деди Манас.

– Мейли, арстан Манас канкорум, єчєшпєйїн Чубакка, 
таарынбайын жай билбеген чунакка! Сыргак эрге кошуп, жол 
талашкан Чубакты жолдош кылып алайын, Бакбурчунга* ба-
райын. А сен канкорум, мингениў чабал, урушка кирер шайы, 
жайы жок болгондуктан ушул жерде эле калганыў артык. Ак-
кула атыўды мине келгениўде кызык тамашаны кєргєзмєк 
экем, – деп аягандай болду Алмаў канкорун.

– Ой, Алмамбет, токто! Кєрїнгєндї оозуў менен оттоп, 
єзїўдєн башка зор адам жоктой какшайсыў, єзїўдї єзїў мак-
тайсыў! Кудай берген ажалдан, куу Коўурбай салган тажаал-
дан мени Кула ат айрып калабы?! Тактыда жатып кан єлбєйт, 
ажал жетсе кєктє булут минсеў да очогор огу жетпейби, мага 
окшогон оёнуў, о дїйнє кетпейби, – деп каарын чачты Манас 
оёну.
Манастын мїнєзїн билген Алмаў “барба” деп кайта ай-

талбай, баары жолго чыгышты. Тєрєсї баштаган тєрт баатыр 
дєбєгє келгенде теребелди кєрмєккє кєзїнє дїрбї алды.

– Тээтиги Керегети деген жол. Ошол жол аркылу эл ба-
зарга барат. Бирин кармап жолун сурайын. Силер Сыргак 
экєєў бул жерде кал, Чубакты жолдош кылайын, тобокелге 
салайын, – деп эки эр Манастан уруксат алып жєнєп кетти.
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МАКЕЛ  ДЄЄ

Коўурбайдын кароолго койгон кулжасынан єрдєк, андан 
карга кабар алып, жеткизген кагаз катын окуп Каканчындын 
падышасы Эсенкан эстен танды. Токтоосуз добулбас кактыр-
ды, аскерин ыкчам кєтєрдї. Кытай кандыгын кєздєй кыргыз-
дын калыў колу чыгыптыр. Бежинден качкан кытай Алмамбет 
улук болуп алганын билди. “Кантебиз эми калкым?” – деп 
Эсенкан аябай сарсанаага батты.

– Маўгїба деген жерде, Сазаўшаў деген элде Макел де-
ген дєє бар. Ал келсе Огуздун уулу болмоктон, бїт эли кошо 
келсе да жеўип албай жан жокбу! – деди аскер башчысы, ай-
ласы куруган Эсенканды аягандай.
Эсенкан карап турбады. Катчыга катын жаздырды, кал-

дайган мєєрїн бастырды. Єз колу менен аткарды жети аскер 
тєрєнї. 
Маўгїбанын пашаасына жети аскер тєрє желмогуз єўдє-

нїп бателе жетип барды. Їй ордуна киргени чоў тоонун їўкї-
рї сыяктанды. Адам тїшїнбєгєн чулдур тили, тулку боюн жїн 
каптаган, аўдап кєрсє, баарынын ажыдаар баштанган тїрї 
суук єўї бар экен. 
Макел аттуу дєєнїн бир нече жїз кошуунун* кєрдї. Кєбї 

жылаўач, жылаўбаш жїрдї. Кыл аркандай сеўселген чачта-
ры кийим ордунда экенин билди. Эў кичине дегендин башы 
чоў казандай экен. Коўурсук сасык жыты ат чабым жерден 
жыттанып, жетимиш кулач карагайды таяк ордуна урунганы 
кызык туюлду. Эсенкандын катын алып: “Кытайдын калкын 
кырганы кыргыз деген жоо, Манас деген баатыры келиптир.  
Байкайынчы ошо баатырын”, – деп Макел дєє їйдєн аттан-
ды. Артынан аскери жєнєдї. Жолдон Коўурбайга кез келди.

– Коўурбай, адам болбой, кара жолго жатып кал! Манас 
деген ким?! Ошо баатырыўды мага кєргєзчї, кєрє элегин кєр-
гєзїп, бїтїлїї тоо болсо да быркырата чаап салайын! – деди 
Макел їўкїрдєй оозун арбайтып, колу-башын тарбайтып.
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– Манас сайса найза, кессе кылыч єтпєгєн, отко салса 
кїйбєгєн, чоў дєєлєт кїткєн, керемети зор баатыр. Урматы 
чоў Макел дєє, ушуну билип ал, – деди Коўурбай.

– Неге мага Манасыўды мактайсыў. Ошону тирїї тута-
йын, кєрсєтїп туруп єзїўє, экєєўдї бирдей жутайын! Кана, 
Манасыўды кєрсєтчї, – деп Макел дєє жазгы кїндєй кїркї-
рєгєндє, коркуп кеткен кан Коўурбай Алмамбет жаткан бел 
жакка колун жаўсады. 
Ошо учурда эр Алмамбет белге чыгып калыптыр. Єзїнчє 

ойлонду, мурун кара талаа эле, эми балакеттей бир тоосу пай-
да болуп калыптыр. Тоо десе дєбєдєй, дєбє экен деп караса, 
бир башкача кєрїндї. “Кєрбєгєн Какан* шаар беле, кєчмєн 
тоосу бар беле?! Жылас болгон кытайдын жылуучу тоосу бар 
беле?” – деп ансайын толгонду.
Турнабай дїрбїсїн алып, оў кєзїнє салды. Бет ырайы 

Макелдин жанында тургандай кєрїнїп калды. Маўдайынын 
бырышы жайлоонун быткылындай кєрїндї, жалгыз кєзї чоў 
чарадай єўдєндї, каш кирпиги караса караўгы токой чердей 
сезилди. 

– Тээтиги дємпєйгєн кара дєбєгє окшоп келаткан Са-
заўшаў элинин жалгыз кєздїї Макел деген дєєсї. Аны менен 
алышкан адам тирїї калбайт. Тезинен качып кетели, баатыр-
га баян этели. Мейли, Манас алабы, мейли, Манас баатырды 
балакеттїї Макел дєє байлап кетип калабы, анан кєрєлї, – 
деди Алмамбет алдыртадан Чубакты сынагандай.

– Катыгїн, Алмамбет, не дейсиў?! Качуунун камын не 
жейсиў! Сенден жол талашып, айкєл Манас менен Бакай аба-
мы уят кылып, артыўдан єчєшїп келген мени тєбєсї ачык кєр 
урсун, тєшї тїктїї жер урсун! Эч кайда качпайм, єлсєм ушул 
жерде єлєм, азапты єзїм кєрєм. Андан кєрє, эр Алмаў, тобо-
кел кылып уруш салалы. Ажал жетсе кєрєбїз, ант ургурдан 
єлєрбїз. Башын кесип алсак, бирдеме дээр тєрєбїз, – деди 
Чубак алактап.

– Чубак, эрдигиў эми билинди, кєптєн берки каарымды 
кєсєлїм сенден кечтим, – деп Алмамбет кубана унчукту. – 
Сен айткандай, дєєнїн башы тєрєбїзгє тартуу болсун! Сен ок 
менен удаа жєнєгїн, мен алдынан чыгайын, алмабаш* менен 



– 153– 

Манас

атайын. Єлчєєгє найза сая кєр, єчїўдї жоодон ала кєр, – деп 
Аккелтени октоду, кєк милтени чоктоду.
Эки чоро аттарын атырылтып Макел дєєнї кєргєн жерге 

барды. Алмамбет аттан тїштї. Жылдыз курттай жылып жє-
нєгєн Макел дєєнїн алдын тосмокко єўїп жатты. Мылтыгын 
башка мээледи, анан оозго туштады. “Бирок башы катуу, эри-
ни калыў болсо алмабаштын огу бойлобой тїшїп калар бекен. 
Андале ажалымдын жеткени! – деп ойлоду.  Анан: “Макел 
дєєнїн жалгыз эле кєзї бар, жалгыз кєздєн айрылса ажалы-
нын жеткени ошодур”, – деп кайрадан кароолго алды. Чече-
кейдин чети, ак чел менен каранын аралашкан бети деп че-
немин єлчєп, машасын* ирмеп калды. Мылтыктын оозу жарк 
этти, їнїнєн мурун ок жетти. Алмамбеттин мээнети талаага 
кетпеди. Аткан огу кєзїнє тийди, Макел дєєнїн чечекейи ок 
менен кошо жалп этип жерге тїштї.
Макел дєєнїн жалгыз кєзїнїн кара чечекейи жерге ак-

канын кєргєн Чубак Кєктеке атын чуратып катуу качырды. 
Адам деп барганы жанына барганда тоодой кєрїнгєндє айраў 
калды. Ошондо да токтолбой барып, жан аябай оозго найза 
сайды. Кїї менен тийген Чубактын найзасынан Макел дєє 
томкорулуп кетти. Жерден башын алганча Алмамбет Сарала 
аты менен сызып жетти. Эшик эндїї айбалта менен чыкыйга 
чаап єттї. Макел дєєнїн алы кетип, тєрт аяктап тарбалаўдап 
калды. Чубак карап турбады, ал да айбалта менен урду. Катуу 
соккудан дєєнїн эки аягы бїгїлїп, эс акылдан тана жыгылды. 
Эки дос эптеп атып, кырк-элїїдєй ок атып, Макел дєєнї жай-
лады. 

– Ай, Чубак, кокус тура качпасын, башын баса кал! – деп 
Алмамбет сынай кыйкырды.
Макел дєєнї жыгып, эрдемсип калган ала кєєдєк Акбал-

танын Чубагы эр Алмаў айтып жаткан соў карап турабы, дєє-
нїн башын баса калды. Жанталашкан Макел дєє оў колун 
серпкенде Чубак баатыр алда кайда ыргып кетти. Кайра туруп 
келгенче Макел дєєнїн дарманы кетип, биротоло жан берди.

– Алмаке, – деди эр Чубак каткыра кїлїп. – Бу дєєнїн 
башын кесип алалы, каныбыз Манаска тартууга баралы. Кы-
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йын жоого сактасын, кырааныў кєрїп бизди да, кыйла журтка 
мактасын! – деп айбалтасын дєєнїн кєк шилисине матырды.
Экєєлєп жатып Макел дєєнїн башын кесип алды. Кєкте-

кеге эптеп арта салса, атынын бели майышып, илкип барып, 
араў оўолду. Жол караган эр Сыргак Чубактын артынганы 
коонбу, же дарбызбы, иши кылып эсеби жок чоў экен деп те-
пеўдеп чуркап барды. Коон экен деп барып, кокустан башты 
чечип алганда оозу ачылды. Аргамжы десем чачбы деп баш-
ты оодара салды. Мурда мындай башты кєрбєгєн эр Сыргак 
баатырсына байкай карады. Ажыдаар тїспєл эрини эки кулач 
дейт, маўдайында жалгыз кєзї бар экен. Сакалы сарбайып, 
муруту арбайып башы алачык їйдєй кебетеленди. Аргамжы 
кылып келгени нак єзїнїн чачы экен.

– Бу Макел деген дєєнїн башы, – деп Алмамбет карс-
карс кїлдї. 

– Айланайын Алмаке, куруп калсын кытайыў, ким билип-
тир мындайын! Жєє кишиси бу болсо, дєє кишиси не болот?! 
Манас баатыр, мынабу башты карачы, башына чыккан ча-
чын кєр, оозуна бїткєн тишин кєр! Тимеле бири токой, бири 
токойдун дїмїрї сыяктуу! Ушундай ээн журт бар деп бизди 
алып келип, уруштурчу кишисин кєр. Мага уруксат бер, ушу 
дєєсї менен урушуп убара болбой кетип калайын. Кармаш-
кан менен дєєсїнє кантип алым жетет! – деп кан Сыргак 
кїйпєлєктєп жиберди.

– Ээ, сырдашым Сыргак, кытай деген кыйын эл дебедим-
би. Миўи болсо, Бежинде бу бири экен деп бил! Жїк кєтєрчї 
пили, Макел дегендин кєзї ушул деп бил, – деди Алмамбет 
сыйда жылмайып. 

– Адеп кєргєндє, баары ушундай экен деп жїрєгїм тї-
шїп калбадыбы, – деп Сыргак арсаў-арсаў кїлдї. 
Акбалтанын Чубагы їндебей турду. 
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АЛМАМБЕТ  МЕНЕН  СЫРГАКТЫН
БЕЖИНГЕ  КИРИШИ

Алмамбет баатыр сырдашы эр Сыргакты алып, Бежинди 
кєздєй аттанды. Канкор Манас менен Чубак баатыр жол буй-
тагында эки баатырды карайлап калды. 
Бул учурда Эсенкан єз ордосунда їч жїз элїї жыл жаша-

ган, кезинде: “Кыргыздан Манас деген баатыр туулат экен”, 
– деп олуялык кылган Ыраў Кєєдєў аттуу сыйкырчысын 
кїтїп жаткан. Ыраў Кєєдєў карыя кирип келгенде ордодогу 
улуктардын баары ордунан таазим эте тура калышты. Эсен-
кан мурдагы жаш кезиндегидей кайраттуу эмес. Чоў урмат 
менен жанынан орун берди. Кан эмнени каалап турганын ка-
рыя айттырбай туйду.

– Урматы чоў улугум, миў жыл жашаўыз! – деп карыя-
лык дєєлєт менен сєзїн баштады, Ыраў Кєєдєў. – Кары-жа-
шыў, баарыў ук! Кыргыздан чыккан баатыр Манастын баш-
тап келген аскеринен аты кылымга дайын кытай менен Бежин 
соо калбайт. Кыжылдаган кєп аскердин айласын алты кети-
рет, чындап айтса, алардан кыпынчалык пайда жок. Атактуу 
Бежинди, кєп элдин жанын сактап калам десеўер жер-жерге 
аянбай салык салгыла! Алтымыш миў кыз алып, акылга дый-
кан уз алып, боз жоргого мингизгиле, алтындуу тон кийгиз-
гиле! Алтымыш миў алтын жамбы, ошончо кїмїш жамбы, 
ошончо асыл таш тартуу бергиле! Ошентсеўер гана улуу кыр-
гын болбойт, тып басылып токтойт. Антпесеўер тїмєндєгєн 
кытайдын башын мойсойт, гїлдєгєн кєп шаары талкаланат, 
кутулганы башын калкаланат! – дегенде кєбїнїн кєзї аўта-
рылды.  

– Ай, кудай тооба! – деп ар ким єз билген кудайына сы-
йынды.

– Жоо менен беттешпей туруп кандай тартуу беребиз?! 
– деп акылдуусунган Чалаба деген аскер башчысын улук-
тар жерге житире карады. Ошондонбу, коркконунан ал арты 
менен жыла басып чыга качты. Эски тегирмендин жанынан 
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алты тєрєсї менен єтїп бараткан жеринен аўдып жаткан Ал-
мамбет менен Сыргак тырп эттирбей басты. Алмамбет Чала-
банын кийимин Сыргакка кийгизди, экєє кара курттай кы-
жылдаган Бежин шаарга кирип, элге аралашып кетти.

– Эр Сыргак, андай-мындай деп ооз ачпа! Кытайдын ас-
кер башчысы болуп зыўкыйып жїрє бер. Эсеби жок кытай-
дын элин кєрїп сїрдєбє, дудук болуп ал. Калганын мага кой, 
– деп їйрєттї.

– Бизди кєргєн кытайлар улуктардан экен деп урматын 
кєрсєтєт. Сен экєєбїз шек бербесек кєп нерседен утабыз , – 
деди Алмамбет баатыр амалдана.
Кеч кїїгїмдє Бежин четинде турган кытай кошуунуна ке-

лип, кытайча доол какты. Сепил башчы мунарадан артыла кєз 
салды.

– Эй, сепил башчы, аскер башчыў ким?! Тез чакыр, кыр-
гыздар Бежинди каптап кирип келгенде жазасын Макел дєє 
бериптир. Башчылары єлгєн соў кача баштаптыр. Акимдер 
бардык аскер менен алдын тосуп чыксын, мал-мїлкїн талап 
алсын деди, – деп айгайлап Алмамбет кєп аскерди эки кїндїк 
тескери жолго салды. 
Ошентип кєп жерге барды. Баягы сєзїн кайталап айтып, 

шаар кайтарган колду адаштырып жїрдї. Акыры чоў атасы 
Чылаба салган Туўша деген шаарга туш келди. Алмамбет жаш 
кезин эстегенде кєзїнє жаш тегеренип кетти. Ошондуктанбы 
єзї отургузган чынар даракты ат їстїнєн туруп бек кучакта-
ды.

– Эр Сыргак, билсеў, жети атам єткєн жер ушу, бала кез-
ден дардаўдап, жылаўач жїргєн, баш кийимсиз барбалаўдап 
ойногон їй ушу! – деп оболку айткан дартын козгоду, кїўгї-
рєнє боздоду. – Балачакта сайган чырпыгым чынар болуптур. 
Карасаў, туурасы азыр тєрт кучак толгус болуптур! Эўкейип 
кетсем артымда калчу жєлєгїм, кадырымды билчї калкым 
жок. Бала кїндєн турпакка чаўдаган жерим да, башка жер бар 
деп сїйлєсє таўданган жерим да ушул жер. Анан да бул жер – 
аскер башчынын Турна деген кызын жандап, жолугуп жїрчї 
жерим болгондугу їчїн кєзгє сїйкїм кєрїнєт.  Эми кара, баа-
ры кыйылыптыр, баш кєтєргєн баарысы кетип кырылыптыр. 
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Калкым тарап бї-
тїптїр, каран калган 
кара жер, калыўды-
гынан гана тїтїптїр, 
го! Кыраан Алмаў 
жашында кытайды 
кыйратып, качып 
чыккан жери бар. 
Мен качканда Неска-
ра менен Жолой дєє 
артымдан кууп кел-
ген. Ошо урушта кар-
баластап атып, алтын 
найлуу канжамды 

мобу жерге тїшїрїп койгом. Эр Сыргак, аттан тїшїп карачы. 
Мага байкалбайт, жер семирип, шибер чайкап калыптыр, – 
деп эр Алмаў найзанын учун жерге матыра сайды.
Арадан канча жыл єтсє да унутпай найза учун сайып тур-

ган Алмамбеттин зээнинин кїчтїїлїгїн кара! Аттан тїшїп 
жерди чукулап атып, эр Сыргак дат баскан алтын канжаны 
таап алды. Кандай кубаныч! Канжаны топурак-даттан тазала-
ды. 

– Алтын найлуу канжаны* сен таптыў. Демек, ал сенин 
олжоў, эр Сыргак! Бу канжа аз болгондо он алты байталдын 
баасына барабар, – деп Алмаў жоодурап карады.
Ошентип, эки эр коштогон аттарын жетелеп, оўой эмес 

жоонун кєптєгєн колун адаштырды. Капсаўдын кара суу-
сун кечип аркы єйїзгє єттї. Аралда жылкы кайтарган жыл-
кы башы Карагул экєєнїн минген атынан, жїрїм-турумунан 
кытай эместигин билди. Жанына жолотпой улам арылай, 
кача турган болуп ыўгайлана берди. Алмамбет коштоп жїр-
гєн Карткїрєўдїн жїгєнїн шыпырып алып коё берди. Кара-
гулдун айласы алты болду. Карткїрєў тумшугун каўкайтып, 
жылкы аралап кетти, бир балээни кєрсєткєнї. Алмамбет Ка-
рагулдун Торайгырын чылбырдан алсам деп жакындагандан 
жакындай берди.
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– Жаалыў катуу жигит. Мага жакындаба, ансыз деле кан-
кор кыргыз келди деп жаныбыз чыгып, капаланып турабыз, 
– деп Карагул аттын башын буруп, сызып жєнєдї. 

– Эр Сыргак бизди кудай урду! Карагул жоого кабар айт-
каны чапты. Экєєбїз аны кууп жете албайбыз. Кытай келип 
биздин сазайыбызды берегенче жылкы тие качалы. Бол ба-
чым, тиягын жапыр, – деп найзасын катуу какты.
Найзадан чыккан ачуу добуштан аралда жаткан тїмєн-

дєгєн кєп жылкы тїп кєтєрїлє їрктї. Алты жїз жылкычы не 
шумдук болуп кеткенин аўдабай карабаластады. “Кыргыздан 
келген тїмєндєгєн аскерге союшун камдап берип, анан деле 
кытайга уруш салсак жетишебиз”, – деп ойлоду Алмамбет, 
жолдо баратып. Экєєлєп айгай салып, жылкы алдын тоскон 
жылкычыларды ээрден ыргыта сайып жїрїп отурушту. Ка-
йыптан жаралган Карткїрєў ошончо кєп жылкыны артынан 
ээрчитип, кайкалаўдап жол баштап баратты. 
Мындан илгерээк кеткен Карагул чоў дарбазага жакындап 

калганда Чалаба баштаган кєп тєрєнїн єлїп жатканын кєрдї. 
Шек саноосу туура чыгып: “Кан Коўурбайга кабар айтпасам 
болбойт. Анан аскер баштап келип кыргызга кыргын салба-
сам элеби!” – деп катуу шашты. Кыргызга жылкы кеткенче 
жок кылганым артык деп жанынан єткєн он алты жылкыны 
жара тартып ийди, тїгєнгїр. Каспаўдын кара суусуна Торай-
гырды ойлонбой кечирди, бирок єзї калып, Торайгыр аркы 
єйїзгє жалгыз чыкты. Ошол бойдон сызып жєнєп Коўурбай-
га жетти. Ээси жок атты кєрїп, жылкыга кыргыз тийген экен 
деп катуу кайгырды. 
Бателе эки кїн єтїп кетти. Оорукта* калып, жол карап, 

эки эрди кїтїп жаткан баатыр Манас эр Чубакка минтип кай-
рылды.

– Чубак, жоо келе турган жолго кєз салчы. Эки кїндєн 
бери Алмамбет менен Сыргактан кабар жок. Кабарын бил. 
Єзїў билесиў, эки кїндєн бери уктабай кирпигим катты. Сен 
келгенче куш уйку сала турайын. Чунак бала, кєп кармалбай 
жєнє, – деди. 
Чубак жєнєп кеткенде калмактын Ушаў баатыры кан Ко-

ўурбайга келди.
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– Коўурбай, абайлачы, алактап кирип барганда, Ал-
мамбеттин айла-амалы кєп эле, кєп жылкыга жашынып алып 
аўтара сайып салбасын, – деди тєрєсїнє саксына.

– Ыя, Ушаў баатыр, кыргыз жылкы тийсе кубаныпсыў да. 
Чегарадан єтїп мал алган тозокту эзели укпапмын. Алмамбет 
эмес, Манас баатыры кошо турса да малымды бербейм, ба-
шын алып жєнєйм, – деп кайраттанып алды тєрєсї.
Айтып оозун жыйганча, туурадан кыраан Алмаў качыр-

ды. Каары катуу Алмаўа кайрылып найза саялбай, алай-дїлєй 
кыйкырып, кошуун тарапка чї койду. Астын Мурадил тосту. 
Артынан кууп келген Алмамбет Мурадилдин тєшїнє найза 
беттеди. Найзадан камгактай учуп тїшкєн Мурадилдин башы 
чаўга буланды. Алмаўдын кыраандыгын кєз жаздымынан чы-
гарбай байкап турган Ушаў менен Бороончу баатыр кыйкыра 
ат койду. Эки баатырга теў келбей Алмамбет шарт кача берди. 
Алда кандай болот деп жашынып турган Чубак туурадан 

качырды. Ушаўды ээрден учура сайды. Тизгин тартып, бурула 
бергенче эр Бороончу артына тїштї. 

– Кыргыздын кулун соё кєр! – деп Нескара доўуздай 
коркулдады.
Чубактын артынан тїшкєн Бороончуга айланып келип 

Алмамбет тиш салды. Бирок жекеме-жеке сайышка жеткир-
бей кытайдын котологон калыў колу экєєнї каптап кетти. 
Алмамбет менен Чубак биринен-бири єтїп качып жєнєдї. 
Чубактын Кєктеке атынын тулпардыгы ошондо билинди. Ал-
мамбеттен аша чуркап коўуругу таш жарган Манаска келип 
такалды. Коркуп кеткен эр Чубак кыйкырса да болбоду, кє-
тєрсє да ойгонбоду. 

– Кытайдан кордук кєргєнчє, колуна тїшїп єлгєнчє Ма-
наска найза салайын, азабын кийин кєрєйїн, – деп атына 
ыргып минди. 
Качырып келип найзасын как сооруга сайды. Ошондо эр 

Манас чочуп ойгонду.
– Ай, чунак бала, бу не кылганыў?! Сага жин тийдиби?! 

Же кутуруп кеттиўби?! – деп урушуп калды, канкор Мана-
сы.
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– Айланайын канкорум, башыбызга жаман кїн тїшкєнї 
турат. Оўолбогон кулдарыў оодарып жылкы алыптыр. Кар-
сылдашып кытайлар бул жерге келип калыптыр. Менин айы-
бым жок, ошон їчїн ойгонсун деп сайдым, – деп энтелеп чур-
кап алыптыр.

– Ашыкпа, чунак бала! Урунбай жїргєн тоо барбы, уруш-
пай жїргєн жоо барбы?! Жоо келсе уруша-уруша чыгып ке-
тебиз, – деп кебелбей туруп айтты, Манас баатыр. 

– Айланайын, канкорум, аты да Манас турбайбы, заты 
да Манас турбайбы! Єзї да Манас, сєзї да Манас турбайбы! 
Манас болсо жолборсум, Алмамбет болсо жолдошум корксом 
мени кудай урбайбы! – деп кайраттанган Чубак Айбанбозду 
Манас баатырдын алдына тарта койду. Аттап-тондоп мингиз-
ди, чылбырды колго тийгизди.
Ал аўгыча Алмамбет менен Сыргакты кужулдаган кєп кы-

тай кууп келип калды. Экєєнїн алдын утурлап Чубак айгай-
лап кыйкырды. Айбанбозун алкынтып чыккан Манас Аккел-
тесин тарс атты, бир эле атпай миў атты. Аламан келген кєп 
аскер аткан сайын жалп-жалп эте кулады. Манастын ач кый-
кырыгы жаўырды. Жете келген кєп аскер акылы кетип жа-
ўылды. Мылтыктын їнї басылбай, башынан тїтїн ачылбай, 
ок мєндїрдєй жаады. Котологон жоонун жолу буулуп калды. 
Алдастап калган Алмамбет шашыла Сыргак баатырды Бакай-
га жєнєттї. Найзалары калкылдап, жер солкулдатып келген 
Коўурбайдын токсон миў колунун жолун їч баатыр бууду. 
Алдына келген аскердин алты миўи єлїптїр, аркасында жїр-
гєндєр аларды кайдан кєрїптїр. Доолбас, мылтык їнїнєн, 
жылкы їркїп калыптыр. 

– Жылкы минбес жыластар! Ат минбеген жамандар! 
Ушинтип да айдайбы?! – деп Жолой дєє билермандана жыл-
кынын алдын тоскону атына камчы урду.
Жолойду кєрє калган Алмамбет Чубакка жете барды.
– Чубак, атыўа єбєктєп, жылкыга аралаша кал. Арт жак-

тан Жолой келатат. Жолу каткан доўузду тушуўа келгенде 
ыргыта сайбай жаныў жокбу, – деди жоо бєрїсї Алмамбет. 

 Баатырдын айтканындай болду. Жолой как тушуна кел-
генде, атына єбєктєп, найзасын даярдап алган Чубак капы-
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леттен чыга калды. Ачбуудан аттын їстїнєн Жолойду аўтара 
сайды. Жолойдун артынан куйрук улаш келе жаткан дагы бир 
калмактын Ушаў баатыры Чубакты камынтпай сайып єттї. 
Чаўга башы аралашып, чылбыры белге байланган Чубакты 
Кєктеке аты тартып кете албай тегеренип калды.
Кыргыздын кыйын баатырын жыктым деп дердейип кал-

ган Ушаўдын сазайын Алмамбет берди. Апкарып калган Чу-
бактын алтын курунан аткый кармап, атына мингизип койду. 
Жолой дєєнїн жєє калганын кєргєн Нескара ойноктогон 
Ачбуудан атын кармап келип, алдына тартты. Аўгыча атасы 
Алооке менен уулу Коўурбай жете келди.

– Жолой баатыр, биздин атыбыз жїрбєй калды. Ач-
буудан кїлїгїўдї алкынтып, жылкынын алдын тосо калчы, – 
деп єтїнїп калды Коўурбай.

– Коўурбай, жылкынын алдын тос дегениў кандай?! 
Кыргызды оўой ойлобо! Жылкы тосом деп жеке барган мени 
жеткен жерде курутту. Жалгыз деп барсам миў окшойт. Ка-
лыў малыўдын ичи жоого толуптур, барган адам соо калбас 
болуптур! Жакын жетип калганда жалп этип кулап каласыў! 
Кыйынсынып турасыў, єзїў барып кєрчї. Ошондо билесиў, 
сєзїмдїн туура экенин, – деп Жолой тетири карай бастырып 
кетти.

– Сан жетпес жылкымдан айрылганым ушубу! –деп кан 
Коўурбай чачын жулду.

БААТЫР  МАНАС  БАШТАГАН
КОЛДУН  БЕЖИНДИ  АЛЫШЫ

Акылгєй эр Бакай жєн жатпай Бозжоргосун кырды кєз-
дєй бастырды. “Чубактын чуусунан кийин жолу каткыр Ма-
насы жоголуп кеттиби”, – деп ойлоп ат їстїнєн турнабайын 
салды. Кєз алдына тартылды, кылкылдаган мунарык. Ошончо 
жерден кєккє сапырылган тозоўду, уюлгуган чаўды кєрїп эр 
Бакай алдырай тїштї.
Ал аўгыча Кєкказык атын камчылаган эр Сыргакты кєрдї. 

Кулак, кєзїнє тозоў-чаў толгон, тулку бою чылгый суу, ылай-
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баткак болгон Сыргак Бакай абасы єкїрсє да укпай, кол бул-
галаса да кєрбєй бир кыйла єтїп кетти. Кыйкырыкка элес-бу-
лас салбады. Ачуусу кайнаган эр Бакай Бозжоргосун темине 
айласы куруду, тепеўдеген Сыргактын бєйрєгїнє найза урду. 
Учуп кете жаздаган баатырды таяп-аяп ат жалынан кармады. 
Ошондо гана Сыргак абакесин тааныды. 

– Аба, аба, абакем... – дегенден башка оозуна эчтеме 
кирбей отуруп калды.

– Эсиў ооп, адамдык кейпиў кетиптир. Сыргак, кимден 
корктуў, айт! Караўгы тїндє чырак болгон Манас канкоруў 
аман-соо барбы?! Эригишкен эки кул эсен-аман барбы?! – 
деп сурады абакеси Бакай кєзї-башын аарчып.

– Абаке, ээрчип алып кытайды, кєрбєгєнїм калбады. 
Каспан тоонун оюнда, Кара Суунун боюнда карап турсаў че-
тине кєз жеткис жылкы тийдик. Калдайтып жолго салганда 
кытай деген калыў журт туш-тушубуздан кол салды. Ошон-
до Алмамбет кабар бер деп мени бул жакка жєнєттї, – деди 
Сыргак єзїнє келип.

– Ашыкпа Сыргак, акылын элдин мен табам. Андан кєрє 
тез барып жуунуп ал. Жанагыдай демикпей эсиўди жый. Кы-
тай черїїсї кєп экен деп кыўк этпегин, – деп экєє катар бас-
тырып элге келди.

– Калайык, бизге кудай бериптир. Їч баатыр кууп жылкы 
алыптыр. “Ар ким тиешесин бєлїп алсын”, – деп эр Манас 
Сыргакты жєнєтїптїр. Тезинен жолго камданалы, – деди Ба-
кай.
Калайык катуу дїрбєдї. Найзаларын учтап, кылычтарын 

курчутту. Айбалталарын ташка кайрап, жер жайнаган кєп 
кыргыз єз аттарын кармады. Жазайыл* мылтыктарын октоп, 
милтелерин чоктоду, бири-бирин жоктоду. Элїї-жїздєн топ-
толуп, кыйгачтап калпак кийишти, кыйкырып жолго кириш-
ти. Ала сакал Музбурчак, эр Санжыбек, эр Тєштїк, эр Їрбї, 
эр Бакайы аскерин баштап жєнєдї. Казатка аттанган жер 
жайнаган кыргыз кошууну чабуул койгондо, бїркїттїн кош 
канатындай жазылды.
Манас баатыр кылкылдаган калыў колдун тобунан Коўур-

бай шайтанды кєргєндє кєєнї жазылды.
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– Тилекти 
кудай берди. Эми 
соо койбойм, миў 
кубулма шайтан-
ды, – деп кай-
раты бойго тол-
ду, Коўурбайды 
кєргєндє баатыр 
томого тарткан 
бїркїттєй жыл-
майып койду. 
А й б а н б о з 

атын урдура бас-
тырган Манас Коўурбайга маўдайлаша тїштї. Алтын кур чети, 
айбалканын бети деп найза шилтеди. Найза тєшкє так тийди, 
чарайнага чак этти. Алаптаган Коўурбайдын башы ат жалын-
га башы шылк этип, кулап кетти. Манас кылычын жалаўдата 
сууруп алып, Коўурбайдын башын чабууга даярданып калды. 
Ал аўгыча кайдан жайдан пайда болду, чоктуу кара Бороончу 
Манаска найза шилтеди. Урган найзаны кагып тїшїрїп, єзїн 
ээрден камгактай учура сайды.
Кыжылдаган кытай журту карап турбады, єкїртє жаа 

тартты, окту мєндїрдєй жаадырды. Кытайча ураан чакырып, 
туш-тараптан катуу чабуул койду.

– Коўурбайды єлтїрє сайсам болмок! Їлгїрбєй калдым, 
– деп найзасын солкулдатып, тогуз найза бойлобогон, тобур-
чак салса ойнобогон Кара-Сууга боюн урду, эр Манас.
Куйрук улаш келген кытайдын калыў колу артынан кї-

пїлдєтє жаа жебесин шуулдата атты, мылтыктан ок жамгыр-
дай тєгїлдї. Кїрпїлдєгєн кєк ирим дарыя кєк жал Манас баа-
тырды аябай эле жїдєттї. Мындайда Алмамбет менен Чубак 
карап турабы, мылтыктан кїпїлдєтє ок атып, ач кыйкырык 
сала чаўырды. Анан Манастын артынан бойлорун сууга урду. 
Алыскысын найзалап, жакынкысын кылычтап, аркы-терки 
кайсашты. Мылтык огу, жаа жебеси жанынан кайгып єтїп 
жатты. Тийсе да теше албай Аккїбє* тонго чаўк тийип атты. 
Акыры кош таноосу дербейип, коёндой кулагы сербейип Ай-



– 164– 

Жапарали Осмонкулов

банбоз суудан чыкты. Караса Алмамбет, Чубакка жан жагы-
нан жабылып, їстєкє-босток кылыч чабылып, кытайдын баа-
ры артынан кууп жєнєптїр.

– Кутулганым курусун, душманыма жєнєйїн! Алмамбет 
менен Чубакты ажыратып бєлєйїн, ажалым жетсе єлєйїн! – 
деп эр Манас кайта сууга кирди.

– Катыгїн, тєрє, бул тарапка келбе! Неге кайра сууга 
кирди! – деп Алмамбет айгай салды.
Кєл-Кечїїдє сууга кирген кєк жал Манас кєбїн кырып 

ийди. Аўгыча бет алдынан эр Коўурбай чыга калды. “Кургакта 
болбодубу, эми суу ичинде болсо да соём!”, – деп эки кєздїн 
ортосун єлчєп, найза сайды. Ал да сайды. Манас бетине най-
за жеткирбей аткый кармады. Коўурбайдын найзасын Манас 
тартып алды. Кармата коюп найзасын, кан Коўурбай адаты-
на салды. Алды-артын карабай журтун кєздєй качты. Кызып 
калган Алмамбет менен Чубак эр колдун четин жапыра сїрдї. 
Камалап келген кытайдын колу жапырылып, чаўы обого са-
пырылды.
Кырылганбы кыргыз деп маўдайга Манас жеткенде ак са-

калын жайкалтып абакеси, эр Бакай айбаты калыў бир далай, 
айкырып жетип келди. Аккула атын арстан Манас баатырдын 
алдына тартты. Атына ыргып минген канкор добулбасын как-
тырды, мылтыктарын аттырды, карап турбай єзї да кытайды 
кєздєй качырды. Кєсєє куйрук кєк бєрї артынан ээрчиди, 
алпкаракуш арбайып асмандан бутун салды. Кайып эрен*, 
кырк чилтен канкор эрдин жолдошу айбаты башка кєрїўдї, 
асманга тозу бєлїндї. Тебетей сайган немедей, таталатып 
кытайды, тегеретип ыргытты. Кєп кытайдын алы кетип,  уру-
шууга жарабай салпылдап качып жєнєдї.
Кабылан Манас куйрук улаш такымдай барып Коўурбай-

ды сайып калды. Сайганда да биротоло бек сайдым деп ойло-
ду. Ээрден кєчїк кыйшайып, їзєнгїдєн бут тайып Коўурбай 
жыгыла турган  болгондо, шайы ооп, койнуна кан толгондо, 
капкалуу шаарына жете барды. Элик сындуу Алгара ат му-
рунтан кєнїк болгон алтымыш бакса дубалды арыштап ат-
тап кетти. Анткени караў калгыр кара атты ээси тай кезинен 
маш кылган. Кайра-кайра чуркатып, миў аттатып кєндїргєн. 
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Биринчи кїнї бир 
бакса, экинчи кїнї 
эки бакса, їчїнчї 
кїнї їч бакса ат-
таган. Ошентип 
кїн єткєн сайын 
кєнїгє берди. Ка-
чан гана алтымыш 
баксага жеткенде  
кєнїгїїсїн токтот-
кон. Алтымыш бак-
са аттаган Алгара 
базардын чок орто-
суна келип тїштї. 

Чуру-чуу тїшкєн кєп кытай кан Коўурбайды таанып, тезинен 
табып чакырды. Їчїнчї кїнї кандын кєзї ачылды.

– Аскер башчыларым, генерал-тєрєлєрїм, батыр-бал-
бандарым, аким- билермандарым кайдасыўар?! Баарыў кел. 
Кара кыргыз Манас баатырдын айласын тапкыла, калкты бе-
кер кырдырбай, мал-дїнїйє бергиле, кыз тартуулап кєєнїн 
алгыла! Эрди калыў, кєзї їўкїр эр Манасты кєргєндє азат 
боюм тик турду. Тулку боюм калчылдап, санаам санга бєлїндї. 
Жолборс мойну, жоон билеги, жылма маўдай жылдыз кєзї, 
кеў кєкїрєк, жайык тєшї, арстандай кайраты баарыбыздан 
ашык кєрїндї. Ал катылганын соо койбос кабыландын бири 
экен. Кытай журтум, ага кїч жеткидей эмес. Ойлоп кєрсєм 
алыбыз чакталуу экен. Андыктан мал-мїлкїбїздєн аянбай бе-
рели, астына тїшєлї. Антпесек курудук, ємїр бою кыргызга 
кул болуп єтєбїз! – деп  ансыз деле коркуп турган калк жї-
рєгїн аябай тїшїрдї.
Эми муну таштай туруп, кызыл кыргын согуш учурунан 

кеп улайын.
Чоў Бежин шаар алдында эки жоонун урушу кїндїр-

тїндїр уланды. Кылымга кеткен кыргыз журту улам кытай-
ды ичкери карай сїрїп отурду. Калкылдаган кытай туулары 
жыгылып, жоокерлердин катары бириндеп суюла берди. 
Замбиректер тарсылдап, єкїргєндєр кєбєйдї. Мойнуна кы-
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лыч тийгени, койнуна кан тєгїлгєнї, боздоп ыйлаганы, нес 
боло шылкыйганы, томурая тыўкыйганы андан кєп. Эси чы-
гып уруштан алактаганы, шалдыраганы, жалдыраганы, жаны 
чыкканы мундан кєп. Манас кїткєн кырк баатыр жан аябай 
урушту. Койдой кылып чуулатып, кєп кытайды єз чебине ка-
мады. 
Камоодо журту калганын канаттуу кушка кат байлап Ка-

кандын каны Коўурбай Эсенканга кабар кылды. Катка: “Ма-
кел дєє єлдї, менде амал калбады. Єзїм ажалым жетпей аз 
жерден калдым. Акыл табар каным да сенсиў, арбагы бийик 
жаным да сенсиў! Эптеп ушул алааматтан кутулуунун айла-
амалын таппасаў болбойт. Антпесеў бїткїл кытай жок болот. 
Акыл сизден, аткаруу бизден, урматтуу тєрєм. Ылайым миў 
жыл жашаўыз!” – деп жазып, Тугалык деген кушту Эсенкан-
га учурду.
Куш алты кїндїк жолду жарым кїндє басып, коно тур-

ган тууруна конуп калганда коўгуроосу шыўгырады. Кабар 
келди деп Эсенкан ордунан ыргып турду. Катты окуп катуу 
апкаарыды, суру качып далдайды. Коўурбай айткан ойго Му-
радил Нескарасы, Ушаў Оронгусу, Борончу Сайкалы, Алоо-
ке Жолою, Бозкертик Соорондїгї макул болду. Улуктар азат 
боюн жыгып, Эсенкандын бутуна чокунушту. Ал айткан кєп 
дїнїйє, малды айткан кїнгє жыйышты.
Кара курттай кайнаган кытай калкынын каны Эсенкан 

Манас баатырга кат жазды. Катка: “Ааламга аты дайын, урма-
ты улук Манас баатыр! Биз сиздин миў жыл жашооўузду ку-
даадан тилейбиз! Кыйыры жок кєк асмандын улук пири, тєшї 
тїктїї жердин тєрєсї болушуўузду каалайбыз! Кыйыры кы-
лымга кеткен кыргыз журтунун баатырдыгына, согушчанды-
гына, кайраттуулугуна, айкєлдїгїнє тан бердик. Жїрєгї тоо 
кыргыз журтунун улуулугун теў ата кєрїп, таазим этебиз! 
Элиўиздин тынчтыгын, сак саламаттыгын теўирдин єзїнєн 
суранабыз. Биз жеўилдик, туубуз жыгылды. Сиздин урматы 
кылып тємєнкї тартууларды жєнєттїк. Аз кєрбєй кєптєй кы-
лып алып коюўуз! Урматы улук Манас баатыр, миў жыл жа-
шаўыз! Бийлигиўиз кут болсун! Бежин сизге миў жыл кызмат 
кылсын!” – деп жазып, колун коюп, мєєрїн басты.
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Тогуз миў кара нар кылды, кызыл нарга артканы кыйбат 
алтын зер* болду. Отуз миў тєєгє кїмїш, эки миў тєєгє асыл 
таш жїктєдї. Жїз миў тандамал жылкы, акак тиштїї, кый-
гач каш, орто бойлуу он беш жаш алтымыш миў кызды, чебер 
узду, миўдеген араба матаны, кєп азык-тїлїктї урматы улук 
кытай тєрєлєрї тартууга алып келди. 
Кыргыз журтунун кыйыгы кара, ак калпакчан айкєл Ма-

нас баатыр, кан Бакай баштаган кан, бектеринин, кырк чоро-
нун алдында кытай журтунун добулбасы кагылды, сурнайы 
чаўырды, кылкылдаган туулары жыгылды. Кандары, аскер 
башчылары, тєрє, акими, баатыры, улугу баары башын жерге 
тийгизди,  кулдук урду, тизе бїктї. 

– Канкор Манас тартуусун кабыл ал, – деди Бакай ка-
рыя. – Кырааным, кытай да болсо кылым журт, качандан 
берки камдуу журт! Кытай улуктары сенден коркуп, кєп тар-
туу менен алдыўа кулдук уруп келди. Кыздан тартуу берген 
соў, кырып ийсек кээ болот. Андыктан алты канды чогултуп, 
акылдашсак жакшы болор эле! Ошондон кийин жообун бер-
сек кантет! – деди эр Бакай канкоруна жаадырай карап.
Арстан Манас туура кєрдї, абакеси Бакай баатыр айткан 

сєздї. Тартууну кабыл алды. Чоў казатка келген кыргыз жур-
тунун эч кимисин калтырбай, тартуунун эчтемеси кор болбой 
баардыгына калыс бєлїндї. Чоў казатка аттанган калкы, кал-
ган журту алтын, кїмїш, зер алды, эсеп жеткис мал, матанын 
кєп тїрїн алды. Кызыкканы кыз алып, кыргыз, кытай элдеш-
ти, кыргын уруш токтоду.
Ошентип, баатыр Манас баштаган кыргыз колу жоонун 

туусун жыкты, шаарга кирди. Чет Бежинге кыргыз журту єз 
бийлик ордосун орнотту. Канкор Манас кан болду.

КОЎУРБАЙДЫН  МАНАСТЫ  МЕРТ  КЫЛЫШЫ,
ШЫПШАЙДАР  МЕРГЕНДИ  ЧАКЫРЫШЫ

Кытайдын жетимиш дарбазасынын жетєєсїн бузуп, жї-
рєгїн тїшїрїп, кытай журтуна кыргынды канкор Манас 
баштаган кыргыз салды. Эбегейсиз кєп тартуу алып, эки эл-
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дин ортосундагы согуш басылды. Манас чет Бежинге кандык 
ордосун орнотту. Караўгыда жол тапкан эр Шууту бир кїнї 
сїйїнчїлєп, Каныкей менен Арууке туу белде эркек тууду 
деп келди. Кубанычы тоодой кєлкїгєн Алмамбет менен Чубак 
экєє кеўешип, Алтайдагы Сарысїмбє деген шаарды сїйїнчї-
гє берди. Айкєл Манас Бежинге кан болгондон бир жыл, бир 
ай єткєндє ордосуна кан, бектерин жыйды. 

– Калайык, кан, бектерди ата журтка кетирсек кантет? 
Алар жакшы кызмат кылды, эл, жерин сагынды. А калган кыр-
кыбыз жакшылап узатып калалы, – деди кєптїн кєєнїн таап.
Ошентип, он тєрт кандын тогузу Ала Тоону кєздєй аттан-

ды. Айкєл Манас баштаган кырк чоро жылуу-жумшак узатып 
койду. Калган беш кан Бежинде калды. Башынан ичи арам 
Коўурбай: “Баары бир Манасты єлтїрбєй койбоюм!” – деп 
жан кишиге туйдурбай жердин астынан жол каздыра башта-
ган. Каздырганда дагы ат менен жїрчїдєй кылып кеў каздыр-
ды. Бир башын шаарга кирген чоў дарбазадан чыгарды. Кїн-
дїр-тїндїр ойлогону Манас, жойлогону ууру жол болду. Эки 
миздїї, эшик эндїї айбалтасын ажыдаардын уусуна сугарды. 
Манас келер бекен, Манас єтєр бекен деп жер астынан чык-
пай аўдып жїрїп, Коўурбай далай айларды башынан єткєрдї. 
Зарыга кїткєн ошо кїн, иши оў келген ошо тїн чоролор 

экиге бєлїнїп алып, кара коюм дїмпїлдєк оюнун баштаган 
кезге туш келди. Ошо каргашалуу саатта їйдє олтурган эр Ма-
нас чоролор чогулуп кєўїл ачар оюнун баштаган го деп ойлоп, 
эчтемеден бейкапар Аккуласын минип, короодон чыкты. Кан-
ча айдан бери  зарыга кїтїп жаткан кыйды баатыр Коўурбай 
эми кезеги келди деп эрдин кесе тиштеди. “Бир убакта атам 
Алооке айткан шаў келдиби, же кудай єзї бердиби, – деп 
ичинен бир башкача кымыўдады. – Колго тийген шаўды коё 
бербей калайын. Бїгїн оў келтирбесем, эртеў мени кудайым 
кечирбейт, ошондо ишим оў келбейт!” – деп айбалтасын мел-
жеп кезерди. Алдынан єтє бергенде, айдын жарыгына салып, 
кыраан Манастын шилисине шилтеди. Муну кєк жал сезбе-
ди, єтє берди. Ай жарыгында арбайган-тарбайган шумдук ка-
раанды ошо кїнкї жансакчысы Ажыбай биринчи байкады. 
Чыракты алып келип байкаса, топуракта Алгара аттын изи 
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бар. Аўгыча Алмамбет менен Сыргак жете келди. Їч эрен те-
шик менен бастырды. Ичинде чырак мол экен, атчан жїрєр 
жол экен. Ошо жолдо ары-бери каттаган жалгыз гана Алгара 
аттын изинен бєлєк пенде кєрїнбєдї. Чыгар жерин таппай, 
Сыргак аттан тїшє калып шек кылган ташты бери кулатты. 
Жолго кере тартылган кара тарды тартканда, такырланган 
боз талаа кєрїндї, бетке муздак жел урду. Талааны кєздєй Ал-
гаранын гана изи кетиптир. 
Арадан їч кїн єтпєй Манас жатып калды. Дары таппай Та-

ласка кетмек болду.
– Баатырлар, канкорубуз Манастын акыбалы оор. Уба-

кытты созбой, кан Музбурчак менен Бакай абам канкорду 
алып, сапар тарта берсин. Каныкейге жетсе каныбыз айыгып 
кетээр. Ошондо кайра келип коржоўдогон Коўурбайды коко-
сунан илебиз. А бул жактан кам санабагыла. Серекти такка 
отургузам. Туура кырк кїн болгондо биз дагы жолго чыгабыз. 
Артыўардан кууп жетебиз, – деди Алмамбет билерман.
Ошентип, жан кишиге билгизбей, эч кимге шек туудур-

бай Бакай менен Музбурчак жарадар Манасты Таласты кєз-
дєй алып жєнєдї. Серек койкоюп Манаска окшоп такка отур-
ду. Кыўыр ишти кылып койгон Коўурбайдын санаасы санга 
бєлїўдї. Канча кїн єтсє да Манастын тирїї жїргєнїнє ичи 
ачышты. Качан єлєт деп зор кайгыга батты. Элден, журттан 
сурамжыласа Бежиндин каны Манасты кєргєнїн, тирїї жїр-
гєнїн баары айтты.
Ошондо башка амал тапты. Кєп тартуу, алтын, кїмїш, мал 

убада кылып, Кангайлардын мылтык атуу, жаа тартуу боюнча 
атактуу кыл мергени Шыпшайдар дегенге: “Урматтуу Шып-
шайдар баатыр, кырылышып ал келбей, кыргыздар Бежинди 
алды. Таалайы артык кан минген тактыны алды кыргыздар, 
кылымга аты угулган кыздарды, уздарды алды кыргыздар! Ай-
кєлї болгон Манас баатырын аўдып жїрїп жайладым. Ага да 
болбой, белге чыгып бек жатты, ал кыргыз бизди аябай жадат-
ты! Андыктан єзїў келип бир жаўсыл кылбасаў болбой калды. 
Биз сага ишенебиз. Анткени сен калыў кытайдын атактуу кыл 
мергени эмессиўби!” – деп кат жазды. Шыпшайдар келген-
че Манас качып кетпесин деп алтымыш миў колго алачыктай 
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болгон Мады баатырын башчы кылып, жолду тостуруп койду. 
Туура кырк кїн єткєндє Алмамбет, Чубак, Серек Таласка 

кїндїз кєрїнєє аттанды. Кєк жалдар жолдон Мадыга каптал-
ды. Уруша чыгып кетебиз деп Мадыга кол салды. Алмамбет 
сайса солк этпеди, Чубак сайса былк этпеди, Серек сайса кыўк 
этпеди. Дембелеп сайып їч баатыр, бир Мадыга алы жетпеди. 
Ошондо Серек баатыр катуу ойлонду. Зуулдап келип башы-
нан туулгасын* ыргыта сайды. Туулгасын алып кийгенче Чу-
бак жетип барып кєк шилиге шилтеди. Эўгиреп турган Ма-
дынын бакалоор безин Серек їзє муштады. Алмамбет жандай 
тїшїп, алкымын кылыч менен кыя чапты. Ошондо гана аттан 
ооп тїшкєн Мадыны їчєєлєп атып, башын кесип алды. Жол 
ачылды. Ошондо да сактыкка кордук жок деп Алмамбет дїр-
бї салды. Караса, аркы белде канкору Манастын Аккула аты 
байланып турат. Таў калды. Жанында пенде кєрїнбєйт.

– Чубак, Серек, тээтиги белге жоо аскери толуптур. Эми 
бизди тирїї кетирбейт. Кєк жал Манас да кете албай бизди 
кїтїп калганбы?! Жакшы-жаман иш болсо єзїнєн сурап кє-
рєлї, менин артыман чапкыла, – деп бателе жете келишти. 
Бакай менен Манаска кїрїлдєп салам беришип, колун су-

нуп кєрїштї, кол учунан єбїштї.
– Баатырлар, єткєндє белге жеткенде Сыргакты аттан 

тїшїр дедим. Аттан тїшїп, артка дїрбї салдым. Дїрбїдєн 
Коўурбайды кєрдїм. Манас коркуп качып кетти дебесин деп 
кїтїп калдым. Бир кишисин жиберип, он беш кїн мєєнєт су-
раганда макул деп койдум, – деди баатыр Манас.

– Ээ, кокуй, канкорум Манас, кудай бизди урган турбай-
бы! Он беш кїн мєєнєт бергениў, мобу турган топ кыргыздын 
башын жегениў. Кан Коўурбай Кангайдан Шыпшайдар деген 
ааламга атагы кеткен касиеттїї кыл мергенди чакыртты. Ал 
экєєбїз бирге окуганбыз. Мен атам сыркоолоп калып чакырт-
канда їйгє кетип, ошо бойдон келбей калгам. Ошондуктан ал 
таалимди менден кєп алган. Ал тїндє єтчї жанга кїндїз бол-
жоп жаа тарткан, атканын жаза кетирбеген макоо. Эми Чубак 
экєєбїз шашыла аттаналы. Шыпшайдар єтчї жолду тосолу, 
шишибиз толсо єлєлї, – деди Алмамбет.
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– Чубак, Шыпшайдар адам баласы болгону менен айла-
амалы куу шайтандан да ашып тїшкєн неме. Минип жїргєн 
аты андан бешбетер айлакер, – деди эр Алмаў Кайыр деп 
аталган жерде туруп.

– Анын єтєр жери ушул жер. Ал жїргєн жерде шамал ар-
кырап, кїн бїркєлєт. Жамгыр жаап, айлананы туман каптайт. 
Кайсы бирин айтайын, иши кылып жїргєн жерин он эки тїр-
дїї кубултат. Андыктан ага кєрїнбєстєн кєз сал. Бет алдыў-
дан кез келсе боорун жарып, єтїн ал! Эгер арамдык кылып, 
суу бойлой бастырса, анда мен аны соо койбоюм, – деди кы-
раакы Алмаў.
Алмамбет айткандай, кєп єтпєй алыстан акылы мол, амалы 

миў сан жеткис Шыпшайдар мерген кєрїндї. “Алты жолдун 
айрылышы экен. Алмамбеттин амалы артык неме эле. Ушул 
жерден тоспосун, канымды сууга кошпосун. Аш кайнамдык 
жол калды, суу тїбїнє тїшєйїн, сїзїп єтїп кетейин”, – деп 
ойлоду тїгєнгїр.

– Сен кара жол менен баскын, мени Белкоргондон тап-
кын, – деп атына сєз айтып, Шыпшайдар єзї сууга кирип 
кетти. 
Анын бу єнєрїн Алмамбет билчї эмес. Шыпшайдар ал єнє-

рїн Алмамбет атасы ооруп їйїнє кеткенде їйрєнгєн. Тїгєн-
гїр сууга киргенде, їстїнєн анча-мынча жаан себелеп, бети 
ылайланганда  жандууга кєрїнбєй єтїп кетчї экен. Бїгїн ошо 
єнєрїн кєрсєттї. Суу боюнда кїтїп олтурган Алмамбетке кє-
рїнбєй єтїп кетти. Бирок Алмамбет кїмєн санады, анткени 
суу бети ылайланганын, чак тїштє, асманда токум булут жок 
туруп жамгыр тамчылаганын кєрдї. Абайлай суу тїбїнє кєз 
жїгїрттї. Оо, кєптє барып башын кєтєрсє, єзїнєн бир топ 
ылдый жерден суудан бир караан чыкканын, токойго кылт 
кирип, кєздєн кайым болгонун кєрдї.
Ошондо эр Алмаў “Аттиў!” – деп єкїнє бармагын тиш-

теди, єткєрїп ийгенин билгизди. Эки баатыр Манаска бачы-
мырак жетсек экен деп шашты, Кайырдынын белин билгиз-
бей ашты. Баатыр Манас кытай, калмактар турган капталдан 
урушка чакырчу добулбастын кагылганын, кєп аскердин кы-
жы-кужу топураганын укту.
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– Калайык, жоо жакын келип калганбы, баш-аламан чуу 
чыгат! Минтип отурсак, каныбыз чачылат. Аккуланы тарткы-
ла, Аколпокту алгыла! Жарагымды бергиле, кыжырга тийген 
кытайды, так Бежинге сїргїлє! Ур, а! Ур, аа! – деп айкырды 
канкор Манас. 

– Арстаным Манас, кан чайкалган урушта, жаныўда бир-
ге болбодум! Уруксат бер, эр Манас жоонун жолун єзїм то-
союн! – деп эр Кєкчє элїї миў аскерин алып аттанып кетти.
Тоонун аркы бетинен угулган кытайдын Шакур деген ка-

нынын сексен миў аскеринин дїбїртїнєн коркпой эр Кєкчє 
согушка кирди. Шакур кандын кезеген найзасынан Кєгала ат 
буйтап кетти. Оўдонуп келгенче, кайратын жыйган эр Кєк-
чє оў бєйрєккє, сол бєйрєккє алмак-салмак урду, жоонун 
шаштысын кетирди. Шаштысы кеткен эки эр эўише кетти. 
Топчулугун їзїштї, кочкордон бетер сїзїштї. Чокмор ме-
нен коюшту, найза менен сайышты. Бирин-бири жанчышты, 
куйкалары курушту. Чыдай албай Коўурбай кол чакырып, тоз 
кылып эр Кєкчєнї каптатты, їстїнє тор таштатты. Кара кал-
пак кыргагы, кыргыз журттун Сыргагы кєрє калып, Кєкчєнї 
оодарып кетем деген Коўурбайды кємєлєтє сайды. Кєкчєнї 
темир тордон куткарып алды. Тордон Кєкчє кутулду, тап бїр-
кїттєй жутунду. “Манастап” ураан чакырып, тоодой болгон 
Шакур доўузду ыргыта коюп єттї. Жер таянып турганча, таш 
кесер кылыч башын коон їзгєндєй їздї. Андан єтїп, жаны 
ачыган эр Кєкчє жер жайнаган жоону шумкардай чачты. Кы-
лычтуусун кыйратты, найзакерин сулатты, чокморчусун ку-
латты.

– Шыпшайдар неге кечикти?! Кол тайыздап жээликти, 
Айдаркандын Кєкчєсїн аўдып туруп албасам болбойт, – деп 
Коўурбай Нескара менен Мурадилге терикти.
Аўгыча Кєкчє Кєгаласын теминип Мурадилден єтїп, 

ызырынган Коўурбайга жетип найза шилтегенде учуп тїш-
тї. Калмак каны Нескара чыга калганда атын жаздыра берип, 
жандай тїшкєндє аўтара сайды. Найзасын оўдогончо, аўгыча 
артынан Мурадил жетип Кєкчє баатырды арка белге бир сай-
ды. Кєздєн жалын бурк этти, їзєнгїдєн бут тайды, ээрден кє-
чїк бултайды. Жетип келген Коўурбай как ошо жерине бир 
сайды. 
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– Кєкчє ээрден кулады. Тирїї кармап алалы, башын алып 
Эсенканга баралы, – деп кайра-кайра кїйїктї кан Коўурбай. 
Карап турбай жана сайды сулк жаткан эр Кєкчєнї. Нескара 
аттан тїшє калып колун байлап ийди. Ошо маалда кырга чыга 
калып, аябай байкоо салган Алмамбет жан чыкчуудай айкы-
рык айгай салды. Сызып келип эр Кєкчєнї кучактады, єкї-
рїгї таш жарды. Тулку боюн кучактап чєк тїштї. Жоонун їч 
баатыры кыйыктан таап тар жолду, караанын кєргєзбєй из 
суутту. Алмамбет Кєкчєнї боолугу менен бекем таўып, Кєга-
ла атына арта жїктєдї. “Эми элиўе, Акеркечтин колуна бар!” 
– деп сєєгїн узатып кала берди.

– Баардык балээ Шыпшайдардан, – деди Алмаў таўкы 
жыйында. – Ал кез келгенди кетирбей жер менен жексен 
кылат. Єткєн согуштар бир теў, кийинки он кїндїктє єткєн 
уруш бир теў болот. Ал урушка Ырамандын Ырчы уулу барба-
сын. Эл унутуп калбасын, айкєл Манас жумушун. Баарын ыр 
кылып айтсын. Єзїм кылган иштерди ак кагазга жазгамын, 
Аруукеден сура. Бакай аба, бїгїндєн баштап Ырчыны єзїўє 
ал, – деп Алмамбет ордунан тура калып Бакайга кол берди. 
Айкєл шерге келгенде кєзїнє жаш имерди.
– Айкєлїм Манас, канкорум Манас! Сени менен тар кур-

сакта жатпасам да, талашып эмчек таткан жерим бар. Кагыла-
йын арстаным, жашыў улуу эки экен, жолуў улуу теги экен, 
менден мурун эмизген ак эмчегин энекем!.. Эненин сїтїн теў 
таткан кагылайын арстаным, – дегенде Алмамбет токтоно 
албай моюндашып кєрїштї, шур-шур жыттап єбїштї. Кезек 
жетип Чубакка кучактарын жазышты, кучакташып алышты.

– Кан Алмакем, не болдуў? Кайратыў сенден кеттиби, кє-
рїнбєй алчу ажалды кєрїнєє келет деп айттыў. Кєбїнїн ша-
йын оодарып, жїрєгїн алдыў кыргыздын! Жайдарым Алмам, 
айтканыўды билбегендей турасыў, жаныма менин батканын. 
Колуўду сунчу бери! – деп Сыргак моюндашып кєрїштї, 
жаагы жаакка тийишти.
Артынан Кыргыл менен Ажыбай, Кїлдїр менен Алыбай, 

Бозуул менен Серек, Мажик менен Кутунай бирден келип кє-
рїштї, андан башка чоролор башаламан кєрїштї. 
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– Баатырлар, эми аттаналы! Алды-артыбыздан жоо кап-
тап келатат, жакшылап каршы алалы! – деп Алмамбет чоро-
нун баарын узатты, артынан єзї эл четинен жол чалды.

БААТЫРЛАР  ЄЛЇМЇ

Барабанын кактырып, кылкылдатып туу кармап келаткан 
кытайдын жер жайнаган аскерин карап турду, айбаты кїч, эр 
кыргыз! Нескара менен калмак каны Ушаў:

– Карап турбай кыргызды катуу каптагыла, кактабай ка-
нын соргула! Жїз кишиге бир киши, кыргыздын саны жет-
пейт бизге! – деп жалаўдаган аскерин аламан урушка салды.
Урушка барбай Шыпшайдарды аўдып Алмамбет калды 

чекелеп, жаралуу эр Манасты каралап эр Бакай, Ырамандын 
Ырчы уулу калды. Калган чоролор бїт аттанды.
Кытайдын жїз жоокерине, бир кыргыз жоокер бет келген 

улуу кыргынга билинбей эл аралап, кылымда жок жан алгыч 
Шыпшайдар да келди. Менин кылар ишимди кїн мурунтан 
билген экен Алмамбет. “Кылым журту кытайдын Бежининде 
кан болгон кыргыздын канкор Манасы менен кырк чоросу-
нун канын тєгїї мага жїктєлгєн милдет!” – деп шайтандан 
да амалы кєп тїгєнгїр, калыў журттун ичине кирип калкалан-
ды. Шыпшайдар кере тартып саадагынын киричин* Ажыбай, 
Алымбай, Кутунай, Кїлдїрдї, Жайсаўды кайра-кайра атып 
жайлады. Ажыкеўдин Карткїрєўїн укурук салып кармап 
алып, Эсенкан минер мал экен деп калмактын Ушаў баатыры 
биринчи эле кез келген калмак баатырына кармап тур, анан 
алам деп бере салды. 
Карткїрєўдї кармап жоокерине бере салган Ушаўды кєрє 

салып, эр Сыргак кыргыз тулпарын калмакка калтырбайм деп 
їстїндє олтурган баатырын торойто чапты. Карткїрєў теки-
реў таскак атып келип Ажыбайдын сєєгїнє жете барып, тык 
токтоду. Сыргак сєєктї атка арта салды, аркан менен ообас 
кылып бекем таўды.

– Жаныбарым, Карткїрєў, ылдам жорт! Атбашы деген 
асыл жерге, Кошой деген баатыр эрге жєнє! – деп аттын соо-
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русуна чапты, 
кєз жашы нє-
шєрлєп акты. 
Карткїрєў эр 
Сыргактын ке-
бин тїшїнгєн-
дєй ачуу кише-
неп алды. Тєрт 
аяктап туруп, 
кїн батышты 
кєздєй сызды. 
Артынан чаў 
ызгып калды. 

Сыргак Телкызыл атын булкунтуп, найза сайып, кылычын 
аянбай чапты. Кытай, калмактын жанын дєбє кылып їйдї. 
Ошентип, кайнаган колго карчыга куштай тийди. 
Муруту бир кулач келген Музбурчак кан Акжал кїлїгїн 

алкынтып, алдына келгендин чакчелекейин тїшїрдї, кїлїн 
кєккє сапырды. Баатырга оропара чыга калган Мурадилди ат 
їстїнєн камгактай учура сайды. Кылычын алып баш алууга 
камынып калганда артынан кїтїїсїз келген Ушаў кємєлєтє 
койду. Чаўга аралашып, деми кысылган Музбурчак канды кєп 
калмак ортого алды. Найзасын сайды, кылычын чапты. Жаа-
гына тамга салышты, жалгыз калган Музбурчак кандын жа-
нын кыйнап калышты. Кыргыл чал бакырык салды, “Манас-
тап” ураан чакырды. Жабыла чабуулга єткєн топ калмактын 
жанын алчуудай качырды. Качырган менен болбоду, Батак де-
ген калмагы ыргыта сайып Кыргылды, илип алды чылбырды. 
Музбурчак менен Кыргылды кєп жоо ур токмокко алды.

– Эр Мажик, белдїїнїн бири сен элеў! Музбурчак менен 
Кыргылды калмак мууздап салбасын, кан Кєкчєгє окшотуп 
башын кесип албасын! Батакты єлтїрє сайып, тобун барып 
жырайын, ажыратып чыгайын! Ур, каапырды, – деп кыйкы-
рып келе жаткан Серекти Батак баатыр кєрє салды. 
Серек ишке жарады, эрте шилтеп найзасын калмакты ат 

їстїнєн омкорду. Артынан улай келген эр Мажик башын ке-
сип алды.
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Эр Серек Батакты таштай коюп, Музбурчакты камаган 
топ калмакты качырды. Байкуш Музбурчакты караса тулку 
бою кан болуп, чаўга аралашып турган экен дал болуп. Ко-
роологон калмакты коюп жїрдї, эр Серек, бєрї койду кыр-
гандай оюп жїрдї, эр Серек! Эки карыны бошотуп, кызыкка 
баткан эр Серек андан ары чапкылап урушун улантты. Карап 
турбайын, аттарын табайын деп Мажик баатыр ажаандаган 
калмактын миўдигине карабады. Тоотору атын чаўдатып, ал-
дынан чыккан душманды кабаттап сайып їч-тєрттєн жанын 
алып баратты. Акжал менен Акборчук атты ажыратып, эки 
карыга туура тартты. Энтелеп экєє кутулду. Ошондо калмак 
кутурду. Шыпшайдардын аткан огунан калдайган Мажиктин 
жаны учту. Эр Мажиктен ажырап, эр Серек эси кетип эўги-
реп, ортодо калды.

– Ажалым жетсе єлдїм, азабым болсо кєрдїм. Аркамда 
иним Сыргакты, бир кєрїп єлсєм арман жок! – деп кыйкы-
рып, Серек кайрадан тобокелге бел байлады. 
Кууказык атына камчы їйрїдї, жоого кирди. Экєєнї бет-

тей бир сайды. Найза менен мылгытып, канжар менен кан, 
балта менен жан алды. Кайрат кылып кытайдан кагышып би-
рєє барган жок. Кыйын кытайга таанымал болду, Серекте эми 
арман жок.

– Айланайын Шыпшайдар, кыргыздар мында келгени ай-
рылдым канча баатырдан, алп, дєєлєрдєн! Эр Жолой, Бороон-
чу баатыр, Оронгу, Бозкертик, дєє Макел ушулардан ажал 
тапты. Тєєлєргє артып алтын-зар кандары кетти кайкалап, 
Шыпшайдар єзїў ойлочу, єрттєнбєй кантип мен турам, угу-
луп турса кулакка, алтындын доошу шыўгырап! Уруксат алып 
он беш кїн, єзїўдї араў келтирдим. Кырк чоросун Манастын 
атып бергин каралдым, Алмамбет, Чубак, Сыргагын басып 
бергин Шыпшайдар! Артыкчасы качкын кул, алмадай башын 
эшикке асып бергин, Шыпшайдар! Канча мал, алтын, кїмїш, 
сура, берейин, – деп Коўурбай быкшыган оттой тїтєдї.

– Коўурбай, кечээ эле колоктоп, эч кимди кєзгє илбей 
жїргєнсїў. Бїгїн минтип ыйлап калыпсыў, дартыўды айтып 
шолоктоп. Мен дагы бош жїргєн жокмун. Сен сурангандай, 
чородон ылгап беш-алтоосун келбес жайга салдым. Сен аны 
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кайдан билдиў? Мен десеў аламан уруш токтосун. Жекелеш-
кен урушка дардаўдап Сыргак менен Алмамбети чыгып келет. 
Ошондо бир айласын табам, экєєнїн катар жанын алам! – 
деди Шыпшайдар.

– Шыпшайдар, айланайын карачы, эр Серек, алиге чейин 
кол жыйбай, аралап жїрєт! Жоокерим калбай калганча, бара-
бан ур, урушту токтот! – деп катуу буйрук берди. 
Барабан кагылганда кытай тарап єз жагына, кыргыз тарап 

єз жагына айрылды.
Ортодон тїн єттї. Жылдыз тарап, таў атты. Тараптар жа-

была камданды. Аттарын бышыктап токушту, жоо-жарагын 
алышты. Добулбас кагылганда атка минбеген пенде калба-
ды. Тїркїн тїстєгї туулар желбиреди, єйїз-бїйїзгє жоокер 
толду. Манжунун каны Нескара їтїрєўдєй жекеме-жеке эр 
сайыш майданга чыкты. Алмаке топтон суурулуп калганда эр 
Чубак токтотуп калды.

– Алмаке, сен кайда?! Сенден кийин мен калып кайсы 
мураска жетем. Ушу кезекти мага бер. Жаза тайып кетсем 
сєєгїмдї ким алып чыгат? Сєєгїмдї албай койсоў, жин тий-
гир калмактар, чачымды бирден жулат, бетимди тилет, этимди 
кескилейт! 

– Чубак, єлїмдї эске ала жїргєн жакшы дечи. Сєз берем, 
сєєгїўдї жоого бербейм, бирок мен жїз тайсам, мени ким 
алып чыгат?! – деп эр Алмаў да капылеттен сурады.

– Антпечи, Алмаке. Бакай аба, мага уруксат берчи, кезек-
ти алып берчи,– деп Чубак уруксат сурап, майданга текиреў 
таскак атып чыкты.
Жан аябай сызды. Жаалы катуу, жалын кєз, узун бойлуу, 

дєў маўдай Чубак, илгээрек сунган Нескаранын найзасын 
кагып жиберди. Єзїн ээрден учура сайды. Мындай да туу-
радан чыга калып, уурулукча найза сайчу Ушаў баатырды єз 
учурунда байкай койгон Чубак, “Манастап” ураан чакырып 
барып, аны да ыргыта койду. Далыга найза жеп, анысы ат їс-
тїнєн кулады. Эр Чубак оўдонгуча урушка камынып турган 
калмактын Дєўкєнєй деген балбаны аўкилдеп келип, кємє 
койду. Арстан Чубак жер таяна жыгылды, башынан туулгасы 
ыргыды. Ажалдан коркпос эрен туулгасын алып башына кие 
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бергенде, зуулдап учкан Шыпшайдардын жебеси колун сын-
дырып єтїп, так чекесине кадалды. Тоўкочок атып, жер сїздї, 
кайран эр! 
Ошондо кан Коўурбай баштап кыйкырып, аламан ат кой-

ду. Алмамбет Чубактын башын кесип кетпесин деп ооздо 
тиштеген жаа огун Дєўкєнєйдїн как пешенесине мылгыды. 
Атын чаап баратып да, калыў колдун ичинен Шыпшайдардын 
караанын издеди. Чубакка жете эўкейип, алтын курдан так 
кєтєрдї. Ойлогон ойду, кыстаган турмуш жеўет болуп, канча 
кїн минсе арыбаган, ташка салса талбаган арам єлгїр, Сарала 
кїлїгї ошо кєз ирмемде мїдїрїлїп кетпедиби! Аттиў дїйнє, 
бир кем дїйнє! Аты мїдїрїлїп кеткенде бир жагына оой тїш-
кєн туулгасын оўдой бергенче, Шыпшайдардын жєнєткєн 
ажал огу чыкыйга тепчий кадалды. Ошондо да жєє бєрїсї Ал-
мамбет сыр алдырбады. Эр Чубактын сєєгїн майдан талаасы-
нан сууруп чыкты.

– Бакай аба, атты чылбырдан карма! – деп бакырды 
шумкардай сызып келген эр Алмаў Чубактын сєєгїн тїшїрїп 
жатып. – Сырдашым Сыргак, кансырап кала элегимде най-
замды оў колтугума эп келтире така, жоо менен алышып жат-
кандай єлєйїн. Эмчектеш айкєлїм кана?! Чакыргылачы, бир 
кєрєйїн! – дегенин угуп, єзї келди канкор Манас.

– Алмаке, эреним! – деп муўканып келип, Алмамбеттин 
колунан кармады.

– Айкєлїм Манас, сыймыгыў ашып, кара кытай калкы-
на, Каканчындын жалпына кан болгон Бакбурчундун тагына 
олтурдуў. Суктандыў сулуу кызына, ээ болдуў кїлгїн багы-
на. Кесирлик ушундан кеттиби, билбейм?! Бирок айкєлїм 
Манас, тилимди ал, бу сага айткан керээзим болсун. Аккелте 
мылтыгыўды ал, антташып туруп ок сал. Каўгайды дїрбїдєн 
єткєр! Эл четинде кєбї жети, азы їч киши от жаккан топ кє-
рїнєт. Ортосунда дєбє кылып тєгїп койгон ок болот, бирок 
тїтїндєн кимдин ким экени билинбейт. Так катыра мээлегин, 
жыдыман менен кароолду бап келтире теўегин. Ошондо гана 
тобокел деп топко ок бергин. Арстаным Манас, ажеп эмес, ат-
кан ок доўузду жыгып тїшсє, белгиси ушу, майдаланып бє-
лїнєт, тумандай жаны сєгїлєт. Шыпшайдар єлбєгєн болсо, 
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уй тїгїндєй кєп кытай кыргызды карай чабуул коёт, бириў 
калбай баарыўдын кара жаныў кємїлєт! Сїйрєлєнїп бєлїн-
сє “Манастап” ураан салгыла! Арстаным Манас, зор Бакай, 
Ырчы – їчєєў калгыла, калганыў чубай баргыла!
Жолборсум Сыргак, сага айтаар кебим бар. Аккелте їнї 

жаўырганда айгайлап жоого кирерсиў, Коўурбайды кубалар-
сыў! Ошондо арам ойлуу Коўурбай атын байлай коюп, жашы-
руун жерден, очогор мылтык атпасын. Ошон їчїн Сыргагым 
тээтиги белди ашпагын, жарым карыш баспагын. Серек, Сыр-
гакты байкай жїр. Иниў Коўурбайдын артынан кууп кетсе, 
акмалай чап. Очогор їнї угулса, октой сызып жет! Бу Сыргак-
тын окко учканы. Сєєгїн Телкызылга жїктєп, Коўурбайдын 
артынан аянбай жєнє! “Єлгєнї Серек экен, Сыргагы тирїї 
экен!” – деп жоо бири-бирине айтып, артын карабай качат, 
акылынан адашат. Манас баатырды алып, эр Серек Таласты 
кєздєй жол тарт! Убагында жетпесе кєргєн кїнї їзїлєт, – 
деп їнї буулуп, жал-жал караган кєзїнєн бурчактап жашы 
тєгїлдї. – Мен дїйнєдєн єткєндє чурулдап ыйлабагыла! Ый-
ласаўар Алмамбет єлгєн тура деп кара кытай баарысы каптап 
кетпесин, бирден бєлїп таласа ажалыўар жетпесин! Сєєк 
жашырган жерди бирєє билбесин, болгону, кємїлгєн жер-
дин белгиси илинген куржун болсун. Айкєл Манас, Бакай аба, 
белимдеги шамшарды эр Шууту сїйїнчїлєп келген, атанын 
эрди тийбеген, ата туягы Кїлчорого бергиле! – дегенде башы 
шылк дей тїшїп, ат їстїндє бою тїзєлдї.
Анан барып эрендин кєкїрєгї бурк этти. Кєккє тийген 

жарыкты кара булут ороду, нур жайган кїндїн кєзї кїїгїм-
дєндї... Ошентип жоо бєрїсї Алмамбет бу жалган дїйнє ме-
нен кош айтышып кете берди... Айкєл Манастын єўї керсары 
тартып, муў басты. Абайлай, шер курдашы Алмамбетти Са-
рала аттан тїшїрїп, кызыл-ала кан болгон тулку боюн айкєл 
Манас баатыр кучактап турду ... кєзїнєн жашы бурчактап... 
Ошо кечте кїн кыйналып жатып батты...
Тоодой оор кайгы баскан эр Манаска араўдан зорго таў 

атты... Кїн кєрїнїп, кєрїнбєй баатыр Аккелтесин колго алды. 
Окшурунан ок салды. Кїпсєрдїн*тїбїн кєрсєтє кагып, араў-
дан зорго бир атым дары тапты. Кайрылганы Аккелте мылты-
гы болду.
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– Айланайын, Аккелте мылтыгым! Сен ийинимде жїр-
гєндє деўиз тизеден кєрїнїп, беттешкен жоомду куткарбас-
мын дечї элем. Мына огуўду салдым, дарыўды бердим. Эми 
кароолуўду мелтирете шыкаалап, душмандын кирпиги кє-
рїнгєнчє мелжебесем, мен кїнєєлїї! Антпесем, мени тєбє-
сї ачык кєр урсун, тєшї тїктїї жер урсун! Кытайдан коркуп 
жалтанып, от жалын болуп учкан сен тийбей калсаў, анда сен 
кїнєєлїї! Керекке жарабаган сени чаўкап жаткан чєл урсун, 
акпай жаткан кєл урсун! Кундагыўды талкалап, чєлгє ыргы-
тып ийем, кїндє куурап какжыра! Темириўди чыгарып, кєлгє 
таштап ийем, жатарсыў єўїў єчїп саргайып, датка басылып! 
Айланайын Аккелте, канча жылдан бери жолдошум, сен ант-
ташкан жоону албасаў, айтканымды мен кылбасам, Манас 
атым курусун! Тарс эткенде ок кетип, ок кеткенде да тез же-
тип Шыпшайдарды албасаў, сенин Аккелте атыў курусун! 
Кєк сызып жоого тийбесеў, душманды ажалыўа ийбесеў, 
сени мага жасаткан Бакай, Акбалта чалыў курусун! Аккелте 
менен аткын деп Алмамбет мага керээз калтырды. Кєптї кєр-
гєн, кєптї билген, акырет кеткен эр айтты, айры тєштїн шери 
айтты! 
Алысты жакындаткан жан дїрбїм! Сени менен карайын, 

жоонун ченин алайын, болжолун анык табайын! Болжолуна 
келтирип, жакшылап мээлей албасам маа жазык, тунарып 
турган тумандан кєрє албасаў саа жазык! – деп Аккелте ме-
нен дїрбїгє кайрылган айкєл Манас ант берди, ок тиштеп, 
шартын жасады.
Ошондон кийин жан дїрбїсїн колго алды. Кайкалай тї-

шїп, карарып жаткан кєп колго кєз салды. Жер жайнаган кы-
тай жоо он эки тїрдїї кєрїндї, туман болуп сєгїлдї. Андан 
ары караса, элдин окчун четинде беш киши от боюна ок коюп, 
ортодо от жакканы кєрїндї. Алмаў эрдин айтканы чын бол-
со, бештин бири Шыпшайдар деп Аккелтени таштан ашыра 
сунду. Демин ичине тартып, бир кєзїн жуумп катыра мээле-
ди. Єзїнчє турган беш киши кароолго так иленгенде машаны 
басты. Аккелте мылтыктын оозунан от жарк этти, тїтїндєн 
мурун ок жетти. Катар турган беш киши, ажалы жетип жалп 
этти. Шыпшайдар баштаган аяр мергендер талпайып жер ку-
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чактап калганда, жоо чогула калды, чуру-чуу тїштї. Эр башы 
окко учканы жїрєгї тїшїп, сансыз душман биринин артынан 
бири жол талашып чубурду, Бежинди кєздєй сїрїлдї.

– Жигиттер, турбагыла! Ургула! Аламан уруш! – деп 
арстан Сыргак кыйкырды. – Манас! Манас! Манас! – деп 
айгай салды.
Кез келгенин чапты. Алдына келгени тирїї калбады. 

Кырк-элїї калмакты тїбї тереў аўга тїрттї. Кан Коўурбай 
эр Сыргактын сїрїнєн жалтанып кыла келген адатын кайра 
карматты. Бел аша качып барып, Алгарасын аса байлады. Єзї 
очогорун октоп, айгайлап артынан куугун салган Сыргакты 
аўдып жатты. Алмамбеттин айтканын эр Сыргак унутту. Ал-
гараны кєргєндє кєздєрї жайнай тїшкєн эрен, олжосуна же-
тип чылбырдан кармаганда, очогордон ок кетти. Сыргак аты-
нан шыпырылып тїштї. Жете барган Коўурбай башын кыя 
чабууга камданды. Жалаўдаган кылычын кындан сууруду.
Аўгыча кєктєн тїшє калгандай, артынан чуулдап жете 

келген эр Серектин тоо жаўырткан доошу Коўурбайды кой-
го бєрї тийгендей їркїттї. Качкандан жадабаган кан їзєнгї-
гє буту тийип-тийбей кайра сызды. Аты дагы кєк, кєзї дагы 
кєк эки эрди айрып тааный албады. Акылы зирек эр Серек 
Алмамбеттин айтканындай иш тутту. Иниси Сыргакты єз 
аты Телкызылга арта жїктєдї. Коўурбайдын артынан калбай 
кууду. Серекти Коўурбай найзанын учу тешпеген, кылычтын 
мизи кеспеген, балтанын сырты батпаган Сыргак баатыр деп 
ойлоп, алды-артына карабай качты. Алтымыш бакса бийик се-
пилине кире качып жашынды. Эр Серек эси кетип, ээси жок 
миўдей атты айдап артка тартты. 
Эсенкан элине ээ боло албай улуу кытай эли экиге бє-

лїндї. Коўурбай кырк жогорку мансаптуу тєрєлєрї менен, 
ал кара кытай, калмак, анжу, манжу, шибе, солон деген алты 
уруусу менен калды.
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МАНАС  БААТЫРДЫН  ДЇЙНЄДЄН  ЄТЇШЇ

Акыры кєптї кїттїргєн эр Серек иниси Сыргак баатыр-
дын сєєгїн Телкызылга жїктєп келди, элге кошулду. Баары-
быз чогулдук, эми Ала Тоого аттана берсек болот деп кайран 
эр Манас, эл эсебин алды. Жогун жоктоп, барын катка жаз-
ды. Комуз кылы толгонду, тырс чертиле кїїлєндї, кыз-келин 
муўдуу їн созду. Бакай карысы, баатыр Манасы баштап баа-
рысы кытай жеринен жїрєгї канап, єттєрї кайнап кол їздї...
Кїндєр кїнгє, айлар айга алмашты. Їйгє кайткандар оўой 

эмес жол басты. Таанымал жел беттен аймалап, гїлдєрї чы-
гып жер жайнап, ата журтка, кыргыз жерине кирип келгенде 
куран тїшїрїлдї.
Биринчи, эр Алмамбеттин сєєгї жерге берилди. Жайына 

кєп таш їйїлдї. Белгиси керээз-куржун илинди, мазар экени 
билинди. 
Анан канча жол жїрїп, эр Сыргак жерге берилди, їстї-

нє таш їйїлдї. Телкызыл тулпар аттын баш сєєгї таш їстїнє 
коюлду. 
Кайрадан сапар уланды, эр Чубак менен эр Музбурчактын 

сєєгї жерге берилди, їстїнє таш їйїлдї. Суу акпаган аскадан 
кєк кашка суусу куюлду.
Мына ушундан кийин гана Бежинди алган эр Манас, кый-

ды баатыр Коўурбайдын арам ич кїйдїлїгїнєн жарадар бол-
гон Манас, кєп колунан ажыраган жашык Манас Тєштїк баа-
тырга жолукту. Конок болду, кєєнї толду. Аялы Кенжекеге 
уул тєрєп ал, атын Жоодербешим кой деп ак батасын берди. 
Жерине келип эли менен кєрїштї, кучакташып єбїштї. Ата 
туягы, Семетей баласынын бетинен сїйдї, ак никелеп алган 
жары Каныкей менен кєрїштї.
Баатыр Манас кылкылдатып їй тиктирди, эл чакырды. 

Чоў казатта набыт болгон баатыр чоролорго багыштап аш єт-
кєрдї. 

– Каўгырап Кангайга барып, канча колдон, канча эрден 
айрылдым! Канатым сынды, куйругум кертилди. Ортодо кан 
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Коўурбайдын арам балтасын жеп, жарадар болуп мен кал-
дым, – деп муўканды.

– Эл їчїн жанын берген эрдин аты укумдан-тукумга єтєт, 
урпактар айтып їлгї алат. Алардын эмгеги ар дайым эл эсинде 
тїбєлїккє сакталат, – деп аяшы Арууке Манас баатырга кай-
рат айтты.
Кїн кїнгє алмашты. Манастын ахыбалы оордогондон оор-

доду, жан кыйнатып кїчєдї. Акылга бай жары Каныкей кийин 
кыйналып калбайлы деп катуу толгонду. Акыры жакшы ой  ой-
лонду. Сєєгїн ачык жайга койсок, кєрє албаган душман кєп, 
сєєгїн ачып кордоп кетпесин деп эч кимге билгизбей Манас-
тын сєєгї жата турган жайды жашыруун каздырууга кириш-
ти. Тєє кєтєргєн Акбалбанга азык-тїлїгїн камдап берип, кї-
нї-тїнї иштетти. Эчкилїї деп аталган тоонун чатындагы эки 
єзєн сууну ноо менен башка нукка бурдурду. Сай боюндагы 
чоў таштын тїбїн ойдурду. Беш жїз киши баткыдай кылып 
кенен каздырды. Бетине миў тїспєл сїрєт тарттырды, алды-
нан суу агызды. Бакай, Кошой менен кеўешти, тоодон тєєлєр-
гє чопо топурак жїктєп ташытты. Сексен миў эркеч сойдур-
ду. Ак эркечтин майына чопо топурак аралаштырып ийлетти. 
Кынаптап кыш куйдурду. Кызартып отко бышырды. Кїлбо-
тодон* жууруп айкєл Манастын кебин жасатты. Бїткєндє эч 
кимге билгизбей катты, бир гана аны Бакай билип калды. Бар-
дык жумушту єзї билди, эч кимге айтпай, бирєєдєн жардам 
кїтпєй, тыкан бїтїрдї.
Баардык жумуш бїтїп, Каныкейдин кєєнї тынды. Бирок 

Манас баатырдын жараты ырбап, кїндєн кїнгє шайы оой бер-
ди. Кайран киши ооруга кєк жалдыгынан гана чыдады. Бєлєк 
бирєє болсо капкачан эле оорунун азабынан єзїнє єзї бычак 
урмак. Айкєл Манас антпеди, єзї ардактаган эли, жерине кай-
тып келди. Бу жалган дїйнєдєгї аткара турган баатырлардын 
керээзин аткарды, аларга арнап аш берди. Аш кайнам эмес, ар 
бир чай кайнам убакытта айкыртып келип ажалы тооруп, баа-
тырды шаштырды, кайгыга батырды. Жарык дїйнєнї таштап 
кетїї кандай оор!
Арийне, айдын он бешинин жума кїнї кєргєнї келген 

кєп элдин кєзїнє жаш толду. Айкєл Манас баатыр о дїйнє ат-
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танарын туйдубу, кєп элдин ичинен катагандын каны Кошой 
балбанды телмире карады. Андан єтїп жан жолдошу, касиет-
тїї кеўешчиси, абакеси Бакай канга кєз бакты. Кийин анын 
кєз карашы алп Тєштїк канга єттї, жоодурай колун сунду. 
Кабылан сїрї андан єтїп ак никелеп алган жары, акылга бай 
ємїрлїк жолдошу Каныкейге тїштї, сурдана тиктеди. Ушин-
тип канча убакыт болсо да сурдана тиктеп, жалооруй карап 
тургусу келген эрдин эрин, баатырдын баатырын тааныгысы 
келбеген шум ажал, Манасты биротоло желкелеп алгандай 
дем кыстыктырып келатты. Аўгыча бир заматта эти качкан, 
нуру кеткен жїзїнє кан жїгїрїп, мурдагы баатыр келбетине, 
эл багып жїргєн кызыл чырайына келе тїштї. Кєпчїлїктїн 
ууртуна кубаныч бїрдєп, алдыга жїткїнє берип, кара кєзїн 
жарк ачты. Анан сїйгєн жары Каныкейди сурдана караган 
бойдон кайран эр їзїлїп кете берди...
Кылым кыргыз журту чуру-чуу тїштї, кошок кошту. Ит 

кїлїгї Кумайык Манастын оо дїйнє кеткенин сездиби, канча 
кїн тамак ичпеди, суу татпады. Кїнї-тїн шаўшып улуду. Ээ-
син жоктоп куруду, кайып болуп журттан кетип жоголду. 
Алтын тууруна кондурган Акшумкары боосун тытты, єз 

боюн азат кылып, кєктєн жерге боюн таштачуудай шумгуду. 
Кайра кєккє атырылып чыкты, Ак єргєє ордону беш-алты ай-
ланып, кош айтышкандай ээсин жоктоп шаўшыды, кєздєн ка-
йым кетти. 
Кыргыз журттун казаны кємкєрїлїп, асман эўшерилип 

тїшкєндєй туюлду. Жай чилденин чак тїшїндє чагылган чар-
тылдап, ааламды караўгылык каптагандай, жандуу табият ак 
чапанын ыргытып, кара чапанын кийгендей, аза кїткєндєй, 
теребелди кара кєлєкє каптап келатты.. 

...Бакай, Кошой, Тєштїк, Каныкей, Кєкбєрїнїн сєзї бир 
болду.

– Калайык, єзїўєр кєрїп турасыўар жарык дїйнє кечтеп 
калды. Биздин айткан кепти туура кєрсєўєр баатырдын сєє-
гїн жайына эртеў коёлу. А кєрєкчє, азыр кїн толук отурганча 
кєр байге чабалы, – дешти баары бир ооздон.
Эл улуктардын айтканын макул кєрдї. Аттарды айдашты. 

Баатырдын Аккула тулпары биринчи келди, бирок маарага 
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келгенде мурдунан кызыл кан атып кетти. Аккула атты Ма-
настын арбагына арнап мууздап ийишти, калдайган башын 
кїмбєзгє коюшту.
Тїн коюланды. Эл кызуу уйкуга кирди. Ошондо гана 

кирпик какпай сєєк кайтарып отурушкан Бакай, Кошой, Ка-
ныкей, Кєкбєрї жан кишиге туйгузбай Манастын сєєгїн 
Акбалбанга кєтєртїп алып, жашыруун жайга барышты. Ка-
ныкейдин аткарган жумушу баарына жакты. Таў кала карап 
турушту, ыраазылык сєзїн айтышты. Жайдын ичи беш жїз 
киши баткыдай кеў экен. Жерге тїрдєп килем жайдырып-
тыр. Килем їстїнє такта жасатыптыр. Баатыр шердин сєєгї 
так ошо тактанын їстїнє коюлду. Акыркы жолу Манаска кул-
дук уруп, таазим этишти. “Жаны жаннатта болсун!” – дешип 
кош айтышты. Таў агарып кетет деп эшикти кєздєй басышты. 
Ошондо Бакай Манастын сєєгїн кєтєрїп келген Акбалбан 
баатырдын башын кылыч менен кыя чаап таштады.
Ошондон кийин гана кєр оозун чоў кара таш менен жа-

бышты. Топурак таштап, жигин билгизбей тапташты. Сууну 
тетири агызган ноону тартып алышты, ыраак барып аны да 
талкалап салышты. Ордого келип Тєштїк, Кєкбєрї, Бакай, 
Кошой тєрттєє кїлботодон жасатып, катырып койгон Манас-
тын кебин кепинге ороду. Таўды кїтїп калышты.
Эртеси Манастын кепинделген сєєгїн кїмбєзгє коюшту. 

Ар кайсы жерден, ар кайсы элден чакырылган адамдар Манас 
менен коштошту, кєрїнє топурак салышты.
Кийинки кїнї Кошой карыя, эр Тєштїк, Кєкбєрї менен 

Бокмурун, Бакай менен Каныкей баары кайрадан чогулду. 
Манаска арнап, бата тилеп, ак боз бээ айтуяк чалышты, кол-
ду канга малышты. “Айкєл Манас баатырдан калган жалгыз 
туякка ким жамандык ойлосо тєбєсїнєн басалы, тирїїлєй кє-
рїн казалы! Кийинки жылы баатыр Манастын ашын мыкты-
лап берели!” – деп чыбык кыйып шартташты, ок тиштешип 
антташты.

2010-жылдын 27-октябры,
27-декабры.
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АЙРЫМ  СЄЗДЄРГЄ  ТЇШЇНДЇРМЄ

Аалым – окумуштуу.
Ажайыпкана – айбанат, канаттууларды кармоочу жай (зоо-
парк).
Айдар – эркектердин аркасына єрїлїп коюлган чачы.
Айкєл – берешен, жоомарт киши.
Айтуяк – жакшылыкка арналып союлуучу жылкы.
Айчык – жарым ай мисалдуу тїр салуу (кєбїнчє тууга салынат).
Айым – кандардын аялдарына карата айтылат.
Ак їйлїї – белгилїї, бай їй-бїлєєдєн барымтага алынган адам.
Аккелте – мылтыктын байыркы тїрї.
Аколпок, Аккїбє – жоокерлер согушта кийїїчї ок єтпєс тон.
Акырет кетсем – бу дїйнєдєн єлїп кетсем деген мааниде
Албарс кылыч – курч кылыч, болот кылыч.
Алмабаш мылтык – эпикалык баатырлардын мылтыгынын тїрї.
Арбак – даўкымды, кадырымды, баркымды билбедиў.
Аркан – узун жип, адатта аттын же топоздун кылынан жасалган.
Аруу – таза
Асаба – туунун учуна тагылган зор кєлємдїї кездеме, желек, 
байрак.
Атан – тєєнїн кїчкє толуп турган эркеги.
Аш кайнам убакыт – бир жарым, эки саат убакыт.
Ашык – чїкє
Аяр – коргоочу, сактоочу, сыйкырчы.
Бакан – челек менен суу ташый турган жыгач буюм.
Баканооз – душманга сєз тыўшоо їчїн атайын  жиберилген 
адам.
Бакбурчун – шаардын аты.
Бакса – ылайдан согулган дубалдын бийик кабаттары.
Бараў – эпосто айтылган согуш мылтыгынын тїрї.
Баранда – майда жан-жаныбарлар (канаттуулар деген мааниде)
Бедєє – кїлїк, мыкты аттардын бир тїрї.
Бешик – наристени бєлєп коё турган жыгачтан жасалган буюм.
Булдурсун – байыркы баатырлардын чоў камчысы.
Бут – сыйынууга, арналып жасалган кудайдын сїрєтїнїн кебе-
теси.
Буудан – мыкты, кїлїк ат деген мааниде.



– 187– 

Манас

Буулум – кымбат баалуу кездеменин аты.
Дилде – беш сом наркындагы алтын тыйын.
Добулбас – согушта урулуучу барабан.
Доол – анча чоў эмес согуштук барабан.
Доотай – округдук начальник, губернатор.
Дубана – жер кыдырып жїрїїчї, касиеттїї карыя киши.
Жаа – жоокердик байыркы курал.
Жазайыл – чоў мылтык, замбирек.
Жайсаў – калмак сєзї, начальник.
Жайчы – аба ырайын тез арада єзгєртїп жибере ала турган 
киши.
Жамбы – акча ордуна жїрїїчї уютулган кїмїш, же алтын.
Жарак – жоокер куралдарынын жыйындысы.
Жаркынынан бїткєндєй – Сагымбай Орозбаковдун варианты.
Жебе – жаанын огу, жаа огунун учундагы курч темир.
Желдет – 1. жазаны иш жїзїнє ашырчу адам. 2.кызматчы жи-
гит.
Желмаян – тєєнїн кїлїгї.
Жигит – кандын ордосунда кызмат кылган жоокер.
Жолум – кичине боз їй.
Жоро – жолдош, теўтуш.
Жортуул – жоокерлердин тобунун узак аралыкка казатка атта-
нуусу.
Жыгалуу мєєр – кандык белгиси бар мєєр.
Зер – алтын, баалуу мїлк, буюм.
Зындан – кылмышкерлер жатчу тереў казылган ор.
Зыярат – мазарга, касиеттїї жерге баруу, сыйынуу.
Испан – шаардын аты (Персияда).
Итаягын кечирип – ырымдап ант бердирип.
Казы – диндик эрежелердин талабына ылайык иш жїргїзгєн 
адам.
Кайгуул – душмандын жолун чалуу.
Какан – кытай падышачылыгы.
Кангай, Каканчын – кытай, кытай мамлекети.
Калкан – жоокерлер колуна алып жїрїїчї курал.
Калча – єўї суук, тїрї суук.
Камчы – атчандын атты чаба турган кол куралы.
Камчыга ченеп бєлгєндє – жеўилген жакты бїт олжологондо.
Кандагай – тоо текенин терисинен жасалган шым.
Канжар – эки мизи теў курчутулган, учу ичке жасалган курал.
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Каныш – кандын аялы.
Каса – єзгєчє, мыкты, чыныгы тулпар.
Кап – буюм-тайым салына тургандай кылып жасалган таар 
буюм.
Капка – согуштук коргонуу максатында курулган чептер.
Кароолу тажаал – кароолуна илинген жандар соо калбайт деген 
мааниде.
Кашка – башчы, мыкты, жетекчи.
Кементай – кийизден жасалган чапан.
Кенизек – їй кызматын аткаруучу аял, кїў.
Керик – тумшугунда жалгыз мїйїзї бар жапайы жаныбар (но-
сорог).
Керме – эки мамынын ортосуна аркан тартылган жер.
Кечил – калмак уруусунун диний кишиси.
Кирич – жаанын кайыштан тартылган жиби.
Кой макмал – баркыттын жумшак тїрї.
Койчагыр – эпостук баатырлардын мылтыгынын бир тїрї.
Кол – казатка аттанган, же эл-жерин коргоого чыккан аскер 
тобу.
Коога – уруш, жаўжал.
Кош – жылкычылардын, аскерлердин убактылуу жашап турган 
жайы.
Кошнай – катар орнотулган эки найлуу мылтык.
Кошуун – аскер, кол.
Кєй кашка – жеткен баатыр.
Кєй тєрє, кєй баатыр – жалаў тєрєлєр, баатырлар.
Кєк жал – бєрї, баатыр деген мааниде.
Кєк тулум – капкактуу, тону менен тїшкєн бала.
Кєкє Теўир – асман кудайы.
Кїлазык – кєчкєндє, жоокерчилик заманда жолдо тамакта-
нуугадаярдалган тамак.
Кїлбото – чополуу топурак, баткак.
Кїпсєр – мылтыктын дарысын сала турган чоў баштык.
Куржун – эки кєздїї, атка же башка унаага салынчу таар буюм.
Кїрсї – чоюндан жасалган чоў чокмор, байыркы жоокер кура-
лы.
Кызыл уук болуп кырылды – бїт олжолонду, тукум курут болду.
Кызыр – олуя, дїйнєнї кыдырып жїргєн киши.
Кылыч – мизи курчутулуп, темирден жасалган иймек куралы.
Кымкап – тїгї бар, кымбат баалуу кездеме.
Кын – кылыч, канжарды алып жїрїїгє ыўгайлашкан буюм.
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Кырк чилтен – сїйгєн кишилерин колдоп-жїрїїчї олуя адам-
дар.
Мазар –зыярат кылуучу жана сыйынуучу касиеттїї жер.
Майдан – согуш жїрїп жаткан талаа, жер.
Манат – кымбат баалуу, кєбїнчє кызыл тїстє болгон тїктїї 
кездеме.
Маша – мылтыктын от алдыргыч тепкиси.
Милте – бараў мылтыкты атууда пайдаланылган кебез.
Миў башы – миў жоокерди башкарган башчы
Мылтык – ок салынып атыла турган жоокер куралы.
Найза – учуна атайын учталган темир кадалып жасалган курал.
Найлуу канжа – бир тїтїктїї мїштєк.
Нар – айгыр тєє, єтє чоў олбурлуу тєє.
Нєкєр – жигит, жоокер, желдет.
Окчонтой – мылтыктын дарысын, оттук ташты салып жїрїїчї 
буюм.
Олуя – окуяны алдын ала билчї сыйкырчы киши.
Он башы – он жоокерди башкарган башчы.
Оорук – аскердин негизги бєлїгї турган жай, аскер тылы.
Ордо – 1.кан турган жай, 2.кан сарай, аземдїї жакшы боз їй.
Очогор – эпостогу баатырлардын мылтыгынын тїрї.
Єкчє – єтїктїн такасы.
Пул – акча бирдиги
Саадак – жаанын огун салгыч буюм, жебе кап.
Сабоо – жїндї ургулап тытып, иштетїїдє колдонулуучу ичке 
кош чыбык.
Сай кашка – эў мыкты.
Салбурун – атайын камданып, кєп адамдын аў уулоого чыгуусу.
Сан – он миў, кєбїнчє эбегейсиз кєп деген мааниде колдонулат.
Сарппай – сый кийим, тон.
Соога, соогат – жоокердик же мергенчилик олжодон бериле 
турган арналуу белек.
Соот – жоокерлер согушта кийїїчї болоттон жасалган кийим.
Сєпєт – чириген (сєєк жєнїндє)
Сыбызгы – дабышы ичке чыккан музыкалык аспап.
Сыр жебе – атайын жылмаланып жасалган жаа огу.
Сырнайза – баатырлардын найзасынын тїрї.
Тай туяк – туякка окшош, акча ордуна колдонулуучу кїмїш.
Таў ашыр – атка жем-чєп бербестен таў атканча аса байлап 
коюу.
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Тозот – чалгындооч жер (кароол дєбє).
Тїндїк – боз їйдїн ууктарын кармап туруучу тегерек алкак.
Туулга – баатырлар кийїїчї болоттон жасалган баш кийим.
Увазир – кандын акылчысы, министр.
Укурук – жылкыны кармоочу, учуна кайыш жип байланган 
шыргый.
Умай – миф, жаш балдарды колдогон эне.
Чабарман – аскер бєлїгїн байланыштырып турган жоокер, ка-
бар жеткирген адам.
Черїї – аскер, кол, кошун, жалпы аскер тобу.
Чилмардан – тегерек алкакка жаргак капталган музыкалык ас-
пап.
Чоро – жигит, жоокер.
Чєйчєк – ичи чуўкур оюлган кичинекей кооз кесе.
Чїкє – ашык.
Чыбыгын кыркып берди – илгерки ырым, чыбыкты кесїї аркы-
луу бїтїм жасалган.
Шири – кылмышкерди жазалоо їчїн кийгизиле турган ным те-
риден жасалган баш кийим.
Элчи – эки тарапты сїйлєштїргєн, элдештирген адам.
Эрен – эр, азамат.
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