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КИРИШ СӨЗ 

Бу дүйнөгө нелер келип не кетпейт, кимдер кеяип ким өтпөйт. Баары 
кетет, баары өтөт, баары өзгөрөт, сүзүлвт, СӨЗ гана жана СӨЗДҮ сакта-
ган ЭСТУТУМ гана түбөлүккө калат окшойт. Адам баласы жаратылыш-
тын мыйзам ченемине ылайык жана тиги не бу псндесине кудай тартуула-
ган белгилүү бир мезгил ченеменине ылайык өмүр сүрөт экен. Ошондо 
анын кылган ишине жараша жаманбы, жакшыбы, артында сөз калат. Ал 
сөз тирүүлүктүн эстутумунда ар түркүн алымча-кошумчасы менен сакта-
лып кала берст. 

2004-жылдын 13-декабрында 77 жага курагында өз заманынын иагыз 
жомокчусу Шаабай Азизов коз жумду. Ал кыргыз элинде уюткулуу жо-
мокчулардын бири катары белгилүү эле. Уюткулуу дегенибиз Шаабай -
айтылуу Чоюке чоң жомокчунун иниси Азиздин уулу. Ал Чоюке, Азиз 
аталарынын тирүүлүктө айтып жургөн МАНАС - УЛУУ СӨЗҮН эстуту-
муна сактап, өмүр бою кыргыз элине үзбөй улап келди. 

Алгач ирет мен Шаабай Азизов менен 1989-жылы январь айында 
көрүшүп, таанышып калдым. Мына ошол мезгилдсн тартып мен улуу жо-
мокчу менен тыгыз байланышта болуп жүрдүм. Менин тушоомду кесип, 
жомокчулук жолумду ачьш, мага устат болуп кеяген да Шаабай Азизов 
бодду. Огаондо орноп калгая устат-шакирт мамилебиз жьгддан жылга бе-
кемдеп, ысыкка отүп, ысыгыбыз тарабай акыры барып анын жалган-жа-
рык дүйнө менен коштошушу менен үзүлдү. Ошол он беш жылдын ичинде 
анын мага карата болгон мамилеси канчалык экендигин билбейм, бирок 
мен учүн экөобүздүн жакындыгыбыз ата-баладай болуп калганын даана 
байкан жүрдүм. Бири-бирибизге түтүп, бири-бирибизди тутуп кслгенбиз. 
Көз жумаарьша эки ай калганда Щаабай атам мени бир нече ирет чакыр-
тып, ошондо көр тирликтин, өзүм ооруп жүргөндүгүмдүн айынан бир ба-
сып барбагандыгым үчүн терең өкүткө батам. Шаабай атамдын мага ай-
тар насаагьш, керээзин мен уклай каддым. Анын антип чакыргьш алган 
учурлары мурда көп эле болчу. Мүмкүн ошол көп чакыруунун бири деп 
кенебестикке салып койдумбу, айтор азыр ал учурдун талдоого алганым-
дын эч пайдасы жок. Бирок, опюндо мен оорусам чыдап туруп, тирликти 
таштап туруп, айьгпга жөнөсөм эмне деп, өзүмдү жемелейм. Шаабай атам-
дын ошощюгу мага айта турган сөзүнүн төркүнү эмне болду экен? Балким, 
жарыкка чыкпай жаткан «Манас» бөлүмүнүн кол жазмасык мага табыш-
тайын дедиби? Мүмкүн, Ак-Марчадагы чоң атасы Чоюкенин урап, жер 
менен жер болуп калган күмбөзүн, кайрадан калыбына келтирип, гургу-
зууга аракег көрсүн дедиби? Же Алматыдагы Чоюкенин сүрөтүн ыгын 
таап, алып берсин дедиби? Же менин кодуман келе турган дагы бир башка 
иш тапшырайын дедиби? Мына эми ал айтылбай калган сөз жеке экөөбүз-
гө гана тийиштүү сыр экенин азыр түшүнүп, бармак тиштсп, баш чайкап 
отурам. 

Бүгүнкү күндө фольклористика жаатында, жомокчу Шаабай Азизов-
дун айтуучулугу, анын вариантындагы поэтикалык өзгочөлүктөрү туура-
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лу илимий изилдөөлөр жүргүзүлүп, окумуштуу фольклористтер Р.Кыдыр-
баева, Ж.Орозобековалар тарабынан жарык көрүп жатат. 

Ошону менен бирге, кийинки жьыдары Шаабай Азизов боюнча антро-
пологиялык изилдөөлөр да колго алъгнууда. Анын аддын ала айтуучулук, 
эмчи-домчулук, арбак дааруу, түш көрүү процесстери тууралу материап-
дар биздин «МАНАСТААНЫМ. Жомокчунун жолу» - Б.: 2003., «СВЯ-
ЩЕННЫЙ ЗОВ Мнемоническое творчество джомокчу» - Б.- 2005. аттуу 
илимий эмгектерибизде жана А.Эгембердиеваиын «Манасчы жана мез-
гил» - Б. 2005. деген илимий эмгегинде чагылдырылган. 

Ал эми бул кигенте Шаабай Азизов экөөбүздүн жомокчулук жолун-
дагы устат-шакирт мамилебиз тууралу сөз козголот. Көпчүлүккө маалым 
болушу үчүн атуулдук, шакирттик парз катары Шаабай Азизовдун мен 
билген сырдуу жомокчулук дүйнөсүн, аньш көп кырдуу адамдык сапатта-
рын, экөөбүз бирге өткөргөн урунттуу күвдөрдү эскерип жаздым. 

Асыресе анын варианты менен да тааныштыруу максатында учурунда 
Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясыньш илимий кызматкери, окумуш-
туу Ж.Орозобекова тарабынан жомокчу Шаабай Азизовдун өз оозунан 
1995-жылы жазьглып алынган - «Манас» үчилтигинен «Алмамбеттин жо-
могу» аттуу окуясы биринчи ирет жарык көрүп, биринчи ирет окурмандар-
га тартуулаюлп отурат. 
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УЛУУ ӨНӨРДҮН УЮТКУСУ 

Шаабай Азизов Бугунун Арыкмырза уруусунун ичинен 
Байым уругунан, андан Кубат тукумунан. Ал 1927-жылы 
Ысьтк-Көл областынын Ак-Суу районундагы мурдагы Кара-
Бөлтөк, азыркы Октябрь Айыл Өкмөтүндөгү Үч-Кайнар айы-
лында төрт ага-эжесинен кийин кенжеси болуп жарык дүйнөгө 
келген. Шаабайдын ата-бабалары укумдан-тукумга «Манас» 
жомогун улап, айтып келгендиги тууралу маалыматты биз 
Шаабай Азизовдун өзүнөн бир нече ирет эшиткенбиз. Ал 
өзгөчө чоң атасы Өмүрдүн чоң жомокчу жана кошокчу болгон-
дугу жөнүндө көп айткан. Шаабай Азизов чоң атасын көргөн 
эмес, демек ал жөнүндө билген-көргөндөрдөн, атасы Азизден 
уккан. Ал эми өз атасы Азиз бакшылык жайы бар, тегеректеги 
ооруп-сыркоологондордун сообуна калып, кыйла илдеттен 
арылтьш келген болсо, энеси Асылкан айылдагы кошокту мык-
ты айткан, мукам үндүү аялдардын бири экен. 

Азиз айтылуу Чоюке чоң жомокчунун бир тууган иниси 
болгондуктан, бакшылыктан сырткары, агасынын көзү өт-
көндөн кийин андан уккан «Манас» жомогун жорго сөз менен 
айтып, жомокчулук өнөрүн аркалайт. Ал эми Азиздин жомок-
чулук өнөрү тууралу бүгүнкү күндө сөз козголбой келет. Бар 
болгону Өмүр уулу Азиз жомокчу экендиги жөнүндө гана маа-
лымат, Шаабай Азизовдун өмүр чыгармачылыгына кайрыл-
ганыбызда уулунун атасы тууралу айтып, калтырып кеткен 
учкай берилген кабары менен гана таанышууга мүмкүндүк бар. 
Ал эми Азиздин учурунда чоң бакшы жана бакшы катары элге 
кеңири таанымал болгондугужөнүндө азыр айылдаштарынан 
кабар алсаболот. Азиздеги жомокчулук өнөр өсүп-өнүгүп, ка-
лыптана албай, элге кеңири тааныла албай калышын, бакшы-
лык өнөрүнүн күч алып, жомокчулугун сүрүп чыгарышы ме-
нен бирге эле, негизги себеп катары, уулу Шаабайды алгач 
ирет арбак даарып, аян бергендигинен улам Азиздин «менден 
күчтүү жомокчу ушул болот» деп, уулуна биротоло жол бошо-
туп бериши менен түшүндүрсө болот. Шаабайга берилген аян-
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да алгач Өмүрдү, Чоюкени, анан өз атасын айттырып келген 
Манас ааламындагы күчтөр Азизден уулу Шаабайга өтөт. Де-
мек, Шаабайга мурасталган өнөр Азиздеги жомокчулук 
өнөрүнүн токтоп калышына өбөлгө түзгөн деп айтуу кыйын, 
бирок чоң себеп болгондугу анык. Муну Шаабай Азизов да өзү 
баса белгилейт: 

«Алты жаштагы тестиер курагым. Адаттагыдай эле эртең 
менен атам Азиз боз байталга мени мингизип, канжыгага азык 
байлап берип, кой айдатып Кара-Бөлтөк төшүнө жөнөтөт. Мен 
төштү өрдөп отуруп Жаман-Карагайга жетем. Аттан түшүп, 
кыйшайып жата калам, көзүм илинип кеткен экен, бир маалда 
дүңгүрөгөн добуш чыгьш, түмөндөгөн калың кол каптап ке-
лип калат. Кайдан-жайдан чокчо сакалчан, узун бойлуу, арык-
чырай келген, суп чепкен кийген Чоюке атам пайда болуп, мага 
кайрылып: 

- Буларды билесиңби? - деп, артында турган баатырларды 
катары менен атынан атай баштайт. 

Ошентип, Чоюке атам Бакай, Манас, кырк чоро, Каныкей, 
Чыйырдыларды тааныштырып чыкты. 

- Бул кол Бээжинди көздөй аттанып бара жатат, Коңур-
байдын колунтозбосо бир балээни баштаганы турат. Айкөлдүн 
гүлазыгынан берейин, мына бу олуяларды оозуңан түшүрбөй, 
кандай көрсөң ошондой айтып жүр деп, оозума бир кочуш та-
руу салып, дагы бир кап таруу менен бир кап кумду кер кашка 
бээге жүктөдү. Ошол замат сан кол чыгыш тарапка аттанып, 
дүркүрөп жөнөп калды. Бир заматтын ичинде эмне шумдук 
болуп кеткенин түшүнбөй, дендароо туруп калдым. Уйкумдан 
чоочуп турсам, жайылып жүргөн кой-эчким, оттоп турган атым 
жок, күн кеч дигер болуп калган кез экен. 

Ошондо коюм да, байталым да өздөрү эбак үйгө түгөлү ме-
нен жеткен экен. Атам Азиз, өзү келген малды көрүп, мени үч 
күн бою издейт. Үч күндөн кийин атам мени Кара-Бөлтөктүн 
чоң коктусунан табат. Коркуп калган жаным атама эч нерсе 
деп айтпадым. Ошондон тартып, эки көзүм көрбөй калды. Бир 
жылдай жетелетип жүрдүм. Түнкүсүн уйкумдан чоочуп, кый-
кырып-бакырып, жаткан жеримен туруп басып кетип, элирип 
жүрдүм. Менин бир кереметке дуушар болгонумду түшүнгөн 
атам, алдап-соолоп чоо-жайымды сурады. Мен болгонун бол-
гондой кылып айтып бердим. Атам дароо бир кара козу союп, 
айылдагы көкүлдүүлөрдү чакырып, түшүмдү айтып, түлөө 
өткөрдү. Элден бата алгандан кийин көп өтпөй көзүм жазы-
лып, мурдагы элирмем да токтоп, ичимден кайрып, күңгүрөнүп 
«Манас» айтып жүрдүм. Ошентип, жети жашымдан тартып 
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«Манас» айта баштадым. Атам айтканымды утур угуп, утур 
оңдоп, такшалтып олтурду. Кийин жашым он алтыга чык-
канда. эми ыйык жомокту уулум айтсын деп, атам Азиз «Ма-
нас» айтканын токтотту. Болбосо ал киши да чоң жомокчу элг̂ > 
(1992-жыл, февраль айы) деп, Шаабай Азизов эскерет. 

Ооба, жогоруда келтирилген мисал жана анын негизинде 
жаралган ой-жоромол илимдин эч бир принциптерине туура 
келбеши мүмкүн, бирок илимий көз караш ар дайым эле оң 
жолго салып турат деген пикирден да алыспыз. 

1944-жылы, он жети жаш курагында Шаабай Азизов Ысык-
Көл областык драма театрында артист болуп иштеп калат. Те-
атрда иштеген жылдары ал жомокчу катары эле эмес, актёр 
катары да таанылат. Ал театрдын сахнасында ошол кездеги 
таланттуу актёрлор. А.Көбөгөнов, А.Жанкорозова, К.Сасы-
кеев, К.Бектенов, С. Андабеков, К.Досмамбетовалар менен ка-
тар, К.Жантөшев, Ж.Бөкөнбаев, М.Токобаев. К.Маликовдун 
пьесаларындагы ондогон образдарды жарата алган. Ата Ме-
кендик согуш жана согуштан кийинки жьшдары элдин көңүлүн 
көтөрүү максатында айылдарды кыдырып, оюн коюп, концерт 
берип турушкан. Ошол жылдары Шаабай Азизовдун өнөрү 
өрчүп, шыгына шык кошулуп, чыгармачылыгы күчөгөн. 

1952-жылы Шаабай Азизов Фрунзедеги Кыргыз Мамле-
кеттик филармонияга манасчы-артист болуп кабыл алынат. 
Филармонияда бир аз иштегенден кийин үйдүн жоктугунан 
улам, Шаабай айылына кайтат. 

1962-жылдын май айында Саякбай Каралаевдин чакыруу-
су боюнча Шаабай Азизов экинчи салар Кыргыз Мамлекеттик 
филармонияга иштөөгө келет. Бирок, баягы турак-жайдын жок-
тугунан улам, Саякбай устатына «келем» деп, ишендирип коюп, 
кайрадан айылына кайтат. Анткени анын үйүндө токсондон 
ашкан атасы Азиз, кичинекей балдары менен жаш жубайы кал-
ган эле. Эки ортодо эзилип, же үй-бүлөсүн таштап кете албай, же 
ишине кайтып бара албай, ошондогу үй маселесинин чечилбе-
гендиги Шаабайдын кендирин кесип, салмоор кылып зырыл-
датты. Саякбай Каралаев артынан бир нече ирет кат жаздырып, 
а түгүл киши да жиберип жатты, Шаабай үй~бүлөсүн таштап 
кете албады. Ошентип, ал Фрунзеге кайрылып барган жок. 

Шаабай Азизов алгачкы ирет 1959-жылдын 29-апрелинде 
Кыргыз Илимдер Академиясына (КИА) «Манас» бөлүмүнүн: 
«Алмамбеттин казактардын Көкчөсүнө келиши», «Көкөтөйдүн 
ашы», «Эки баатырдын кармашы», «Манастын өлүмү» аттуу 
окуяларын кол жазмалар фондусуна өз колу менен кагазга 
түшүрүп, тапшырган. 
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1961-жылдын 4-сентябрында «Манас» жомогунун «Эр Са-
рык» бөлүмүнүн 151 беттен турган кол жазмасын жогорудагы 
фондута тапшырат. 

Мындан сырткары Шаабай Азизов атасынын агасы Чою-
ке Өмүров тууралу билген-уккан маалыматтарды Кыргыз Улут-
тук Илимдер Академиясынын тил жана адабият институтунун 
илимий кызматкерлерине айтып берген. 

Ал эми 1966-жылы Шаабай Азизовдун оозунан «Манас» 
эпосун жаздырып алуу иши жөнүндө белгилүү фольклорист 
Р.Кыдырбаева тарабынан демилге көтөрүлүп, бирок кандай-
дыр бир түшүнүксүз себептер менен ал иш токтоп калган. Бул 
тууралу Р.Кыдырбаева өзү мындай дейт: «1966-жылы Азиз уулу 
Шаабайдын өз оозунан биринчи жолу улуу эпостун айрым эпи-
зоддорун жазып алууга аракеттендик эле. Бирок, бул демилге 
институттун ал кездеги жетекчилери, «Манас» изилдеген ай-
рым жолдоштор тарабынан ишенбестик менен кош көнүл маа-
найда кабыл алынган эле. Ал турмак өз колу менен жазьш 
берген «Манастьш керээзи» деген эпизод дагы кол жазмалар 
фондусуна өткөрүлбөй калган. Шаабай аксакалдын улуу ма-
насчылардын катарынан өз ордун ала албай келген себеби, эң 
биринчиден, ушундай айрым «билермандардын» карасана-
тайлыгы болгон» (Кыдырбаева Р. Эпостун жарыяланбаган ва-
рианттарынан. «Алатоо» журналы. Б.: 1995. 16-6.). 

Бирок ага карабастан, 1971-жылдын жаз айларында ошол 
кездеги Кыргыз Мамлекеттик университетинин профессору 
Х.Карасаев, доценти З.Бектенов, белгилүү драматург, публи-
цист, «Литературная газета» гезитииин өз кабарчысы М.Бай-
жиев болуп, атайын жакындан таанышууга Шаабай Азизов-
дун Үч-Кайнардагы үйүнө барып, жомокчунун айтуусунда 
«Баатырлардын өлүмү» аттуу окуяны бир күн бою угуп, аудио 
тасмага жаздырьш кайтышкан. Шаабайдын жомок айтканын 
өмүрүндө биринчи сапар угушкан бул үчөө анын айтуу ыкма-
сына, окуянын курулуш өзгөчөлүгүнө таң беришкен. Кийин 
бул тууралу М.Байжиев «Литературная газета» гезитине «Про-
должение династии аэдов» деген аталыш менен көлөмдүү ма-
кала жазып жарыялаган: «.. .жакында Шаабай Азизовду Кыр-
гызстандын жазуучулар Союзунда угуп көрүшүп, «Манас» 
билермандары анын өзгөчө манасчы экендигин белгилеп фи-
лармониянын сахнасына чыгып, «Манас» айтууга толук мүм-
күнчүлүгү бар экендигин бир ооздон айтышкан. Бирок менин 
жеке оюм боюнча, Шаабай Азизовду өзүнүн туулуп-өскөн 
чөйрөсүнөн бөлүп кетүү туура эмес деп эсептейм... Ал эми ким 
анын жандуу айтканын угуп-көргүсү келсе. мына бул Үч-Кай-
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нарга келсин. Ошондуктан, Шаабай Азизов өзгөчө мамиле 
жасап, атайын шарт түзүп берүүгө толук татыктуу (Байджиев 
Мар. Продолжение династии аэдов. В битве за истину Лите-
ратуроведческие очерки разных лет. - Б. 2001. - 162-6.) 

Ооба, 1971-жылдын жай айларында, Кыргыз Илимдер Ака-
демиясынын (КИА) чакан залына Кыргызстандын белдүү жа-
зуучу-акындары, окумуштуулары К.Маликов, Т.Сыдыкбеков, 
А.Токомбаевдер чогулушуп, үч саатка жакын убакыттын ичин-
де Шаабай Азизовго «Манас» жомогунун каалаган окуяларын 
сурап айттырышкан. «Ошол жолугушуудан чоң таасир алган 
элибиздин чыгаан акыны К.Маликов «Советская Киргизия» 
газетасына «Саламатсыңбы, Шаабай» аттуу көлөмдүү макала 
жазып, анда Шаабайдын «Манасты» аткаруучулук өнөрүнө, 
тубаса талантына, көөнөрбөс шыгьтна суктанып, кыргызда 
«Манастын» дагы бир Чолпон жылдызы пайда болду деген» 
(Исмаилов Сыдык. Залкар таланттын мурасчылары. «Ысык-
Көл кабарлары». №26 (10085) Щейшемби - 4-апрель 1995-жыл). 

«Манас» эпосунун 1000 жылдык салтанаты өтөөр алдын-
да, 1995-жылдын апрель айында, кыйла жылдар бою тилек 
кыльш, Шаабай Азизовдун вариантын жаздырып калуу иши 
ишке ашпай келген, көрүнүктүү окумуштуу Р.Кыдырбаева, 
«Манас»-1000 Мамлекеттик дирекциясына кайрылып: «Шаа-
бай, манасчы катары традициялуу болуу менен бирге, ал өтө 
индивидуалдуу көрүнүш. Ар кандай эле таланттуу окуя сыяк-
туу, анын индивидуалдуулугу, өзүнчөлүгү айрыкча эпостун 
сюжетин өнүктүрүүдө жана айтуу-аткаруу манерасынан бай-
калат. Мына ошондуктан азыркы учурда, идеологиялык кы-
сым алынып ташталган учурда Азиз уулу Шаабайга бүт чы-
гармачылык шарттарды түзүп берип, манасчынын айтканын 
бүтүндөй жазып калтыруу кыргыз элинин жалпы маданияты 
үчүн чоң окуя болор эле деп ишенем. Эч кимге жашырын эмес, 
өз учурунда Сагынбайга да, Саякбайга да идеологиялык кы-
сым өзүнүн кесепетин тийгизбей койгон эмес. Шаабай акса-
кал жаттап алган аткаруучу эмес, ал «Манасты» жандуу кабыл 
алып, жандуу өнүктүрүп келаткан манасчы. Дал ошондуктан, 
бул эң акыркы мүмкүнчүлүк болуу керек, жандуу өнүгүп келат-
кан салттын куйругун үзбөй өз оозунан жазып калуу, башкасын 
билбейм, илим үчүн, маданият үчүн чоң эле утуш болот эле» 
(Кыдырбаева Р. Эпостун жарыяланбаган варианттарынан. 
«Алатоо» журналы. Б.: 1995.17-б.)депдемилгекөтөрүп,алде-
милгени Эл аралык «Мээрим» кайрымдуулук фондусунун 
жетекчиси М.Акаева колдоого алып, «Манас»-1000» Мамле-
кеттик дирекциясы, илимий-пропагандалык «Мурас» ишкер 
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долбоору менен финансылык жана башка келишимдерди 
түзүшүп, Кыргыз Илимдер Академиясынын (КИА) илимий 
кызматкери Ж.Орозобекованы Шаабай Азизовдун айтуусун-
дагы үчилтигин аудио тасмага жаздырып келүүгө жөнөтүшөт. 

Жазып алуу иштери ар кандай шартта жана ар кандай 
чөйрөдө жүрүп жатты. Бирде Каракол шаарындагы К.Тыныс-
танов атындагы Ысык-Көл Мамлекеттик университетинин 
радио студиясында жазылса, бирде жомокчунун Үч-Кайнар 
айылындагы үйүндө жазылып жатты. Дагы кээ бир күндөрү 
Ж.Орозбекованын ата-энесинин, туугандарынын үйлөрүндө -
Барскоон, Кызыл-Суу айылдарында, Каракол шаарында жа-
зылды. Шаабай Азизовдун вариантын жазып алуу иши боюн-
ча, демилге көтөрүп, акыл-насаатын аянбай айтып турган 
Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын (КУИА) мүчө-кор-
респонденти, филология илимдеринин доктору, профессор 
Р.Кыдырбаеванын жана негизги ишти аткарган Ж.Орозобе-
кованын көргөн аракети, кылган эмгеги өтө зор деп баса белги-
леп кетишибиз парз. Бул иш-чарага жомокчунун үй-бүлөсү, 
Ж.Орозобекованын атасы Калмаш, манастаануучулар С.Бе-
галиев, К.Адиев, Т.Бакчиев да (колуңуздагы китептин ав-
тору - мен) ак ниетинен, колунан келишинче көмөк көрсөтүштү. 

Ошентип, Шаабай Азизовдун вариантын жазып алуу иши 
1995-жылдын 27-ноябрда бүтүп, жомоктун «Маиас», «Семе-
тей», «Сейтек» бөлүмдөрү токсон мииуталык 34 аудиомикро 
тасмага, баш-аягы 100 000 ден ашуун ыр сапта жазылып алы-
нып, аны Ж.Орозобекова «Манас»-1000» Мамлекеттик дирек-
циясына тапшырган. Тилекке каршы, Шаабай Азизовдун ва-
риантындагы «Манас» эпосунун биринчи бөлүмү («Манас» 
бөлүмү) Ж.Орозобекова тарабынан илимий басмага даярда-
лып, каражаттьш жоктугунан, жарык көрбөй турат. Шаабай-
дын варианты, бул үч бөлүмдөн сырткары, «Эр Сарык», «Алым-
сарык», «Кулансарык», «Кененим», «Акаяр», «Акжол» деген 
бөлүмдөрдөн да тураары белгилүү. Ырас, булардын ичинен 
жомокчу өз колу менен жазып, кол жазмалар фондусуна тап-
шырган «Эр Сарыкты» эске албаганда, калган беш бөлүмдөн 
турган Манастын беш муун урпагынын жомогу өзү менен кошо 
тул кийип, барса-келбес жайга кете берди. 

Шаабай Азизовдун чыгармачылыгы, жеке өзү менен бет-
ме-бет иш алпарган айрым адамдардын, өзгөчө илимпоздор-
дун, чиновниктердин жомокчунун (Шаабай Азизовдун) адам-
дык сапаттарына карата болгон терс пикирлери менен бирге-
ликте айтылып жүргөндүгү жашыруун эмес. Ооба, Шаабай 
Азизовдун кыялы зымга тарткандай түз эмес эле. Ал көңүлүнө 
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жакпаган адамдарына Чубактын «орой мүнөз, тарс кыялын» 
көргөзүп койчу. Мына ошондойлугунан улам далайлар ага 
сыртын салып, бурулуп басып кете турган. Бетке түз сүйлөгөн, 
жалган сөздү, көшекерлүктү, кошоматчылыкты сүйбөгөн, ачык 
айрым, шар жүргөндүгү менен баарына эле жага берчү эмес. 
Бирок мындай мүнөз жомокчу Шаабайга жарашып, куп кели-
шип турчу. Андай болбогондо, аны жомокчу да катары элес-
тетүү кыйын эле. «Манас» жомогу сыяктуу дүйнөдө сейрек кез-
дешүүчү өзгөчө кубулушту жан дүйнөсүндө альш жүргөн адам-
дын мүнөзү катардагы адамдан өзгөчө болбой. кандай болмок. 
Анын бул кыялы өзгөчө тайкы адамдар менен мамиле түзгөндө, 
тайгак, тар кечүүлөрдө даана көрүнүп тураар эле. Ошол эле 
учурда анын тамашакөйлүгү, боорукерлиги, шайырлыгы, чу-
кугандай сөз тапкычтыгы, элдик билими аны башкалардан ай-
ырмалантып турчу. «Манас» жомогунун бөтөнчөлүгүн тааный 
албай, жомокчунун жомокчулук табиятын гүшүнө албай, а түгүл 
аны жомокчу катары тааныгысы келбей, сүзө качырып келген 
пенделер анын каардуу кыялына туш болуп, каарына калга-
нын эчен ирет өз көзүм менен көрүп жүрдүм. 

Кандайдыр гана болбосун. кыргыз эли Шаабай Азизовду 
өз заманынын залкар жомокчусу катары акыры тааныды. 
Кыргыз Улуттук телерадио корпорациясынын «Алтын фонду-
сунда» Шаабай Азизовдун айтуусунда «Тал-Чокунун кө-
рүнүшү жана Алмамбеттин жомогу» аттуу окуясынын кырк 
мүкөттүк аудио тасмасы сакталып турат. Мээнети дөөлөткө 
жетип, анын элеси, образы бир катар документалдуу, илимий-
популярдуу, көркөм кинотасмаларга чагылдырылып калды. 
«Казакфильм» киностудиясы тарабынан тартылган «Чокон Ва-
лиханов» аттуу төрт бөлүмдөн турган көркөм кинотасмада жо-
мокчунун ролун аткарса, белгилүү кыргыз кинорежиссёрлору 
М.Убукеев менен Ү.Жээнтаевдин демилгеси боюнча «Күүнүн 
сыры» («Тайна мелодии», 1969-жыл) аттуу кинотасма Шаабай 
Азизовдун катышуусу менен тартылат. Бул киногасма Совет-
тер Союзунун доорунда тартылат. Кинотасма улуттук дем ме-
нен тартылгандыктан, Кыргыз ССРнин Коммунисттик парти-
ясынын Борбордук Комитети тарабынан улутчул көз карашта-
гы материал катары табылып, кинотасманы тартып, соңуна 
чыгаруу иши токтоп, коомчулукка көрсөтүүгө тыюу салынган. 
Ал эми аны тарткан кинорежиссер М.Убукеев саясий куу~ 
гунтукка алынган эле. Отуз беш жылдан кийин гана ошол эле 
кинорежиссёрлордун талыкпас эмгеги жана өжөрлүгү менен 
«Манас» эпосунун 1000 жылдык салтанатын утурлап, кайра-
дан Шаабай Азизовдун өнөрүнө кайрылышып, «Акыркы ма-
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насчы» (1994-жылы) аттуу документалдуу кинотасма жараты-
тлат. «Акыркы манасчы» деген дсжументалдуу кинотасмасын-
да Шаабай Азизовдун жомокчулук өнөрү тууралу кеңири 
маалымат берилет. Бул чыгарма эфирден бир нече ирет 
көрсөтүлгөндөн кийин анын аталышы жөнүндө кызуу талаш-
тартыш жүрүп жатты (Бегалиев С, Шакитов Ш., Ниенке ван 
дер Хейде, Эгембердиева А.). «Акыркы манасчы» деген тү-
шүнүк айрымдардын кыжырын келтирип жатты. Талаш кө-
бүнчө «Шаабай Азизовду кыргыз элиндеги акыркы манасчы» 
деген сөздүн тегерегинде болду. Учурунда М.Ауэзов да Саяк-
бай Каралаевди «акыркы могикан» деп айткан эле. Ошондук-
тан мындай түшүнүктөрдү башка жагынан да карап көрсө бол-
чудай. Албетте, эл болгондон кийин эл ичинен дагы да болсо 
манасчылар чыга бермекчи. Кеп башкада - Саякбай, Шаабай 
экинчи ирет жаралбасы айдан ачык. Ар бир адам кайталан-
гыс, ар бир адам оригиналдуу. Мына ушул жагынан алганда, 
кезеганде Саякбай Каралаевди кинотасмага түшүрүп жүрүп, 
жомоктун сырына, жомокчунун жан дүйнөсүнө баш багып кал-
ган М.Убукеев Шаабай Азизовдун өнөрүнө кайрылып жатып, 
жогорудагы аталыш менен өзүнүн чыгармасын атагандыгын 
толук түшүнүүгө болот. 

1995-жылы М.Убукеев тарабынан «Манастын ааламы» 
(«Вселенная Манаса») деген илимий-популярдуу кинотасма 
тартылат. М.Убукеевдин кезектеги чыгармасында Шаабай 
Азизов Ырамандын Ырчы уулунун образын алып чыгат. 

Мындан сырткары, жомокчу Шаабай Азизов «Кыргыз-
фильм», «Кыргызтеяефильм» киностудиялары тарабынан жа-
ралган дагы бир нече көркөм, документалдуу кинотасмалар-
дын эпизоддорунда тартылган Мисалга алсак, 1985-жылы 
«Шайырлар айылы» («Музыкальный аил») аттуу концерттик 
телетасмада Шаабай Азизовдун «Манас» жомогун айтып жат-
кан учуру чагылдырылган. 

Анын вариантындагы «Тайбуурулдун Гүлчорону ала ка-
чышы», «Гүлчоронун Үргөнч суусун кечиши» деген окуя-
лары граммпластинкага жазылып, 1981-жылы Ташкенден 
чыгат. 

2000-жылдын июнь айында Италия менен Франциянын 
биргелешкен кинокомпаниялары тарабынан Ж.Орозобекова-
нын жазган киносценарийи боюнча тартылган «Манасчы» 
аттуу даректүү кинотасмага улуу муундан - Ш.Азизов, К.Ата-
беков, У.Мамбеталиев; кичүү муундан - Т.Бакчиев, М.Жума-
лиев катышкан. Бул кинотасмага Ш. Азизовдун айтуусундагы 
«Жети баатырдын жомогу», «Алмамбеттин жомогу», «Манас-
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тын кошогу» аттуу «Манас» эпосунун үзүндүлөрү Ысык-
Көлдүн боюнда тартылган. 

XX кылымдын 90-жылдары «Манас» эпосунун 1000 жыл-
дык салтанатына жана Шаабай Азизовдун 70 жылдыгына ка-
рата «Ысык-Көл кабарлары» аттуу областык гезиттин бетте-
ринде журналист С.Исмаилов тарабынан жомокчунун өнөрү, 
атасы Азиз, чоң атасы Чоюке тууралу бир катар макалалар 
жарык көрүп жатты (Исмаилов С. Чоюкенин арманы. Ысык-
Көл кабарлары. №66 (10225) Шейшемби, 27-август 1996-жыл. 
2-6.; Исмаилов С. Залкар таланттын мурасчылары. Ысык-Көл 
кабарлары. №26 (10085) Шейшемби, 4-апрель 1995-жыл. З-б.). 

Мындан он беш эле жыл мурда Шаабай Азизовдун ва-
рианты жана анын өнөрү тууралу илимий изилдөөнү мындай 
кой, толук кандуу маалымат кездештирүү мүмкүн эмес болчу. 
Аны жомокчу катары биринчи ирет илим жаатына алып чык-
кан окумуштуу - Р.Кыдырбаева болгондугун баса айтканды-
гыбыз калыс болор. 1984-жылы чыккан «Манасчынын айтуу-
чулук чеберчилига» аттуу монографияеында (Кыдырбаева Р. 
Сказительское мастерство манасчи. - Фрунзе: Илим, 1984.) 
автор Шаабай Азизовдун айтуучулук өнөрүн алгач жолу или-
мий талдоого алат. 

Кийинчерээк, 1995-жылы жарык көргөн «Манас» энцик-
лопедиясынын» экинчи томундагы («Манас» энциклопедия-
сы. Башкы ред. А.Карыпкулов. - Б.: КЭ башкы редакциясы. -
Т.2. - 1995.) энциклопедиялык тартипте берилген кыскача ка-
барды эске албаганда, XXI кылымга чейин Шаабай жөнүндө 
бир дагы сөз козголбой келди. 2000-жылы гана «Мезгилдер, 
муундар, жана манасчы» (Кыргыз тили жана адабияты. Или-
мий-практикалык басылма№1 сентябрь-октябрь 2000-ж. К.Ты-
ныстанов атындагы ЫМУнун 60 жылдыгына арналып атай-
ын чыгарылышы. Каракол. 2000.) деген илимий макаласында 
Р.Кыдырбаева кайрадан Ш. Азизовдун чыгармачылыгына кай-
рылат. Ошол эле жылы, ошол эле илимий жыйнакта Ж.Орозо-
бекованын «Ш.Азизовдун варианты жана анын көркөм өзгө-
чөлүгү» деген илимий макаласы жарык көрөт. Бир жылдан 
кийин Ж.Орозобекованын «Айтуучулук чеберчиликтин типте-
ри». (Илимий жыйнак: Көркөм адабиятыбыздын айрым про-
блемалары. - Б., 2001.) деген дагы бир илимий макаласы жа-
рыяланат. Бул макаласында Ж.Орозобекова жалпы манасчы-
ларды типтештирип келип, Ш.Азизовду «улуу булакты улап, 
андан сырткары китептик үлгүнү да жакындан таанып, кош 
тизгиндеп алып жүргөн» манасчылардын түрүнө кошот. Ал 
эми жогоруда аты аталган Ж.Орозобекованын илимий мака-

13 



лалары, анын 2003-жылы жарыкка чыккан «Айтуучулук 
өнөрдүн тарыхый өсүп өнүгүү жолу» (- Б.: - Бийиктик. 2003.) 
аттуу монографиясынын бирден бир негизги баптарын түзгөн. 

Көп өтпөй, Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын 
(КУИА) «Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук бор-
борунун» аракети менен 2004-жылы жети томдук китеп болуп 
чыккан «Кыргыз адабиятынын тарыхынын» экинчи томуна 
Ж.Орозобекова Шаабай Азизовдун чыгармачылык портретин 
жазган (Ж. Орозобекова. Шаабай Азизов. Кыргыз адабия-
тынын тарыхы: «Манас» жана манасчылар. II том. А.Акма-
талиевдин жалпы ред. астында. - 2-бас. - Б.: «Шам», 2004. 
474-6.). 

Жогорудагы эмгектерди Шаабай Азизовдун вариантынын 
поэтикалык өзгөчөлүктөрү, жалпы чыгармачылыгы жөнүндө 
берилген материалдар иретинде эсептөөгө болот. Ал эми биз 
кеп кылып жаткан жомокчунун өнөрү, жеке өзү тууралу антро-
пологиялык, кайталайм, антропологиялык атайын терең 
изилдөө иштери жүргүзүлбөй калгандыгы бизди өкүндүрөт. 
Мындай изилдөө жомокчунун жалындуу жаш кезинде, күч 
кубаты толуп турган мезгилинде, көзүнүн тирүүсүндө 
жүргүзүлсө илим үчүн көп жаңы ачылыштарды алып келмек. 
Бул жөнүндө Р.Кыдырбаева мындай дейт: «... мунун обьек-
тивдүү себептери бар деп ойлойм. Мындай болушка, бул ме-
нин жекече оюм, ошол учурда арааны катуу жүрүп турган Са-
якбай Каралаевдин даңазалуу ысмы да өз таасирин тийгизген 
болуу керек. Анткени, ая киши күрдөөлүнө келип, жетилип тур-
ган зор таланты менен «Манас» изилдөөчүлөрдөн тартьш, ки-
ночуларга чейин, айтор бардыгын өзүнө тартып, «багынды-
рып» алган эле. Мындай шарттарда ал кездеги жаш Шаабай 
улуу Саякбайдын көлөкөсүндө калып калышы толук мүмкүн 
болчу» (Кыдырбаева Р. Эпостун жарыяланбаган варианттары-
нан. «Алатоо» журналы. Б.: 1995. 16-6.). Арийне, жогоруда 
Р.Кыдырбаеванын айтылган пикири Ш.Азизовго илимдин 
кайрыла албай койгондугунун бирден бир себеби болушу то-
лук ыктымал. Бирок, бул көп себептердин бири гана деп 
эсептөөгө болот. Ушул эле материалында автор оюн улап, дагы 
бир себепти келтирет: «Бирок, ошондой боясо да кийинчерээк 
деле Шаабай аксакалга атайы көңүл бөлүп, анын өз оозунан 
«Манас» эпосун жазып алуу мүмкүнчүлүктөрү бар эле. Бирок, 
ал мүмкүнчүлүктөрдү да пайдалана алган жокпуз. Менин оюм-
ча, анын негизги себеби: биз, кыргыздар, «колдо бар алтын-
дын баркы жок» деген принцип менен жашап келебиз. Анан, 
«төө кыядан өтүп кеткенден» кийин кол чаап отуруп калабыз. 
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Болбосо, Шаабайдай айтуучу-импровизатор («манасчы» эмес 
эле) башка бир элде болсо, ушул азыр аны археологиялык чан-
да кездешкен окуя катары колго көтөрүп, бапестеп алмак» (Кы-
дырбаева Р. Эпостун жарыяланбаган варианттарынан. «Ала-
тоо» журналы. Б.: 1995. 16-6.). 

Кыргыз элинде «ырчы менен элчиге өлүм жок» деп айгы-
лып келгендей, Шаабай Азизов жети жашынан тартып, же-
тимиш жети жашына чейин. демек жетимиш жыл бою Улуу 
жомокту эсинен чыгарбай, оозунан түшүрбөй элине айтып кел-
ди. Анын элеси, айткан жомогу, добушу элибизде сакталып 
кала берет. Андан мурда биз билген айтылуу жомокчулар 
Саякбай Каралаев (1894-1971) менен Мамбет Чокморов (1896-
1973) да жетимиш жети жаш курагында көз жумган экен. Бал-
ким бул чын эле кокустуктур? Ал эми андай болбосочу? Жети-
миш жети деген жашты сан катары алганыбызда жалпы адам-
зат үчүн ыйык деп эсептелинген «жети» деген ыйык сан турат. 
«Адамдагы жети касиет Ааламдагы «жети дүйнө» же планета 
менен байланышта боло тургандыгы космология илими боюн-
ча далилденет. Пифагордук «сан теориясы» боюнча дүйнө же-
тилдиктерден турат же жети өң, жети үн, добуш (нота), бир жу-
мада жети күн жана башкалардын өзүнчө жашыруун сырлары 
жатат. Адамдын жанынын салмагы жети граммдан тураарлы-
гы такталууда» (Какаев Токтоназар. Адам рухунун белгилүү 
жана белгисиз сырлары). Демек, «жети» деген санды, адамзат-
тык эле эмес, ааламдык-макрокосмалык ыйык сан катары да 
түшүнсөк болот. 

«ШААБАЙ-ДАРАК, МЕН-БУТАК» 

Шаабай Азизов менен мен биринчи ирет 1989-жылдын ба-
шында көрүшкөндүгүмдү айттым. Мен анда Ак-Суу районун-
дагы Каракол айылынын орус орто мектебинин 9-классыңда 
окуп жүргөн кезим. Ага чейин бир нече ирет Саякбай атам, 
Каныкей, Чыйырды энелер, Семетей баатыр түшүмө кирип, 
Манастын жомогун айт деп талап кылып жүргөн кези. Айта-
йын десем, элден уялып, ата-энемден тартынып, болгон сырым-
ды Маман (Ак-Суу районундагы туулган айылым) айьшыма 
келип, чоң энем Батыйга (чоң атамдын бир тууган иниси Бей-
шебайдын байбичеси 1932-жылы туулган) айтканымда, чоң 
энем: «Балам сени арбак даарып калган турбайбы. Муну ке-
чеңдетпе, оорукчан болуп каласьщ. Ансыз деле бөйрөк оорусу-
на чалдыгып калыптырсың. Коңшу Үч-Кайнар айыльшда 
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Шаабай Азиз уулу деген чоң манасчы жашайт, экөөбүз бир 
айылданбыз. Ал мени жакшы тааныйт, чоң атаң экөө да дос. 
Тез ошого бар! Барбасаң болбойт балам! Жолуңду ачып, эмне 
кылыштын чоо-жайын айтып берет» деди. 

Мен чоң энемдин айтуусу боюнча Мамандан чыгып, Үч-
Кайнар айылына жөнөдүм. Эки айылдын аралыгы эки ча-
кырымдай. Сураштырып отуруп, Шаабайдын үйүн таптым. 
Кенен короодо эки чакан үй турат. Сол тараптагысы, кыркын-
чы-элүүнчү жылдары салынган төбөсү жапыз, жерпайы жок 
үй экен. Оң тараптагысы кийинчерээк курулган сыяктуу, ча-
тыры да, жерпайы да бийик. Дарбазанын ордуна илгеркидей 
узун коо, эки жактагы эки мамыга карматылып турат. Көчөнү 
карап турган үйдүн терезесинен бирөө жарым көрүп, сыртка 
чыгабы деп, короосуна батынып кире албай коонун жанында 
бир топко туруп калдым. Эч ким чыккан жок. Анан тобокел 
деп, коонун бир жагын сууруп, эшигин ачып үйгө түз кирип 
бардым. Эки бөлмөлүү үйдүн төркү бөлмөсүнөн жашы алты-
мыштардан өтүп калган, орто бойлуу байбиче чыкты. Мени 
көрүп, «кир балам, төргө өт» деди. Мен Шаабай атама келге-
нимди айтып, түшүндүрдүм. «Атаң төркү бөлмөдө уктап жа-
тат, ойгоноор маалы болуп калды» деди. Байбичеси экөөбүздүн 
үнүбүздөн уламбы, же чын эле ойгоно турган учуру келип кал-
ганбы, төркү бөлмөдөн сымбаттуу, узун бойлуу, арыкчырай, 
кара тору келген, мурутчан, кара шым-костюмчан, пайгамбар 
жашына жетип калган, бир көргөн адамга сүрдүү көрүнгөн 
карыя биз отурган жерге келип, төрдөн орун алды. Мен дароо 
тура кальш, колумду сунуп, салам бердим. Аңгыча байбичеси 
чайын алып келип, чай куйду. 

Шаабай бир топко дейин менден көзүн албай, көздүн кы-
йыгы менен карап турду. Байбичеси менин чоо-жайымды ба-
йына түшүндүрүп айтьга берди. Мен сүрдөп, сунган чайын иче 
бердим. Чай ичип бүткүчө, Шаабай ылам этип, бир да сөз айт-
пады. Анан чайын ичкенден кийин бата кылып, сыртка чык-
ты. Мен аркасынан калбай, кошо жөнөдүм. Мал сарайынын 
жанына басып барып, чөнтөгүнөн тамекисин алып күйгүздү. 
Бир саам убакыт өткөндөн кийин гана мени чекмелеп, ата-
тегимди сураштырып, сынамакчы болду. Мен болгонун бол-
гондой кылып, Арыкмырза уруусунун ичинен Сарыкалпак 
уругунан, Сарыкалпактан Орус тукумунан экенимди билдир-
дим. Коңшу айылдан болгондон кийин чоң атамды билеби деп, 
Имаш (1911-1994) деп, чоң атамдын атын да, Батый чоң энем-
дин айтуусу боюнча досу деп жүргөн чоң атамдын иниси Бей-
шебай (1928-1993) атамды да айтууга үлгүрдүм. Шаабай таме-
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кисин тартып бүтүп, койдун акырындагы шакелди тазалап 
жатып, анан: «тайың кайсы зл, кайсы жер» деп, сурап калды. 
Мен тартынбай ал жагымды да айттым. Мына кызык ошондо 
башталды. Шаабай, менин тайэнем Зейнептин биринчи 
күйөөсү болуп чыкты. Шаабайдын да биринчи алганы менин 
тайэнем экен. Досум деп жүргөн Бейшебай атам тайэнемди 
Шаабайга өзү ала качып берген экен. Бул турмуш дегениң өтө 
татаал нерсе эмеспи. Тагдыр экен, экөөнө нике кайып буюрга-
ны менен ошондо бири-бирин тутуп, сегиз ай гана бирге жаша-
шыптыр. Жаш келин кандайдыр бир сырткы бузуку-ушак 
сөздөрдөн уламбы, күйөөсү гастролдо жүргөн мезгилде, түн 
жамыньш, кайнатасы Азизге бир ооз сөз айтпай, төркүнүнө 
качып кеткен экен. «Мен анда Пржевальскийдеги Ысык-Көл 
драма театрында артист болуп иштеп жүрүп, шаардын сырты-
на гастролдоп оюн коюп чыкканмын. Гастролдон кайтып, үйгө 
келсем, атам көзүнө жаш алып, жалгыз отурган экен. Атамдан 
эмне болгонун угуп, Маман айылындагы кайнатам Макулду-
куна жөнөдүм. Кайнатамдыкына келсем, Зейнеп жок болуп 
чыкты, а түгул алар өздөрү да чоочуп, милицияга кайрылыш-
ты. Милиция мени суракка алып, «өлтүрүп салдың» деп 
күнөөнү мойнума илип, көрбөгөн кордукту көргөздү. Туш та-
рапка издөө салды. Бир нече айдан кийин Зейнептин дайыны 
билинди. Көрсө, Каракол айылындагы тайэжесиникине качып 
барып, ошончо мезгил бою анын үйүндө жашап жүргөн экен. 
Ал кабарды угаарын угуп, намыстанып аркасынан барганым 
жок. Зейнеп да ошол бойдон мага кайтып келбеди». Чечилип 
алган Шаабай, жылмайып: «ошондон бери тайэнеңди көрө 
элекмин, бир көргөзүп койсоң боло, көрүңдүгүн берейин» деди, 
мага кайрылып. Мен үндөбөдүм. Анан кара туруп: «Зейнеп 
өтө тың келин эле. Сен анын канчанчы кызынын баласысың?» 
деп калды. Мен ошол замат, «тун кызы Анардын, тун уулумун, 
апам 1952-жылкы» дедим, шашкалактап. Ал чоочуп, «ой чу-
нак, өз балам турбайсыңбы, баса дейм да» деп, мени көздөй 
колун сунду. Мен анын бул айткан сөзүн, учурунда түшүн-
бөптүрмүн. Мына эми гана талдап, түшүнүп отурам. Бул туу-
ралу кийин өз тайэнемден, чоң энем Батыйдан, чоң атам Бей-
шебайдан, Шаабайдын байбичесинен, башка да билген-көр-
гөндөрдөн сураштырып отуруп, көп жылдар койнунда жашы-
рылып келген чындыкты уктум. Шаабай экөөбүздүн ортобуз-
дагы он беш жылдык жомокчулук жолундагы ысык мамиле-
биздин негизги себеби көрсө башкада экен. Аны ал билип 
жүргөнү менен, мен көп учурунда түшүнө бербептирмин. 

Ошентип, кыштын кыска күңдтез эле батып кетти. «Күүгүм 



кирди, жатып ал» деген Шаабайдын сөзүнө көнбөй, бир эсеп-
тен уялып, бир эсептен ал күнкү уккан-көргөнүмдү сиңирейин 
деп, мен кайра Маманга тарттым. 

Эртеси таң атпай мен жомокчунукуна дагы келдим. Щаа-
бай колуна айры алып, короодогу малына чөп салып жаткан 
экен: «ии, келдиңби чунагым?» деди, мени көрө калып. Анан 
малды тейлеп бүткөндөн кийин үйгө кирип, эртен мененки чай-
га отурдук. Мен учурдан пайдаланып, Шаабайга башыман 
өтүп жаткан керемет окуялардын баарын төкпөй-чачпай ай-
тып бердим. «Эми балам мындай отуруп кебимди ук. Түшүңдө 
көрүп жүргөн Саякбай чоң атаң экөөң аталаш болосунар. Сен 
муну билесиңби? Анын арбагы сени жылоолоп жүргөн экен. 
Мен билгени анын өнөрүн улап, алып кетчү балдары деле ки-
йин чыкпаса азыр жок. Кудай кечирет, арбак кечирбейт, дейт. 
Сага келген Чыйырды, Каныкей энелериң, Семетей атаң мага 
да келген, мына ошол олуялардын дааруусу менен мен да ушул 
күнгө дейин Айкөлдүн жомогун айтып келе жатам. Жомокчу-
лук оңой-олтоң өнөр эмес. Ал кудай-арбакгьш бергени. Аны 
көтөрө билүү керек. Жомокчунун иши, кыш куйгандаң да 
түйшүктүү». Анан бир азга тынып, ойго келгис бир кызык су-
роо берип калды: «Эй чунак, бала кезде кулагың оорудубу беле, 
маал-маалы менен мурдуң бүтүп турабы?» Ооба, дедим мен. 
«Аның жакшы экен, эми оболу боюнду, дилинди таза карма. 
Кийинкисин кийин айтам» деп, башка кепке бурду. 

Жогоруда биз айтып келгсн, Шаабай менен болгон алгач-
кы жолугушуу мына ушуңдай маанайда өткөн. 

1995-жылдын 21-25-июлунда, «Манас» эпосунун 1000 жыл-
дык салтанатына карата Бишкек шаарындагы Кыргыз Улут-
тук драма театрында манасчылардын Эл аралык кароо-сынагы 
өтмөкчү болду. Кароо-сынакка Ысык-Көл областынын атынан 
Кааба Атабеков (Тоң районунун Төрт-Күл айылынан), Шаа-
бай Азизов (Ак-Суу районунун Үч-Кайнар айылынан), Асан-
кадыр Жумабеков (Түп районунун Чоң-Таш айылынан), Са-
парбек Касмамбетов (Балыкчы шаарынан), Бакчиев Талан-
таалы (Ак-Суу району Маман айылынан), Эгембердиев Алмаз 
(Түп району Токтоян айылынан) деген манасчылар келип ка-
тышып калдык. Кароо-сынактын калыстар тобуна С.Мусаев 
(манастаануучу, төрага), М.Мамыров (манастаануучу, мүчө), 
Б.Ибраев (театр режиссёру, мүчө), Э.Жумабаев (дирижёр, мүчө), 
Т.Уралиев (актёр, журналист, мүчө) дегсн адамдар кирди. Ка-
роо-сынак кандай деңгээлде жана канчалык принципиалдуу 
өткөндүгү тууралу сөз кылуунун эч зарылчылыгы жок деп ой-
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лойм. Бирок ошол кароо-сынактан улам болгон бир-эки окуя-
ны жалпыга маалымдап коюуну туура көрдүм. 

23-июль күну, кароо-сынактын экинчи турунан кийин, 
кечки тамакка деп Шаабай экөөбүзду окумуштуу адабиятчы-
лар Кеңешбек Асаналиев менен жубайы Раиса Кыдырбаева 
үйүнө конокко чакырышты. Агай-эжейдин минтип жомокчу 
Шаабай Азизовду, анын аркасы менен мени чакырып жаты-
шынын себеби теренде эле. Учурунда Раиса эжей илимий изил-
дөө иштерин жүргүзүп жатып, Шаабай Азизовдз?н варианты-
на жалпы эле чыгармачылыгына кайрылып, бир канча ирет 
талаа изилдөөлөрүн уюштуруп, айылына барып, жомокчунун 
айтуусундагы бир топ материалды топтоп алууга жетише ал-
ган. Экинчи жагынан алганда, «жакшыны жакшы гана таа-
ныйт» дегендей, Кеңешбек агай да, Раиса эжей да Шаабай Ази-
зовдун жомокчулук табиятынын нукуралуулугун, анын клас-
сикалык типтеги жомокчу экендигин түшүнө да, баамдай да 
алышкан. Мына ушундан улам булардын ортосунда бири-би-
рине болгон жылуу сезим, жылуу мамиле түзүлгөн. 

Ал күнү түштөн кийин атам экөөбүз ээрчишип, «Сары-Че-
лек» мейманканасынан чыгып, Кеңешбек агай менен Раиса 
эженин үйүн таап бардык. Экөө тең бизди абдан жылуу кабыл 
алышты. Дасторкон үстүндө кыйла сөз козголуп, кыйла сыр 
чечилип жатты. Сөз эркин жүрүп, «Манас» жомогунун келип 
чыгышы, тарыхы, жомокчулар: Чоюке, Азиз, Саякбай, Мам-
бет тууралу болду. Сөз ортосунда ак ниеттен жагымдуу каалоо-
тилектер айтыльш, тосттор көтөрүлдү. Мен алардын кебин угуп, 
бирде Шаабай атамдын сөзмөрлүгүнө тамшанып отурсам, бир-
де окумуштуу жубайлардын жогорку деңгээлдеги ак сөөктүгүнө, 
интеллектуалдуулугуна, маданияттуулугуна, адамгерчилиги-
не суктанып отурдум. Ошентип, төрт сааттай отуруп, эң акы-
рында дасторконго бата кыла турган болгондо, Кеңешбек агай 
мага бата тилетти. 

Эртеси 24-июль күнү кароо-сынактын үчүнчү туру аяктап, 
жыйынтыгы айтыла турган болуп, манасчылардын бардыгын 
сахнага чакырышты. Сахнага калыстар тобунун төрагасы 
С.Мусаев, Маданият министри Ч.Базарбаев чыгып, сынактын 
жыйынтыгын угузушту. Шаабай атама Кыргыз Республи-
касынын Маданият министрлигинин Ардак Грамотасын тап-
шырышып, кызыктыруучу сыйлык цеп, колуна бир конверт 
карматышты. Мен жанында тургандыктан, конверттин сыр-
тындагы жазууну «оку!» деп, мага сунду. Мен конверттеги 
«Ш.Азизов, 200 сом» деген жазууну оозеки окуп туруп, кайра 
өзүнө карматтым. Ошол замат, Шаабай атам сахнанын орто 
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ченинде турган калыстар тобунун жанына басып келип, кон-
вертти С.Мусаевди көздөй таштап туруп, эч кайрылбастаи сах-
надан чыгып кетти. Мен аньгн мындай мамилесине таң калып 
селейип турз-чп калдым. Бир аз тургандан кийин, эсиме келип 
Шаабай атамдын аркасынан жөнөдүм. Экөөбүз ээрчишип мей-
манканабызга келдик. Бөлмөбүзгө киргиче андан да, менден 
да эч үн-сөз чыкпады. Күндүн ысыгынанбы, Шаабай сырткы 
кийимин бүт бойдон чечип ыргытып, отургучка отуруп бурку-
рап ыйлап жиберди. Жашы өтүп калган кары адамдын үңгүрөп 
ыйлаганы мен үчүн өтө ш көрүндү. Мен эмне кылаарымды 
билбей, жанына отуруп, сооротмокчу болдум. Шаабай атам 
кадимкидей солуктап: «Олуя Айкөлүмдүн Чоюке, Азиздер өмүр 
бою күткөн маараке күнү ушинтип өтөт беле? Булардын бул 
кылган мамилеси мага эмес, Чоюкеге кылганы. Өмүр бою 
күткөн менин көрөөр күнүм ушул беле? Мен эми эл-жериме кай-
сы бетим менен барып, кайсы бетим менен элимдин көзүн 
карайм. Эзелки Саякбайдан ала албай калган кекти менден 
алышабы? Арбакка койдум! Тузуна койдум!» деп, ызасы ичи-
не батпай, көзүнүн жашын шорголотуп ыйлап жатты (ортодо 
дагы бир топ сөз айтылды, анын баарын киргизгеним жок). 
Аны көрүп мен да жашып кирдим. Экөөбүз ошентип отуруп, 
кантип таң атканын да байкабай калыптырбыз. 

Шаабай Азизовдун бул ыйыбы, таарынычыбы, ызасыбы 
жөн эле жерден чыга калган эмес эле. Муну туура түшүнүп, 
туура чечмелөө керек. Ошол кароо-сынактан баш байгени ал-
ган Н.Сейдрахмановго, биринчи оруңду алган К.Атабековго 
же экинчи орунду алган А.Жумабековго болгон ичи тардыгы, 
көрө албастыгы же таарьшычы эмес эле. Чын чыньша келген-
де, Шаабай ким да алар ким... Арийне, жогоруда белгилеп 
кеткендей, Шаабайга болгон кээ бирөөлөрдүн сыртын салмай 
мамилеси, жомокчунун кырс кыялынандыр. Бирок, ар кимде 
кыял бар эмеспи. Кыялсыз да адам болобу? Адамдар бири-би-
ринин кыялын карап отурса, күнү кандай болот. Учурунда чорт 
кыял Саякбайда да болгон дешет, көргөн-билгендер, Ал эми 
мындай ишке келгенде, өзгөчө өнөр сынагы өтүп жатканда, 
жомокчунун кыялын эмес, алып жүргөн өнөрүнө басым жасоо 
керек го. Менин жеке оюм боюнча, ошол кароо-сьшактын ка-
лыстар тобу Шаабай Азизовдун жомокчулук өнөрүнүн улуу-
лугун атайлап тааныгысы келген эмес. Эч болбоду дегенде. 
Чоюке менен Азиздин мураскери катары да тааныгысы келген 
эмес. Шаабайдын ызасы да мына ушунда болгон. 

Сөз айкын болушу үчүн, ошол түнү бою экөөбүз сырдашып 
отуруп, Шаабайдын чечилип айткан кебинен бир үзүм мисал 
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келтирейин: «Сыйлыгы кара жерге кирсин, кеп сыйлыкта эмес, 
адамгерчиликте, арбакты сыйлоодо. Сыйлык деген пенде та-
рабынан, пенделер үчүн ойлоп табылган нерсе. Сыйлыкты адам 
баласы бир адамды экинчи бир адамдан айырмалаш үчүн ой-
лоп чыгарган. Ал эми кудай-арбактын сыйлыгынажеткен бар. 
жетпеген бар, кудай-арбак ошондон айырбасын. Кудай-арбак 
бергенди, пендеси тартьш алалбайт». 

С.Мусаевдин запкысынан улам Сакем (Саякбай Карала-
ев) не деген бут тозууларга дуушар бопду. Ал гана эмес, анын 
көзү өткөндөн кийин да китебин чыгарбай, канча жыл басып 
жатты. Сакемдин оозунан жазылып алынган кол жазмалар-
дын айрымдары түпсүз жок болду. Мунун баары С.Мусаев 
«Манас» секторунун башчысы болуп тургандагы иш. Бири-
биринен кем эмес элдик манасчылар, Сагынбайды «нарындык 
залкар манасчы» деп, аны бир бөлүп, Саякбайды «көлдүк чоң 
манасчы» деп, аны бөлүп. Эзелки бугу-сарбагыщ чатагын улап-
чубап жердешчилик кылып келди. Сакемдин шакирти, учугу 
деп. эми мага асылып, минтип мени эл-журттун көзүнчө шыл-
дың кылып, өч алгысы бар. Балам, мен айткан «Манасты» 
азыркы манасчы сөрөйлөрдүн бири да айта албайт. Китеп бо-
луп чыккан Сагынбайдын же Саякбайдын айтканын жаттап 
алып айткандык жомокчулук эмес. Мен билген жомогум ме-
нен мактангым келбейт. Кудай-арбактын талабы экен, Айкөлүм 
баштаган Олуялардьш, Чоюке, Азиз аталарымдын арбагы кол-
доп айтып калдым, бул да буйрук экен. Манасчылык өнөрдү 
көтөрүп жүрүү оной-олтоң иш бекен. Ал секетпай ыры эмес. 
Азыркыяар «Манас» айтууну тамаша көрүп, Ороңгунун курум-
шусундай көрүнгөн жерде көтөрүп-чаап жүрүшөт» деди. 

Кийинчерээк Саякбай менен С.Мусаевдин жеке мамилеле-
ритууралу Саякбайдын 100 жылдыгына арналып чыккан 
эскерүүлөр жыйнагында С.Мусаевдин өзүнүн жазган «Чоң 
манасчылардын акыркысы» (Алп манасчынын албан элеси. 
Эскерүүлөр. Түз. О.Исмаилов, А.Акматалиев. Кырг. улут. ИА 
ж.б. - Б.: «Кыргызстан», 1994. 82-6.) деген көлөмдүү макала-
сын кунт коюп окуп чыгып, экөөнүн ортосундагы түшүн-
бөстүктөрдүн келип чыккандыгын, ошоңдон улам эки ортодо-
гу мамиленин бузулушу жөнүндө кеңири кабар алдым. 

Эртең мененки саат сегиздерде (25-июль күнү) кийим-кече-
бизди жыйыштырып, Караколго аттанмакчы болуп, сыртка 
чыктык. Жаңы эле чыга калсак, атайын күтүп тургансып, мей-
манкананын маңдайындагы тратуар жол менен С.Мусаев ке-
тип бара жаткан экен. Аны көрө калып, Шаабай «Эй Самар, 
токто!» деп бакырды. Ал ошол замат токтой калды. Шаабай 
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жанына басып барып, «Эй Манастан айлангыр... Сенин ко-
лундан келгени кечеги элеби? Сен убагында Айкөлдүн да, 
Саякбайдын да каргышына калгансың. Мына эми менин айт-
канымды угуп ал! Урпагьщ Коёнаалынын («Манас» жомогун-
дагы он эки жашында шейит кеткен баатыр - Б.Т.) жашына 
жетпей калсын! Оомийин!» деп, тескери батасын тартып жи-
берди да, анан калемпир-мурч аралаш сөздөр менен сөгүп-са-
гып, аркасына кайрылбастан басып кетти. Мен бери жакта ту-
руп, өзумдү ыңгайсыз сездим. Шаабай атамдын чьшдап эле 
ачуусунун келгенин мына ошондо көрдүм. Анча-мынчасын, 
чын-тамаша аралаш ачууланганын мурда эле көрүп-билчүмүн. 
Бирок бул сапар анын каңырыгытүтөп, жаны кашайгандагы 
каарына күбө болуп, жанымдан түңүлдүм. 

1998-жылдын 28-30-октябрь күндөрү Бишкек шаарында 
манасчылардын Республикалык кароо-сынагы өтмөк болду. 
Бул жылы мен Караколдон Бишкектеги Кыргызсган Эл ара-
лык университетине которулуп, окутуучу болуп иштеп жаткан 
кезим. Мен дагы башка манасчылар сыяктуу эле ал кароого 
катыштым. Ысык-Көлдөн Шаабай атам да келип калды. Ка-
роодон кийин мен Шаабай атамды кайрадан Караколго узат-
макчы болуп, автобекетке келип калдым. Жол азыгын колуна 
карматып, унаага сала турган болгондо, мага кайрылып, мын-
дай деди: «Талант, он үч күндөн кийин сага Сулаймандан ка-
бар келет, дагы он үч күндөн кийин менден кабар келет. Унут-
па уктуңбу? Унутпа!» деп, автобуска отуруп жатьш, утур-утуру 
кайталап калды. Ошентип, Шаабай устатым Караколго узап 
кетти. Мен бир кыйлага ойго батып, «кабары» го түшүнүктүү, 
ал «Сулайманы» ким болуп кетти? - деп, Сулайман аттуу туу-
ган-урук, Сулайман пайгамбар баш болгон улуу инсандарды 
эсимен аңтара баштадым. Арадан күндөр өтүп, ноябрдын он 
үчү да келип калыптыр. Чынын айтсам, устатымдын айтка-
ньга унутуп дакалыптырмын. Кечкисин, айылдаштардын ичи-
нен бирөө (аты-жөнүн мурда укпаптырмын) үйгө келип атам-
дын улуу агасы каза болгонун кабарлады. Айткан кишинин 
аты Сулайман болуп чыкты. Ошондо да Шаабайдын айтканы 
эсимде жок. Түнү менен жолго чыктым, автоунаада баратып, 
агамдын өткөн-кеткенин эстеп жаттым, мына ошондо гана бая 
айтылган сөз эсиме түштү. «Кабары» да болду, «Сулайманы» 
да болду. Устатыма таң бердим, «бул эмнеси?» деп, дене-боюм 
дүркүрөй түштү (бул 13-ноябрь күнү эле). 

Мындан он үч күндөн кийин - 26-ноябрь түнү, түшүмдө 
Шаабай атамды көрдүм. Мен тогуз токоч көтөрүп алып үйүнө 
барып калыптырмын. Шаабай атам мени тозуп алып, алып кел-
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ген нанымды дасторконго койдуртуп, «Сыргактын төрөлүшүн» 
айтып берди. Канча айтканын ким билсин, айтор Сыргактын 
төрөлүп, Манас той берип, атын Сыргак деп, өзү койгондугу 
менен аяктап бүтүрдү. Анан мага кайрылып- «Мына бул айтка-
ным кулагыңа сырга болуп жүрсүн» деп, колумду кысты. 

Ошентип, Шаабай Азизовдун айткандары анык чыгып, 
мени аң-таң кылды. Ошондо анын жомокчулуктан сырткары, 
алдын ала айтуучулук да касиети бар экенине түздөн-түз күбө 
болуп, жада калса өз башыман да кечиргеним мени кайдыгер 
калтырбады. Сиздер байкагандай, жогорудагы эки мисалда 
тең, он үч деген сан кайталанып жатат. Демек жомокчунун ал-
дын ала айтуу касиетинде, а балким бүткүл өмүр жолунда он 
үч деген сан кандайдыр бир белгилүү кызмат аткараары 
мүмкүн. Буга карата дагы бир мисалга кийинчерээк оролу кел-
генде кайрылмакчыбыз. 

1999-жылдын башында Кыргызстандагы Эл аралык «Мээ-
рим» кайрымдуулук фондунун Бишкек шаарындагы бал-
дардын билим борборунда «Манас мектеби» борбору түзүлө 
турган болду. Борборго манастаануучу окумуштуулар Р.Кы-
дырбаева, С.Байгазиев, манасчылардан У.Мамбеталиев, Т.Ба-
кичевдер тартылып, борбордун координатору Б.Баячорованын 
жетекчилиги менен «Манас мектеби» борборунун жобосун иш-
теп чыктык. Жомокчулар Шаабай Азизов, Кааба Атабеков, 
семетейчи Сейдене Молдокеева борбордун ардактуу устаттары 
катары кабыл алынышты. Ал эми ошол эле жылдын 20-мар-
тында «Манас мектебинин» ачылышы болуп, Ысык-Көлдөн 
жомокчулар Шаабай Азизов менен Кааба Атабеков (Сейдене 
Молдокеева шартына байланыштуу келбей калды) ардактуу 
мейман катары чакыртылып, мектептин жибек тасмасын ке-
сип, ак батасын берип, ачышты. Ал күнү «Манаска» тиешеси 
бар адамдардын дээрлик бардыгы чакыртылып, ачылыш азе-
мине катышышты Алардын катарында голландиялык изил-
дөөчү-антрополог досум Ниенке ван дер Хейде, Эл сүрөтчүсү 
Жоомарт Кадралиев да болду. Сүрөтчү менен мурда-кийин ка-
тьппым болгондукт ан, Ниенке экөөнү Шаабай атам менен таа-
ныштырып койдум. Жоомарт Кадралиев жомокчу менен кө-
рүшүп, таанышкандыгына абдан сүйүнүп Шаабай, Ниенке 
үчөөбүздү кечки алтыга деп, өнөрканасына чакырып калды. 
Кечкисин үчөөбүз Жоомарт аганыкына бардык. Ал бизди жы-
луу тозуп алып, дароо эле Шаабайды алма бактын дөңгөчүнөн 
чабылган отургучка отургузуп, «Манас» айттырып коюп, сү-
рөтүн тартмакчы болду. Шаабай эки саатка жакын «Гүлчоро-
нун Үргөнч суусун кечип, Айчүрөккө жолуккан» жерин айтты. 
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Ошондо сүрөтчү, сүрөтчү үчүн өтө тар деп эсептелинген уба-
кыттын ичинде жомокчунун образын кыл-калеминин кудуре-
ти менен сүрөт полотносуна чагылдырьш калууга жанталаш-
ты. Аңгыча түн кирип, биз кете турган болдук. Ниенке экөөбүз 
Шаабай атамды шаардагы «Салима» мейманканасына жет-
кирип коюп, өзүбүз үй-үйлөрүбүзгө кайттык. 

Кийинки күнү эртең менен мен атамдын абалын билмекчи 
болуп, мейманканага бардым. Жалгыз бөлмөдө отурган экен. 
Жаңыдан ашказанынан операция болгон Шаабай атам отурса 
шар туруп кете албай, турса түз отуралбай кыйналып, мууну 
бош, бөлмөдөгү сууга түшө албай жаткан экен. Мен бараарым 
менен аиы чечиндиршт, майда-барат кир кийимин жууп, өзүн 
сууга түшүрдүм. Ошол маалда Шаабай атам мага кайрылып: 
«Кечээ «Мээримге» Чубак («Манас» жомогундагы каарман) 
баатырым эмне болуп келип калды десем, жанагьг Жоомартты 
колдоп жүргөн турбайбы» деди да, бир аз тынып: «Балам, мен 
операциядан кийин жакшы боло албай жүрөм, ичкен-жегеним 
аш болбой калчу болду. Эми 13-күнү өлөм го? Ошого чейин 
кудайым ырайым кылып, жанымды кейитпей алып кетсе экен» 
деп, үшкүрүп алды. Мен анын бул суук сөзүн уккандан кийин 
дене-боюм дүркүрөй түштү. Башкасы башка, бирок өзүнүн көз 
жума турган күнүн эч ойдо жокто сырга ороп, сыртка чыга-
рып, айта салгандыгы мени кадимкидей чоочутту да, ойлон-
дурду. Мен унчукпадым. Бирок ичимде, «13-күнү» дегени эм-
неси, деп көпкө чейин ойго чөмүлүп, чечмелей албай жүрдүм. 

Кийинчерээк сүрөтчү Жоомарт Кадралиевдин өнөрканасы-
на барып, Шаабай атам экөөбүздүн ортобуздагы сөздү ага ба-
яндап бердим. Алгач ирет сүрөтчү агабыз, Шаабай аксакал 
менен тааныштыргандыгым үчүн чоң ыраазычылыгын айтып 
келип: «Ой Таке, мен Шаабай аксакалды мурда теледен далай 
эле ирет көрүп жүрчүмүн. Ошондо бул манасчынын айтуу ык-
масы баарыбыз көнүп калган Саякбайдыкынан айырмаланып, 
алда канча өзгөчө экен деп ичимден ойлоп калдым эле. Бирок 
«миң уккандан бир көргөн артык» дегендей, бул сапар бетме-
бет аны биринчи жолу көрүшүм. Чындыгын айтсам, сен болбо-
соң, андан сүрдөп, даап жакын бара албайт элем. Сага ырах-
мат! Анын ичине алып жүргөн зор дымагы, шар жүргөндүгү 
мага чоң таасир этти. Шаабай аксакалдан кадимкидей жылуу 
илеп, дем уруп тургандыгын кадимкидей байкадым. Билесиң-
би, адам баласы эмнеден тураарын баарыбыз эле билебиз ээ? 
Бирок бул жолу, адам баласы адамдан, адамдын таасиринен да 
тураарын түшүндүм. Шаабай аксакалдын печенесинде, өң-
түсүндө көзгө көрүнөөр-көрүнбөс, билинээр-билинбес кыймыл-

24 



вибрация бар экендигин байкадым. Анын белинен жогору карай 
дене мүчөсүнөн чон кубаттагы эпкинди байкадым. Бул аксакал-
дын ички-сырткы бейнеси чыныгы манасчыга куп келишип тур-
гандай. Анда манасчыга мүнөздүү баатырдык, өткүрлүк, таза-
лык, кайраткерлик бар экен. Шаабай манасчыдан чыныгы чы-
гармачыл адамдын эталонун-өрнөгүн көрдүм. Таке, мындай улуу 
адамдан таалим алган сен бактылуу экенсиң. Сен муну менен 
сыймыктанышың керек. Мындай инсандар жер үстүндөгү пен-
делердин эң жогорку сыйлык, даража, наамдарынан бийик ту-
рат. Түшүнөсүңбү, жокпу, Шаабай атанда адам баласын өстүрүп-
өндүрө турган катуу каар да бар экен. Мүмкүн мен булардын баа-
рын сага сүрөтчү гана катары айтып жаткандырмын, бирок би-
ринчи кезекте адаммын, демек катардагы адам иретинде да бай-
каганымды айтып жатам» - деп, Жоомарт агабыз өзү да бир топ-
ко чейин токтоно албай, бир көргөңдөгү Шаабай атам тууралу 
таасирлерин жашырбай айтып берди. 

Ошол жылдын августунун баш ченинде голландиялык 
Ниенке ван дер Хейде деген досум экоөбүз Шаабай менен учу-
рашмакчы болуп, Үч-Кайнарга барып калдык. Шаабай менен 
дасторкон үстүндө аркы-беркини айтып, бир топко отурдук. 
Саякбай менен менин туугандыгым бар болгондуктан, мен 
учурдан пайдаланып, Шаабайдан Саякбай экөөнүн мамилеси 
тууралу собол узатып калдым. «Чоюке - дарак, мен - бутак» -
деп, Сакем өзү айтаар эле» - деп баштады Шаабай атам. 

- Үркүнгө чейин Арыкмырза уруусу Ысык-Көлдүн эки ба-
шында турар эле. Азыр да ушундай. Бир бөлүгү Көлдүн чы-
гыш тарабындагы Ак-Суу, экинчи бөлүгү Көлдүн батыш тара-
бындагы Тоңрайонунда. Мунун себеби, илгери Кыдыр акеден 
Кененбай атабыз Түргөн болуштугун (азыркы Ак-Суу району -
Т.Б.) талашкан экен. Болуштук колуна тийбеген соң таары-
нып, Кененбайдын көзүн караган эл Көлдүн чыгыш тарабын-
дагы Семиз-Бел өрөөнүнө Кененбай менең көчүп кеткен экен. 
Ошолордун ичинде сенин Турдубек (Бокчу), Карала аталарың 
да бар. 

Семиз-Белге келип отурукташып, андан Ак-Өлөң, Оттук. 
Карашаар кыштактары пайда болот. Үркүндө Көлдүн эли 
Текести көздөй качканда, Семиз-Белдин эли Түргөнгө келип ту-
руп калган. Кыдыр акенин кадыры менен Түргөн болуштугу-
нун бир бөлүгү жер-жеринде (Ак-Суу району - Т.Б.) калат. Ал 
эми ал элдин ичинде Караланын да үй-бүлөсү Кара-Чий - Ма-
манда отурукташат. Мына ошол жерден Саякбай Граждандык 
согушка да кеткен. Кийин Саякбай согуштан аман-эсен кайтып 
келип, Аңырты жайлоосундагы Кыдыр акенин үйүңдө «Манас» 
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айтып калат. Кыдыр аке Саякбайдын айтканын өз кулагы ме-
нен угуп, Чоюке атама табыштап, ак батасын берет. Чоң атам 
Саякбайды атына учкаштырып үйүнө алып келет. Ошентип, 
Саякбай биздин үй-бүлөнүн баласы болуп калган экен. 

Биринчи сапар Сакемди Маралбайдын ашында чоң атам 
«Манас» айттырыптыр. Бул 1922-жыд болчу деп маркум атам 
Азиз айтып калчу. 

Сакемди кичине кезимде көп эле көрүп жүрсөм керек, би-
рок эс тартканы Тоңдун Оттугундагы Сабатар уругундагы 
Бээрман уулу Ашырбайдын үйүнөн көрүштүм. Сакем мени 
көрө калып кучактап, «асылдан калган бучкагым» - деп, жа-
шып кетти. Мына ошондон тарта, экөөбүз ата-баладай болуп 
калдык. Сакем өзү дуулдаган, ак көңүл, бурк этип таарынып 
калмай жайы бар болчу. 

Кийин филармонияда Карамолдо, Осмонкул, Мейилкан, 
Шекербек, Сакем жана башкалар болуп бирге иштеп жүр^ 
дүк. Бири-бирибизге катуу сүйлөп, көңүл калтыргыдай бол-
гон жокпуз. 

1971-жылы жазга маал, Сакем ооруп жатат деген кабарды 
угуп, Чалагыз Иманкулов экөөбүз көрүп коёлу деп, Рыбачьеге 
бардык. Үйүндө келини бар экен. Өзү болсо төркү бөлмөдө 
төшөктө жатыптыр. Чакем экөебүздү көрө коюп айбай сүйүнүп 
кетти. Кубат болсун деп биз эки бөтөлкө арак ала барганбыз. 
Буфетте турган эки жүз граммдык чоң стаканды алып, түбүнөн 
куюп берсем, «толтура куйг» деп ишаарат кылды, мен толтура 
куйдум. Сакем дем албай туруп, тартып жиберди. Дагы куй 
деп белги берди. Экинчисин куйдум. Аны да ичип жиберди. 
Анан кадимкидей эки бетине нур тамылжып, сөзү чыга башта-
ды. Биз кыйла убакыт, филармониядагы жаңылыктарды ай-
тып, жанында отурдук. Анан биз кайталы дегенде, жарыктык 
киши көзүнө жаш алып, «эми экинчи силерди көрбөй калам 
ээ?» деп, ары карап жатып алды. Мына ошентип, Сакем өзү 
айткандай мен аны менен кийин көрүшпөй калдым». 

Түш оогон ченде биз Ниенке үчөөбүз Шаабайдын үйүнөн 
чыгып, «короосунда көпкө маектешип жатып, негедир жыл-
дыздар тууралу сүйлөшө кеттик. Ошондо күпкүндүз эле Шаа-
бай устат улам-улам көктү телмире карап: «Бир аптадан бери 
Чолпон жылдызын көрө албай да, таба албай да койдум. Кыр-
гыз элимди бир кырсык чалбагай эле». Мен тим турбай, тактап 
сурап калдым: «Кандай, эмне кырсык? Качан?» Шаабай анда: 
«Билсем кана? Аны бери дегенде эки-үч аптадан кийин, ары 
дегенде бир айдан кийин гана билебиз» деди. Ооба, ал бүткүл 
элибизди дүрбөткөн каардуу Баткен окуясы эле (сырттан экст-
ремистердин куралдуу күчтөрүнүк мамлекеттик чек араны 
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бузуп кириши - Т.Б.). Андай алааматтын болорун ошоңцо ал-
дын ала, ар кандай чалгындоо жолдору менен Өкмөттүн ата-
йын органдары да биле бербегендир. Балким билсе, даярдык 
көрүү чаралары колдонулат беле» (Талант Аалыбек. МАНАС-
ТААНЫМ. Жомокчунун жолу. - Б.: 2003. 63-64-6.). 

2002-жылдын 27-майында апам экөөбүз мал алмакчы бо-
луп, Каракол шаарынын мал базарына бардык. Базардан не-
береси менен Шаабай атама жолугуп калдык. Ал дагы небере-
синин окуу акысына деп, торпогун сатканы барган экен. Экөө-
бүз амандашып болгондон кийин, мен анын мал тандап бери-
шин өтүндүм. Ал ары карап, бери карап, көзгө сүйкүмдүү 
көрүнгөн, бир көк кунаажынды тандап берди. Мен анын тан-
даганын ала турган болдум. Аңгычакты анын да малы өтүп, 
апам үчөөбүз базардьш ашканасынан тамак алып ичип, алган 
малыбызды ырымдадык. Ашканадан чыккандан кийин, ал 
мени карап: «Балам, өткөндө «Манастын ашын» айтканыңды 
радиодон угуп калдым («Азаттык» радиосу -Т.Б.), бир нерсе-
ни эсинден чыгарба. Каныкей энебиз төлгө кылып чапкан, Тай-
торуну мына ошол аштын башында төлгө кылып, курмандык-
ка чалышат. Дагы айтаарым, Каныкейди билбегендер бирде 
Каракандын, бирде Темиркандандын кызы деп жүрүшөт. Ан-
дай эмес, Каныкейдин атасы Темиркан делет. Каныкей энебиз 
өзү кайыптан бойго бүтүп, жарык дүйнөгө келет. Ал эми ошол 
себептүү Кайыпкандын да кызы делет» деп туруп: 

«Он эки кыздын кенжеси 
Олуямдын эркеси, 
Билген адам айткан - дейт, 
Темиркаңдын кызы - деп. 
Билбегендер айткан - дейт, 
Алооке менен Эсенкан, 
Кайыпкандын кызы - деп. 
Ошол сөздү жалган - дейт... 

Кээ бирөөлөр жомоктогу Олуялардын аттарын абыштырып-
чабыштырып эле айтып жүрүшөт. Эми алардын өз убалы 
өзүндө. Сен өзүң бул жагынан өтө сак болушуң керек. Бул 
Олуяларга кандай мамиле кылсаң, алар да сага ошондой ма-
миле кылышат. Арам сөздөн, көрө албаган көздөн этият бол. 
Көз да, сөз да адамды сары ооруга алып келет. Чоюке атам көз 
тийип каза болгон. Ме, мына муну жаныңдан түшүрбө» деп, 
коюн чөнтөгүнөн бир нерсени алып туруп, колума карматты. 
Мен дароо эле анын бергенин төш чонтөгүмө салдым. «Бул 
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сени жанагы мен айткандардан сактайт» деди да, анан араба-
сына түшүп, айылын көздөй жөнөп кетти. 

«Манас» жомогунун сюжети, андагы катышкан каарман-
дардын ысымдары тууралу Шаабай Азизовдун айткандары 
терең мааниге ээ. «Манас» жомогунун дээрлик бардык ва-
рианттарында жүздөгөн туруктуу окуялар жана ал окуяларда 
катышкан жүздөгөн туруктуу каармандар кездешет. Ар бир 
каармандын энчилүү аты бар. Андан сырткары, ылакап ысым-
дары бар каармандар да кездешет. Каармандардын ысымдары 
аркылуу алардын кандай каарман жана жомокто кандай орун-
ду ээлеп, кандай кызмат аткарып жүргөндүгү тууралу кабар-
дар боло алабыз. Жомоктун өзүндө да ал ысымдар каарман 
төрөлгөндө же кандайдыр бир эрдик иш кылганда. же жашоо-
тагдыры чукул өзгөрүүгө дуушар болгондо, башка каармандар 
тарабынан терең мааниге оролуп, белгилүү бир максат-тилек 
менен коюлат. Башкасын айтпаганда да, Манастын өзүнө эле 
«Манас» жана башка ысымдардын коюлушу өтө зор мааниге 
ээ. Бул «кудайдьш токсон тогуз аты бар» дегендей түшүнүк. 
Муну биз «Манас» жомогунун дүйнөдө бирден бир сейрек кез-
дешүүчү өзгөчөлүктөрүнүн бири деп түшүнсөк болот. Демек 
бул жагынан алганда, жогоруда жомокчу Шаабай Азизов бел-
гилеп өткөндөй, биз өтө аяр мамиле жасашыбыз керек. Ушуга 
эле улай, мындан он эки жыл мурда (1994-жылы) Ак-Өлөңдө 
өткөн Саякбай Каралаевдин 100 жылдык мааракесинде Шаа-
бай Азизовдун мага айткан дагы бир мисалын келтире кетей-
ин: «Манастын чоң атасы Орозду. Ал эми анын ылакап аты 
Каракан болгон». Ошондуктан, айрым варианттарда Манас-
тын чоң атасы Орозду деп берилсе, айрым вариантгарда Кара-
кан деп берилет. Ал эми Ороздунун Орозду аты калып, Кара-
кан атка конгондугунун себеби да терең маанини алып жүрөт. 
Андай кош ысымдар, бир катар каармандарга таандык: Ма-
нас, Гүлчоро, Сыргак, Каныкей ж.б. Ал эми аларды талдап 
чыгуу, окумуштуулар үчүн чоң эмгек да, чоң эрдик да талап 
кылынат. Манас олуямдын тоюнун алдында ар кимиси ар кан-
дай пикир айтып, анын туулган жылын, күнүн, а түгүл өлгөн 
жылынан өйдө жазып, жанды кашайтышат. Өздөрүн өзү би-
лип, өтүгүн төргө илбей, бизден бир ооз сурап коюшса эмне? 
Айкөлүм кырк бешген өтүп барып, жылкы жылы астында, 
жылан жылы үстүндө каза тапкан. Аны тигилер кайдан би-
лишсин» деп, дагы да бир топ кеп айтты. Бул сыяктуу издесең 
тапкыс, сурасаң бергис насаат сөздөрүн Шаабай устатым учу-
рунда мага көп эле айтчу. Көрсө, «керегем сага айтам - кели-
ним сен ук, уугум сага айтам - уулум сен ук» дегени тура. 
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Кудайга шүгүр, ошол айткандарынын бардыгы азыр да жады-
ман өтүп, жаныман жай алып отурат. 

2003-жылдын көктөм мезгилинде, көп күндөрдүн бирин-
дей эле мен жаңыдан жумуштан келип, үйдө отургам. Телефея 
шыңгырады, мен телефонду ала калдым, Шаабай атамдын 
үнүн дароо тааныдым: «Догдурга көрүнгөнү келдим эле, азыр 
Бишкектеги инимдикиндемин, эртең саат ондо Ак үйдүн ба-
тыш тарабынан жолугалы. Калган сөздү ошол жерден сүй-
лөшөбүз» деп, телефонду коюп койду. Эртеси болжошкон уба-
кытта, болжошкон жерге бардым. Шаабай атам уулу, келини 
(келини же кызыбы так эсимде жок) менен турган экен. Маа-
найы пас, мууну бош көрүндү. Экөөбүз учурашып, балдары-
нан бөлүнүп, оолагыраак жерге бастык. Басып баратып, ал 
мага кайрылып: «Талант, мен мал болбой калдым окшойт. 
Жылдыздагы (Жылдыз Орозобекова) баягы кол жазма эмне 
болду?» деп сурап калды. Биз мурда-кийин Жылдыз экөөбүз 
жолуккан жерден кол жазма тууралу сүйлөшүп калчубуз. Ошон-
дуктан, кол жазманын абалы жөнүндө аздыр-көптүр кабарым 
бар эле. Мен Шаабайга: «Ата, Жылдыздын колунда эмне ту-
руптур, колунан келсе эбак эле чыгарбайт беле. Ал деле ары-
бери чапкылап, бирде Ысык-Көл губернатору - Токон Шайлие-
вага кайрылып, бирде Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясы-
на кайрыльш, кол жазмаңызды китеп кылып чыгарууга болгон 
аракетин жумшап келе жатат»,- дедим. Ал менин бул сөзүмдү 
уккандан кийин: «Жарайт, акың андай де. Эми Талант, жакында 
мен Алматыга барып кайттым. Чоюке атамдын сүрөтүн таптым, 
архивде экен. Мени ошол казактардын бир илимпозу алпарып 
көргөздү. Сурасам бербей коюшту. Казактардын шарты боюнча, 
мен аларга Көкчөнү айтып бергенде гана сүрөттү бермек болуш-
ту. Манас тургаңца анын чоросу, Көкчөнү казактарга айтып бе-
рип, кыргыз элимдин намысына шек келтирип аламбы деп, шар-
ттарына көнгөн жокмун. Ансыз деле аларга бир топ жерин айтып 
бердим. Кийинчерээк, дагы бир ыңгайы келээр» деп калды. 

Өмүр бою эңсеп, издеп жүрүп эптеп таап алган өз чоң ата-
сы Чоюкенин сүрөтүнөн да эл намысын биринчи орунга кой-
гон Шаабайдын бул эрдигине мен терең баа бердим. 
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^ад^да^зд^ЗДй^да^ 

СОҢКУ СӨЗ 

2004-жыддын 13-декабрыңда Азиз уулу Шаабай бу дүйнө 
менен кош айтышты. 1927-коён жылы дүйнөгө келип, 2004-
мечин жылы, 77 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Анын каза 
болгондугу тууралу мен он күндөн кийин гана, 23-декабрда, 
бирөөлөр аркылуу капылеттен угуп калдым. Аны угуп алып, 
бир топко дейин ишенбей турдум. Бир аздан кийин эсиме ке-
лип, Өкмөт алдындагы маданият комитетине телефон чалып, 
ачык-чынын билмекчи болдум. Ал жерде отургандар улам 
бирөөнө узатып жатты. Акырында «Шаабай Азизов деген ким 
эле? А сиз ким болосуз?» деген, ыза кыла турган жооп эшит-
тим. « Шаабай Азизов - Кыргыз Республикасынын Эл артис-
ти, манасчы!» деп, бек жооп кайтардым. Мына ошондо ал жер-
де отургандар Ысык-Көл областынын маданият башкармалы-
гына телефон чалып билишип, Шаабай атамдын 13-декабрда 
каза болгондугун так айтып беришти. 

Ал эми андан кийин да «Азаттык» радиосунун Ысык-Көл 
областындагы кабарчысы тарабынан каза болгондугу тууралу 
берилген кыскачы маалыматты айтпаганда, мамлекетибиздин 
Борбордук бийлиги, Өкмөтү, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү 
тарабынан бир ооз да эскерүү сөзү айтьшбады. Өмүр бою өзүнүн 
татыктуу баасын ала албай калган жомокчуну акыркы сапар-
га да татыктуу узатууга жараган жокпуз. 

Ошентип, Шаабай устатым өзү 1999-жылдын 21-мартын-
да алдын ала айткандай болуп, 13-күнү каза тапты. Ал эми 
«13» деген сандын дүйнөлүк ишенимдерде кандай маани алып 
жүрөөрүн баары эле билсе керек (Купер Дж. Энциклопедия сим-
волов. Ассоциация Духовного Единения «Золотой Век» Моск-
ва, 1995.383-6.)... 
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^^М^0^^^^0^^М^ 

АЛМАМБЕТТИН ЖОМОГУ 

Жогоруда айтылгандай, Шаабай Азизовдун айтуусун-
дагы «Манае» үчилтигинин толук варианты 1995-жылы, 
«Манас» - 1000» Мамлекеттик дирекциясынын каржылоосу 
менен Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын илимий кьгз-
маткери, филология илимдеринин кандидаты Жылдыз Орозо-
бекова тарабынан жомокчунун өз оозунан жазылып алынган 
эле. Он жылдан бери бул вариант окурмандарына жетпей жа-
тат Атаганат, маркум Шаабай Азизов өзү да көрбөй кетти. 
Мына ошол себептен, мен бул варианттын бир эпизодун - «Ал-
мамбеттин жомогун» Жылдыз Орозобекованын өзүнөн жана 
ошондой эле «Манас» - 1000» Мамлекеттик дирекниясынын 
(«Манас» эпосунун 1000 жылдык салтанатынан кийин бул уюм 
жоюлуп кеткен) мураскери болуп калган «Дүйнө элдеринин 
эпосторунун эл аралык ассоциациясынын» жетекчилигинин 
уруксааты менен жарыкка чыгарып отурам Мына ушундан 
улам, Шаабай Азизовдун вариантын алгач кагазга түшүргөн 
Жылдыз Орозобековага жана жомокчунун арбагын сыйлап, 
ушунча жылдар бого сактап келген аты аталган эл аралык ассо-
циациянын эмгек жамаатына ак ниеттен терең ыраазычылык 
билдирем. 

Алдыгасалса акжолтой, 
Артка - койсо сан колдой 
Бабам Бакай эр эле. 
Байкатпай койчу,- деди эле. 
Атаңдын көрү дүнүйө 
Касиеттүү жанэле. 
Кайыпкандын Каныкей, 
Сен өңдөнгөн баатырга 
Бээжиндин жайын айтпа,- деп, 
Айттырбай койгон бекитип. 
Атаңдын көрү дүнүйө. 
Кан эле атам Азизкан 
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Он эки капка Бээжинди, 
Кыңк эттирбей сураган 
Атамдын койбой эркине, 
Жарым кандык албайм,- деп 
Он экиге келгенимде 
Чоң Бээжинди сурагам 
Деп,- ошентип Алмамбет, 
Дурбү салды көрмөккө. 
Сүйлөп турду эрмекке, 
Баатыр Алма көкжалың, 
Эми сөздү салды эми. 
Мунарыктап учтанган, 
Булуң болуп бурчтанган, 
Жайыла түшүп төгүлгөн, 
Төө өркөчтөп көрүнгөн, 
Чет Бээжин деген жер ошол, Манас! 
Дүркүрөгөн чоң дайра, 
Эңилчек менен Сары - Саз, 
Өйдө карай агуучу, 
Кадимкидей сел ошол. 
Кыйла айткан бел ошол, 
Кыйкырыктуу чеп ошол. 
Кызыл күрмө жеңи жок, 
Кытайы бар, беги жок, 
Кара күрмө жеңи жок, 
Калдайы бар, беги жок, 
Аккалдайдын эли ошол. 
Атандын көрү куу дүйнө, 
Кымындай диндин айынан, 
Мелтиреп күйгөн тозоктон, 
Куткарар кудай бекен.- деп, 
Эми качып да келген мен ошол. 
Бээжиндин жайын айтпайт,- деп, 
Мелтиреп турган сен ошол. 
Өрдү беттеп жайылган, 
Эсенкандын малы ошол. 
Баары бирдей бото көз, 
Бүтүк көзү дагы бар, 
Адам Карамандын уулу ошол. 
Каканды шаар кезинде, 
Адам эй, качып келген мен ошол. 
Алтын эшик дарбаза, 
Алооке кандын ордосу, 



Алтын жүгөн салдырган, 
Карагандын жоргосу, 
Күмүш эшик дарбаза, 
Күмүш кандын ордосу. 
Күлүгү менен чуркаган. 
Адам эй, Азизкандын жоргосу, 
Сары алтындан салдырган, 
Тагым калды Бээжиңде. 
Күнгө карап койдурган, 
Багым калды Бээжинде. 
Койгун Манас сөзүңдү, 
Кудайга койдум өзүңдү. 
Деп,- ошентип Алмамбет, 
Эми сөзүн салды эми. 
Тээ-тээтиги көрүнгөн, 
Чоң Бээжиндин ору ошол. 
Кыя жакка бөлүнгөн, 
Кара манжуу көп кытай, 
Кадимкидей зору ошол. 
Сүйлөгөн сөзү билинбейт, 
Оозунан чыккан сөзү ошол. 
Маңдайында көзү бар, 
Макелдөөдеген,-дөө, ошол. 
Киндиги темир кыттан дейт, 
Киндик жагын сурасаң, 
Белине темир байланган, 
Жоо-жарагын шайланган, 
Чоюн башын алдырган, 
Чогун жерге салдырган, 
Усталык жагын өстүргөн, 
Ары- бери кекирген, 
Дөмүнүн үстү жагы,- деп, 
Барскандап койдурган, 
Киндикке ченеп чойдурган. 
Киндиги темир Китен,- дейт. 
Булдургу мындай болот,- деп, 
Мыкам жерге коёт,-деп, 
Ашуу ашык болот,-деп, 
Аркар жерге коёт,- деп, 
Кыйла сөзүн салганда, 
Береке турган түгөтүң, 
Кулагын чоюп алганда. 
Кулагы темир улаган 
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Кулагы темир Кутан шер. 
Темирликтин тагы ошол, 
Сак кулактын беги ошол, 
Ар жагында көрүнгөн, 
Эчентүркүн шерибар. 
Бек байлаган беги бар, 
Качып кирсе кытайга, 
Береки турган Алмандын 
Кайсы жерде эри бар. 
Эми айтамын кебимди. 
Жакшылап айкөл угуп ал, 
Бир жашымдан беркини, 
Билип айтып алайын. 
Эки жаштан аркыны, 
Эптеп айтып алайын. 
Төртжашымдан беркини, 
Түгөл айтып берейин. 
Беш жашымдан мен баштап, 
Билдирбей айтып берейин. 
Деп,- ошентип Алмамбет, 
Эми сөзүн салды эми. 
Каалгалуу далайым, 
Бузулуп турган катыгүн, 
Ойноо бала кезимде, 
Сары кунан чагымда, 
Сары канат куш алып, 
Сары тайган ит алып, 
Ошо кезде түгөтүң, 
Оюн куруп жүргөн жер. 
Мен өңдөңгөн Алмамбет, 
Киндик кан таштап Бээжинге, 
Кең Таласка келгенде, 
Угуп тургун баатырым, 
Эми айтайын чынымды, 
Оюмдагы сырымды, 
Сарала минип пааналап, 
Жан айласы курусун, 
Он экимде качкамын, 
Үч жүз дөөнү таналап. 
Казактын айылын кыдырдым, 
Кыйла түзүн кыдырдым, 
Лена суусун бойлогон, 
Күңцө кумар ойногон, 



Эки өтүктүн бөкчөсү, 
Айдаркандын Көкчөсү, 
Казактардын элине, 
Ала-Тоодой зор болгон, 
Жүгүрүп жүргөн кезимде, 
Кулалы кенен тап кылып 
Ошо жерден качкамын. 
Менин атам Азизкан, 
Алтымыш катын алыптыр. 
Аякы катын шордуудан, 
Эки бала төрөлөт. 
Кундактай болгон балдары, 
Күңдөн-күнгө чоңоюп. 
Дегеле кыйын торолуп, 
Жылдан-жылга көтөрүп. 
Жыл маалына келгенде, 
Айдан айга ай өтүп, 
Ай маалына келгенде, 
Тогуз жашка толгондо. 
Онжаштаамай болгондо, 
Апийимчи болду эми, 
Нашаа чегип алды эми. 
Башка салып домокту, 
Ардангандан Азизкан, 
Катын алам,- деп айткан. 
Макул, макул, макул, деп, 
Карагандын тукуму, 
Карагул менен Чыңгызкан, 
Көк кытайдын баласы, 
Кайсы жеринде карачы. 
Же болбосо чаласы. 
Угуп тургун айкөлүм. 
Ошону бирден самачу, 
Ошо кезде түгөтүң, 
Жердин бары чубалып, 
Береки кырга жеткенде, 
Илбий-силкий эселек, 
Кагылайын энемдин, 
Он үчтөн жашы өтө элек, 
Ойноо бала секелек. 
Ошо кезде Шаңчу күң. 
Мылтыгын суна бергенде, 
Оң далысы кең болот. 
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Мунун тууган баласы, 
Ойротту бузган эр болот. 
Сол далысы кең болот. 
Мунун тууган баласы, 
Солбуй тарткан эр болот. 
Оң колуна кабыштап, 
Кан ичкич эр болот. 
Бир колуна май уучтап, 
Май ичкич шер болот. 
Баатыр болот, шер болот. 
Алоокенин Коңурдан, 
Аша турган эр болот. 
Сол дайраны бурдурса. 
Сол дайра токтолот. 
Оң дайраны бир бурса. 
Оң дайра токтоло г. 
Деп,- ошентип турганда, 
Муну сынап бергенде, 
Буркурап ыйлап энекең, 
Маңдайга бүткөн пендеси 
Жалгыз кызы эмеспи, 
Жамы олуя кылды,- деп, 
Жараткан алла бергин,- деп, 
Мына ошентип калганда. 
Аңыгачакты болбоду, 
Эртеңменен болгоңдо 
Күн жайылып толгондо, 
Уйдан союп бир тогуз, 
Төөдөн союп бир тогуз, 
Кең токойдун жээгинде, 
Мергенчинин алдында, 
Каман союп бир тогуз, 
Ошо кезде энемди, 
Нике кыйып алды эми. 
Атаганат дүнүйө, 
Кагылайын энекем, 
Баары түгөл тогузу, 
Аярлык жайы бар эле. 
Азизкаңдын койнуна, 
йбилис кызын жаткызды, 
Боюн кошпой жүрчү эле, 
Ошо кезде энекем, 
Он төрткө жашы келгенде, 



Оюнун курбай турчу эле. 
Периден сабак алчу эле, 
Кыйла сөздү салчу эле, 
Кагылайын энекем 
Кең сарайдын ичинде. 
Он беш жашка келгенде, 
Жанындагы Эр Мажик. 
Эр Мажик жайын айтайын : 
Каткалаңдын бул Мажик, 
Кыйла сөзүн салганда, 
Кечээги каарман эри, 
Кытайга кыргын салганда, 
Кара кытайды алып бүтүргөн, 
Кара калмакка барам,- деп, 
Бүтүн каратып алам,- деп, 
Ошо турган кытайды, 
Сол дурмөккө салам,- деп. 
Ой жоргосун алам,- деп. 
Ойго жакын барам,- деп. 
Каткалаңдын жылма жез, 
Колго түшкөн эмеспи. 
Сакчы коюп Мажикти, 
Ошо кезде энекем, 
Мажик менен кеңешти. 
Ошондо кебин бек айтты: 
- Токто Мажик,-деп айтты. 
Сен мусулман болгону, 
Тогуз жылдар болгон кез. 
Кагылайын Эр Мажик, 
Нике кыйып койгун,- деп, 
Ак башымды йидим,- деп, 
Сага эми тийдим,- деп, 
Мына ошентип калганда. 
Ошол кезде түгөтүң, 
Макул, макул, макул,- деп, 
Бул айтканың акыл кеп. 
Мына ошондо Мажигиң, 
Жай таш сууга салды эми. 
Байчар таштан ак чыны, 
Чоң кесени алды эми. 
Чербий таштын ичине, 
Тогуз байлуу чыныга, 
Бүтүн бойдон салды эми. 
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Нике кыйып ошондо, 
Мына ошондо энемди, 
Аялдыкка алды эми. 
Он бешине толгондо, 
Кагылайын энекем, 
Кыйла сөздү бек айтты. 
Эми сөздү бек айтты. 
Угуп тургун эр Мажик, 
Тынчыдан далай өткөндүр, 
Кара манжуу, кытайдын, 
Өлүгүн өзүм көргөмүн. 
Не айтарын билгемин, 
Шаңчу сынап бергенде, 
Береки турган сарайдан 
Жети кабат бышкан кыш, 
Шыгырата тизгемин, 
Төлгө кылып келгемин. 
Деп,- ошентип калганда, 
Он бешине толгондо. 
Кагылайын энемдин, 
Алтай жүзү болгондо, 
Журөккө талгак болду эми. 
Аңгычакты болбоду, 
Береки турган эр Мажик, 
Азижанга барды эми. 
Зайыбыңыз береки, 
Береки турган түгөтүң, 
Кымызга талгак болду эми... 
Аралга бээни байла,- деп. 
Көөкөргө кымызчайка,-деп, 
Мына ошентип калганда, 
Кара манжуу көп кытай, 
Бээнин сүтүн саай албай, 
Кымыз жасап бере албай, 
Мына ошентип калганда, 
Сараласы сан болгон, 
Сан жылкыдан бир тогуз, 
Чукул тартып алды эми. 
Ошо кезде эр Мажик, 
Калмак кара чакага, 
Ашык-кашык кылды эми, 
Эми саап кылды эми. 
Күндөн-күнгө болгондо, 



Кымыз ачып бээ байлап, 
Алоолонтуп шер байлап, 
Ошо кезде эр Мажик, 
Алып келди көөкөрдү. 
Калмак кара чакага, 
Толтура кылып көмкөрдү. 
Кере жутуп алганда, 
Кыйла сөзгө алды эми. 
Жети айына толгондо, 
Сегиз ай жүзү болгондо, 
Ошо кезде энекең, 
Жүрөккө талгак болгондо, 
Кангайдын кара мергени, 
Жолборс атты дегени. 
Чет Бээжиндин боюнда, 
Бери жаккы оюнда, 
Кургактын ала белинде, 
Көлдүн ары чегинде, 
Ошо жерде мергендин 
Айткан сөздү укту эми. 
Кагылайын энекем, 
Оо, айланайын мергеним, 
Сообума калып кет. 
Атып алган жолборстун, 
Кагылайын мергеним, 
Кара башым мен тартуу, 
Жүрөгүн бергин,- деп айтты. 
Деп,- ошентип калганда, 
Келиндин сөзүн кайтарбай, 
Ошо кезде бул мерген, 
Бербеймин,- деп айта албай, 
Макул, макул, макул,- деп 
Астындагы буудандын 
Аттын озун бурду эми. 
Кан-Жайлактын үнкүрдөн, 
Атып алган жолборстун, 
Жүрөгүн сууруп алды эми. 
Күүгүм кире күн бата, 
Эл аягы жуп жата, 
Жыбырап жылдыз толгондо, 
Энекеме келди эми. 
Энекем уучтап алды эми, 
Ботодой болуп буркурап, 
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Энем ыйлап алды эми. 
Алтын баалуу капчыкты, 
Бүтүн бойдон карматты, 
Береки турган кангайга, 
Бүтүн бойдон берди эми. 
Чала-була бышырып, 
Кыйла жери калды,- деп. 
Кагылайын энекең, 
Сорпосун койбой жалмады. 
Кызык экен мунусу 
Канды минтип талгагы. 
Сегиз айга барганда, 
Тогуз айга толгондо, 
Он ай жүзү болгондо, 
Бейшембинин күнүндө 
Жуманын кадыр түнүндө, 
Кагылайын энемде 
Толгоо кирип калганда 
Айбалтаны колго алып, 
Ошо кезде энекең 
Эр Мажикке барды эми. 
Гүл-Токойдун жээгинде. 
Азизкандын Гүл-Токой, 
Жыласы басып барбаган, 
Чырпыгын кыйып албаган 
Укуругун сүйрөтүп, 
Аңылап улам кирди эми. 
Куйруктарын көтөрүп. 
Кулалысы кирбеген, 
Жаңгак чирип шай болгон 
Чагып жесе бай болгон. 
Гүл-Токойдун четинде, 
Угуп тургун Мажигим, 
Эки балак, бир таяк, 
Кыйып келип бер деди. 
Макул, макул, макул,- деп, 
Ошо кезде эр Мажик 
Азизкандын айбалта, 
Эми колго алды эми. 
Гүл-Токойдун жээгинен, 
Эки кулач кең таяк, 
Кыйып келип берди эми. 
Кагылайын энекем, 



Оң колтукка таянып 
Жараткан алла жалга,- деп, 
Жалпы олуя колдо,-деп, 
Берген теңир жалга,- деп, 
Бериштелер колдо,-деп, 
Жөлөгөнүң чын болсо, 
Жөлөп алып жүргүн,- деп, 
Колдогонуң чын болсо, 
Колдоп алып жүргүн,- деп, 
Аркагай мүйүз ак марал, 
Ак марал жолун чалгын,-деп, 
Көсөө куйрук көк даңгыт, 
Кайтарып өзүң алгын,- деп, 
Нурдун кызы Нурпери, 
Оң ийнинен алгын,- деп, 
Ажыдаарың айланып 
Үч оролуп сойлоду. 
Ошо кезде энекең 
Үстүнө катын жыйылтпай 
Толгоо тартып ыйынбай, 
Атаңдын көрү дүнүйө 
Ордого катын жыйылтпай, 
Олбуй карап ыйынбай, 
Толгоо тартып алгаңца, 
Үч күн таамай толготуп, 
Барлап-барлап, бар ыйлап, 
Бар-бардыгер, баары ыйлап, 
Карагай, кайын, тал ыйлап, 
Бейшембинин күнүндө 
Жуманын кадыр түнүндө 
Боюнан түштүм мен шордуу. 
Кагылайын энекем, 
Улуу шашке болгончо 
Ак тайпыга оротуп, 
Улуу шашке болгончо 
Ак тайпыга оротуп, 
Калмак кара кайыңды. 
Эми жулуп алды эми. 
Тазаланып калды эми. 
Береки турган сары чак,- деп 
Беш кол менен салды эми. 
Арылдап турган шордууга, 
Оозандырып алды эми. 
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Карьш-карын май жедим, 
Атаңдын көрү дүнүйө 
Жайы менен жал жедим. 
Мьша ошентип калганда 
Улуу шашке болгончо, 
Күн жайылып толгончо, 
Мен өңдөнгөн баланы, 
Эр Мажикке берди эми. 
Ошо кезде эр Мажик, 
Кагылайын энекем, 
Тазаланып алды эми. 
Эр Мажикти чакырды, 
Бери келчи,-деп бакырды 
Угуп тургун Мажигим, 
Белге түйгөн канатың, 
Кара манжуу, кытайдан, 
Таап алган азатым. 
Азизканга барыпкел. 
Күн эсебин салгын,- деп, 
Деп,- ошентип калганда, 
Сүйүнчүлөп барьш кел, 
Сүйүнчүсүн алып кел. 
Тамашага канып кел, 
Сүйүнчүсү болбосо, 
Алмадай башты альш кел. 
Ай туякка чалып кел, 
Деп,- ошентип калганда, 
Макул, макул, макул,- деп, 
Ошо кезде эр Мажик. 
Каалгалуу сарайга. 
Жөнөп калды чамынып. 
Атаңдын көру дүнуйө, 
Ал сарайдын оозунда 
Эшигинде кайтарган 
Алты жүз кырк үч малай бар 
Алмалайдын баарысы 
Эми турду бакырып. 
Жыйырма жети эшикте 
Жыйырма жети беги бар. 
Карабай турду катыгүн, 
Аңгычакты болбоду, 
Ошондо Мажик кеп айтты. 
Ээ, атаңдын көрү кечилдер. 



Коё бергин,- деп айтты. 
Азизканга барамын, 
Аялың эркек тууду,- деп! 
Сүйүнчүнү аламын. 
Деп,- ошентип турганда, 
Ал аңгыча болбоду 
Карагул - үйгө киргенде, 
Менин атам Азизкан 
Өзүнөн өзү сүйлөндү. 
Сага тийген ким,- деди 
Арам өлгөн кутургур 
Мында неге келдиң,- деп, 
Эми мени көргүн,- деп, 
Карма муну байла,- деп, 
Кан чыгарбай жайла,- деп, 
Мына ошентип калганда. 
Душманың болсо бүгүнчө 
Кармап туруп сурагын 
Кептин жайын уккун,- деп 
Деп,- ошентип калганда. 
Макул Мажик, макул,- деп, 
Бул айканың акыл,- кеп, 
Береки турган молдону 
Молдолорду чакыр,- деп, 
Калмактардан, кытайдан 
Ошо турган түгөтүң 
Он экиниң коло,-дейт. 
Же болбосо түгөтүң 
Жаалданып көп айтса, 
Жалпы журтка бек айтса, 
Так ошондо молдо,-дейт, 
Молдону көп алдырды 
Күндү катка салдырды, 
Мына бу турган эсепчи 
Эчепчисин алдырды 
Айды катка салдырды 
Ай эсебин алдырды 
Тогуз айга толду,- дейт 
Он ай жүзү болуптур 
Менин балам экен,- деп 
Сүйүнгөндөн Азизкан 
Уучтап-уучтап пул берип, 
Жер сууга батпай сүйүнүп, 
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Мына ошентип калганда, 
Кара болот санжырга 
Эки жакка барганда, 
Эртең менен болговдо 
Күн жайылып толгондо, 
Менин атам Азизкан, 
Караган элин чогултуп, 
Кичи Бээжин, Чоң Бээжин, 
Орто Бээжин, Чет Бээжин 
Ар жагында дагы бар 
Кыйнап айтсам Түп Бээжин 
Кең Бээжинге барганда, 
Кыйла сөзүн салганда, 
Элдин баарын умтултуп 
Арка чачын өрдүрүп, 
Булкулдаган мындан көп 
Малакайы башында, 
Баары хелип олтурду. 
Жети күндөр болгончо, 
Сегиз күнгө толгончо, 
Тойду берип алды эми. 
Каман менен ошондо 
Кашкулакты алды эми. 
Аңкыштаган суурдан 
Кармап алып ошондо, 
Терисин сыйрып ошондо 
Калмак кара казанга, 
Алып келип салды эми. 
Тогуз күнү ток болду, 
Он күнүндө жок болду, 
Он биринчи күнүндө 
Карасурдун сулуусу, 
Ургаачынын нурдуусу, 
Алмадай болгон башы бар, 
Ушу быйыл энемдин 
Он бештеги жашы бар. 
Кагылайын энекем, 
Калмак чапан жамынып 
Оң этекке салынып, 
Мен өңдөнгөн баланы 
Олбуй тартып алды эми. 
Жанындагы эр Мажик 
Аягынан бек жөлөп, 



Башынан кармап ошондо 
Колдо кудай,-деп жүрөт. 

Алмамбетке ат коюлушу 

Жакьга келип апганда. 
Кара сакал баарысы, 
Чачкындардын карысы, 
Көк сакалдын баарысы, 
Кара манжуу, кытайдын 
Тил билбеген карысы, 
Баары чогулуп олтуруп, 
Ат койгонго киши жок 
Мына ошентип калганда, 
Аңгычакты болбоду. 
Айтканы жаза кетпеген 
Ошо кезде түгөгүң 
Береке турган Нурмолдо, 
Айкожонун иниси. 
Алтын айлуу Супкожо 
Асмандан түшүп алыптыр. 
Кыбылага жүз коюп 
Аңдап бата салыптыр, 
Бир колуна кан ичме 
Кан ичмеси жайылсын. 
Бир колуна май уучтап 
Май ичмеси жайылсын, 
Тиштегени ок болсун, 
Тиктегени жок болсун 
Кармаганы ак болсун 
Караганы жок болсун. 
Адыр ашуу бел болсун 
Щаймерден колдоп дайыма, 
Туулган баланын аты, 
Алмамбет шер болсун! 
Деп,- ошентип кеп айтып, 
Атымды гана койгон Алмамбет, Манас. 
Деп,- ошентип алды эми. 

Алмамбеттин бала чагы 

Дүрбүнү салып көрмөккө, 
Азизкандын Алмамбет, 
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Адам Тал-Чокунун жонунда, 
Айкөлгө суйлөп турду зрмекке. 
Ак боз бээни сойдурбай, 
Атандын көрү дүнүйө 
Алла-илле пайгамбар, 
Так ошону алганда 
Атымды башка койдурбай, 
Деп,- ошентип Алмамбет 
Эми сөзүн салды эми. 
Ээ, бир жашымдан беркини 
Билип айтып берем,-деп 
Эки жашта акылды 
Эми айтып берем,- деп, 
Азизкандын Алмамбет 
Эми сөзүн салды эми. 
Ошо кезде түгөтүң 
Оң кулагьш көзөтүп 
Сүйлөгөндө тартуу кул 
Элдин баары таң калып, 
Кара манжуу, көп кытай, 
Карап турду жарданып. 
Эртең менен эртелеп 
Андан мурун эртерээк, 
Суусунда кар эле 
Токоюнда дары эле. 
Толуп жатат айкөл ай 
Бардыгы чогуу бар эле. 
Деп,- ошентип Алмамбет, 
Эми сөзүн салды эми. 
Эриндин баары кесилди 
Кирген жерди байкасам, 
Армандуу кушка кең болбойт, 
Курган жаным эл болбойт. 
Эр жигиттин башына 
Айланып келип күн түшсө, 
Кагылайын арстаным 
Өтүгү менен суу кечип, 
Өлбүй-сөлбүй күн көрөт. 
Мындан башка мейли эле, 
Ат башына күн түшсө, 
Ооздук менен суу ичет. 
Ой тоболоп отурган, 
Мындан башка ким чечет. 



Ошо кезде түгөтүң 
Соорондук кызы Акылай, 
Кагылайын энекем, 
Кыйла турган санжырга, 
Кундакка барып бөлөгөн 
Алтын бешик ичинде 
Кагылайын энекем, 
Ыйлап жатсам кокустан, 
Төшөк сапып түзөткөн, 
Түн уйку күн тынымдан 
Кетип жүрүп бакты эле, 
Таалайы тайкы бу бейбак. 
Деп,- ошентип калганда 
Кыйла сөзүн салганда 
Алтындан кундак чаптыргам, Манас. 
Коркконунан Азизкан, 
Таятам эле Соорондук, 
Ошондо Соорондук канга бактырган. 
Таятамдын колунда 
Бир жашымда билдирип, 
Эки жашымда эргитип, 
Үч жашымда үртүлүп, 
Төрт жашымда торолуп, 
Беш жашыма келгенде, 
Чиедей башты чүйкүлөп, 
Көтөрүп алгам сүйүнүп. 
Чүкөсүн уткам ыйлатып. 
Каяшаяк берген Коңурдун 
Береки турган төө томпой, 
Төө томпойду колго алып 
Чекеге койгом ыйлатып. 
Айткан сөздүн агы бар, 
Аман болсо көрөрсүң 
Томпойдон калган тагы бар. 
Алты жашта артылып, 
Жети жашта жетилип, 
Сегизимде серпилип, 
Тогуз жашка келгенде 
Ажыдаар тилин окуйм,- деп, 
Жер астына киргенмин. 
Жети жашымда ошондо 
Жети миң бала бир барып, 
Жети бала бир келдик. 
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Алты миң бала бир барып, 
Алты бала бир келдик. 
Ала буудан токубай 
Жети жылы окубай, 
Жер астында баатырым 
Эки жылы окудум. 
Белге түйгөн белим жок 
Каражой менен Кожожаш 
Шыпшыйдардан башкасы, 
Мен өндөнгөн далайы 
Каяшаяк айтчу пенде жок. 
Ошокезде байкасам. 
Оң жагында от болуп, 
Оң-Таажынын жээгинде 
Энекемдин сарайга 
Карап турдум токтолуп. 
Каяшаяк кылган адам жок 
Мага кайра шок бо лду 
Мына ошентип калганда, 
Түптүү Бээжин. Чоң Бээжин 
Ошо жерге барганда, 
Алтын тагын уладым 
Караган тагын сурадым. 
Карагандын ичинде 
Он эки жашка келген кез, 
Так ошондой убагым 
Угуп тургун айкөлүм, 
Кабылам Манас яөкжалым. 
Андан бери келгенде 
Эки жылкы суракты 
Өзүм жалгыз бергенде, 
Энекемден кат барды. 
Кыйла түгөл шат барды 
Кабыргадан кагынып, 
Катуу оору болдум,-деп 
Кулалы кенен таштадым 
Суракты катуу баштадым, 
Эртең менен эртелеп, 
Айсарала бууданга 
Атка камчы салгамын. 
Он экиде кезимде, 
Кагылайын баатыр ай, 
Энемди издеп тапкамын. 



Күүгүм кире күн бата 
Эл аягы жуп жата, 
Жыбырап жылдыз толговдо 
Таңга кашкар болгондо. 
Каалгалуу далайга 
Энекем турган сарайга, 
Кең сарайга келгемин. 
Ошо кезде энекем, 
Кытай жибек жамынып, 
Бир кудайга жалынып, 
Астымдан тозуп алды эми. 
Кагылайын каралдым, 
Кыйла жерден жаралдың, 
Зарлап жүрүп тапканым, 
Балакетиң алайын, 
Салып койгон капканым, 
Маңдайымда белегим, 
Найзага таккан желегим. 
Мен мусулман болгонум 
Он эки жылдай боло элек. 
Сен мусулман болгонуң 
Онэки жылга толо элек. 
Мен мусулман болгонум 
Атандын көрү дүнүйө 
Каткалаңдын эр Мажик, 
Ошону менен баш кошуп, 
Ойду-тоону таш кошуп, 
Он эки жылга толо элек. 
Актеңир уулу Жайсакчы, 
Атакем менен сүйлөшүп 
Алла-илла пайгамбар, 
Мусулмандын жышааны 
Ислам динин көп билдим. 
Экөө бирдей касапчы 
Аян берди кудурет. 
Алкактурган бултүшүмдө 
Билмек беле кудурет. 
Өзүмдүн берген өңүмдө, 
Илгертен келген чатагы 
Атакем менен сүйлөшүп, 
Балакетиң алайын 
Мекени көздөй качалы. 
Деп,- ошентип калганда, 
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Улуунун сөзүн кайтарбай 
Ак сүтүн берген энеме, 
Барбаймын,- деп айта албай, 
Макул, макул, макул,- деп 
Кагылайын энеке, 
Бул айтканың акыл кеп, 
Деп.- ошентип алдым мен. 
Айдай болгон Сарала 
Темирден кылган үзөңгү, 
Теппей чурап мен миндим. 
Ошо кезде түгөтүң, 
Азизкандын ордого, 
Өзүм жалгыз жүрдүм мен 
Ай төбөлдүү,-дейт өзү, 
Чет Бээжиндин ар жагы 
Чоң Бээжиндин бери жагы. 
Ошо жерде байкасам 
Эсенкан кызы Бурулча, 
Отуз келин, отуз кыз 
Оюн салып алыптыр. 
Алтымыш келин, отуз кыз, 
Калкан түмөн калмактын, 
Ай үйүнө барыптыр 
Кыла, кыла, кылалап, 
Селкинчек тээп калыптыр. 
Элбий селкин кезинде, 
Ошо кезде Бурулча 
Он экиде кезиңде, 
Жоокер өтүк бутуңда, 
Кыйла жери учунда, 
А кудайга жалын,- деп, 
Ак-Эмчектин токойго, 
Талып калды ушунда. 
Колго кол кап ыргытып, 
Э, кара кире динчи,- деп 
Тил билбеген билчи,-деп, 
Көрүнгөнү келчи,- деп, 
Алла-илла келчи,- деп, 
Мына ошентип калганда 
Кыйла сөздү билбедим. 
Келмеге тилим булдурап, 
Анча-мынча сүйлөдүм. 
Эки колум жайгамын 



Күн жайылып толгондо 
Каалгалуу далайга 
Азизкан турган сарайга, 
Алтымыщ желдет малайга 
Чукул кирип баргамын. 
Жарым кандын баласы 
Өзү келип калды,- деп, 
Отуз бээни, кырк байтал 
Баарын тегиз алыптыр, 
Дарбазаны ачканда, 
Өзүм кирип баргамын. 
Кыйла сөздү салгамын, 
Макул, макул, макул,- деп, 
Убадасын алгамын. 
Кең сарайга келгенде 
Ошо кезде Азизкан, 
Башы жагын карасам 
Тизип койгон маржан таш 
Маржан ташка чөгөрүптүр7 
Аяк жагын карасаң 
Чылк күмүшкө бөлөптүр. 
Өзүм кирип барганда, 
Күңгүрөнүп сүйлөнүп, 
Кабагым бүркөө билгенби 
Сага тийген ким,- деди? 
Ташка кылган кыласын, 
Таш - талканын чыгарып, 
Ташка башын урайын. 
Кумга кылган калаасын 
Кум каңырчак кылайын. 
Жаздын күнү болгондо. 
Жерге күлүп шаштырбай, 
Күрүчтөй жемин алдырбай, 
Күздүн күнү болгондо 
Токойдон топук жедирбей, 
Сасык туман салайын, 
Баарын чаап алайын. 
Деп,- ошентип калганда, 
Ай атаке оңобу, 
Айткан сөзүм болобу? 
Жамандесем оңобу? 
Кечээ күнү мен бардым, 
Эсенкандын алдына, 
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Бир тууганың эмеспи 
Эсенкан кирип кеп айтты 
Ой Алмамбет,- деп айтты, 
Кан-Жайлакты албагын 
Керме-Тоонун жээгинде, 
Береки турган атаңдын 
Санга келбес жылкысы, 
Ошо жерге байлагын. 
Деп,- ошентип калганда, 
Андай эмес ата,- деп, 
Башка салдым домокту. 
Кан-Жайлакты аламын, 
Кара түмөн Коңурга 
Балакетти саламын. 
Алооке менен Чыңгызкан, 
Бир атадан тараган 
Алоокенин баласы 
Бир жеринде аласы, 
Койгун ата сөздү,-деп, 
Баарын койдум өзүм,- деп, 
Алтын айлуу санжырга, 
Туш-тушуна чачамын. 
Андан көрө атаке 
Кан-Жайлакты бербесең, 
Алла-илле пайгамбар 
Мекени көздөй качалы. 
Супкожону салалы 
Супкожонун элине, 
Алтай мезгил болгончо 
Тил үйрөнүп алалы. 
Менин тилим сен билбей, 
Сенин тилиң мен билбей, 
Энекемдин жинине 
Экөөбүз бирдей тең тийбей, 
Деп,- ошентип калганда 
Кыйкырыктуу бакырды. 
Малайларын чакырды, 
Ошо кезде түгөтүң, 
Алтымыш желдет, кырк малай, 
Баары чогуу бир келди. 
Эшик эндүү ай балта 
Белимден сууруп алдым мен. 
Он экиде кезимде, 



Кыйын болуп кыйраттым 
Дым чыгарбай ошондо 
Алтымыш желдет, малайын 
Бүтүн бойдон сулаттым. 
Арслан бетке барганда, 
Кьыла түгел ошондо 
Кыттай болот боору таш, 
Экиколго алыптыр 
Кара дүрмө Жойкума 
Жойкуманын ичинде, 
Береки андай эмес, мындай,- деп, 
Көргүн менден кызыкты 
Чийип койгон сызык,- деп, 
Сол кол менен бардым мен. 
Кыл сакалдан бек кармап 
Минтсең ата эмессиң. 
Тескери карап бек кармап 
Кош кеткенин билбедим 
Тескери карап шилтедим. 
Чамбылала чаң кылдым, 
Ордонун ичин кан кылдым, 
Кый тугөлү баарына 
Кыяп айтып жар кылдым. 
Андан бери келгенде, 
Кагылайын энекем, 
Боконо жүрөк болкулдап, 
Оң эмчеги солкулдап, 
Эмне болду деги,- деп, 
Кара жандан түңүлүп, 
Карагай жылдыз бөлүнүп, 
Мына ошентип калганда, 
Эмне болду деги,- деп, 
Кагылайын кулунум 
Эмне болду сөзү,- деп, 
Деп,- ошентип калганда, 
Ак тинтени майладым. 
Кагылайын энеке ай 
Алтымыш калдай кечилди 
Кантсе да атам эмеспи, 
Тескери карап жайладым. 
Деп,- ошентип алганда, 
Шарият сөзүн салды эми. 
Кагылайын энекем. 
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Мени карап калды эми. 
Астыңдагы бууданды, 
Аса байлап тургун,- дейт. 
Кайдакеткен катыгүн 
Эр Мажикти тапкын,- дейт. 
Такошентип турганда, 
Аңгычакты болбоду, 
Наакер өтүк кийип чойкоюп 
Ошо кезде эр Мажик, 
Атка жеңил эр Мажик, 
Каткалаңдын шерМажик, 
Эми келип алды эми. 
Ана-мына дегенче, 
Айтып оозду жайганча, 
Аңгеме болду бир канча, 
Ак теңгени чачтык,- деп. 
Не да болсо көрдүк,-деп, 
Кагылайын Мажигим 
Алла-илле пайгамбар, 
Мекени көздөй качтык,-деп. 
Мына ошентип алганда 
А түлүгүн бир-бирден, 
Даярдады энекең, 
Бул баштыкта куржунга 
Гүлазыкты ошоңдо 
Даярлады энекең, 
Карагаттай кайран көз 
Камчы бою жаш кетти. 
Ыйлап жүрөт энекең, 
Кудуретке жалынып, 
Баа-баа бардигер. 
Баары бирдей болушуп 
Ыйлап жүрөт энекең, 
Күүгүм кире күн бата 
Бир кишиге билибей, 
Жан кишиге көрүнбөй 
Ак тенгени чачканбыз, Манас. 
Энекемди ээрчитип, 
Алла-илле пайгамбар, 
Ошондо Мекекөздөй качканбыз. 



Алмамбеттин Бээжинден качышы 

Эртең менен болгончо 
Күн жайылып толгончо, 
Атаңдын көрү дүнүйө 
Айың-ушак кеп угуп, 
Алоокенин Коңурбай, 
Жаңжуңдун кызы Бирмыскал, оо 
«Алмамбет атасын 
Өлтүрүп койцу» - деп айтып, 
Коңурбайга барыптыр. 
Конурбайдын өзүнө, 
Эми кабар салыптыр. 
Алоокенин Коңурбай 
Кыйла жерге барганда, 
Калмак башы Нескара, 
Береки турган Буудаңчаң, 
Бар кезегин альштыр. 
Ошо кезде түгөтүң 
Алты шаар Бээжинге, 
Бүтүн кабар салыптыр. 
Ар бирине бышкан кыш 
Карма-кармап алгын,- деп, 
Кача турган бул болсо, 
Күлгө ороп салгын,- деп, 
Так ошентип турганда 
Баса турган тешик жок 
Чыгаарына эшик жок. 
Киши бою жар келет, 
Кырк Бээжиндей нар келет. 
Шекилге ооп калганда, 
Айлакетип түгөнүп, 
Күрсө-күрсө жөтөлүп, 
Береке турду баш чайкап 
Колдо - кудай колдо,-деп, 
Жаратканга жалынып, 
Жалпы олуя колдо,- деп, 
Берген теңир жалга,- деп, 
Периштелер колдо,-деп, 
Нурдун кызы Нурпери. 
Эжеке кудай сен өндүү, 
Оң ийниме ойно,- деп, 
Ажыдаардын ак жылан, 



Үч оролуп сойло,-деп, 
Болот тумшук боолуу,-деп, 
Бозкарчыга шумкарым, 
Каткалаңдын эр Мажик, 
Нур колдоп жүргөн Билерик, 
Оң жолуңа салгын,- деп, 
Так ошентип турганда, 
Кереге бою эңилчек 
Кейитпеген курган жан, 
Аркан бою жар келсе, 
Аттап жүргөн курган жан, 
Энекемдин Көкала, 
Чукул баштап алганы, 
Кайсы жерде болсо да, 
Оң бармакка илгемин. 
Береки турган томого, 
Сол бармакка илгемин. 
Айдай болгон Сарала 
Токуп чурап мингенмин. 
Эмне болсо көрдүм,-деп, 
Ажал жетсе өлдүм,- деп. 
Үчтө бирдей кишини 
Сепилден алыс ыргыттым, 
Сепилден ары кеткенде, 
Күн жайылып толгон жок, 
Күн караңгы түн болгондо 
Бизге жолум шыр болду 
Жолум шыдыр болгон соң, 
Береки ак тенгени чачкамын, 
Он экимде мен шордуу 
Энекемди ээрчитип, 
Эр Мажикти телчитип, 
Алла-илле пайгамбар, 
Мекени издеп качканмын. 
Андан бери болгондо, 
Күн жайылып толгондо, 
Шашке мезгил болгондо, 
Ак асаба тууну алып, 
Ач айкырык чууну алып, 
Көк асаба туу алып 
Көк айкырык чуу алып, 
Балбандарын бир бөлөк, 
Мылтыктууну эске алып 



Найзалууну четке алып 
Алты миң кара кол менен, 
Алоокенин Коңурбай, 
Артымдан куугун келди эми. 
Алты миң кытай, мен жалгьгз, оо Манас! 
Жети миң илек, мен жалгыз, оо Манас! 
Катыгүн элинен кеткен мен байкуш. 
Жата кальш жампа атам, 
Жалпая калып ок атам, 
Так ошентип калганда, 
Алты күндөр болгондо 
Жети күнгө толгондо 
Кудайдын нуру чачылды. 
Атандын көрү дүнүйө 
Бачагар огу басылды. 
Энекемдин мени издеп 
Туура кеткен жолу бар, 
Турпан жолу болучу. 
Капталгакеткен бир жол бар 
Кашкардын жолу болучу. 
Ылдыйда кеткен бир жол бар 
Улама жолу болучу. 
Тектирге кеткен бир жол бар 
Текестин жолу болучу. 
Жакын кеткен жолдор бар 
Жагалмай жолу болучу. 
Ошо жолду мен издеп 
Энекемди таба албай 
Бээжинге кеткен калың жол, 
Калың жолдун четинен 
Бозала окко учуптур. 
Өңгөнү айтьш не кылам 
Он эки айы көтөргөн, 
Айкөлүм энекем шейит кетиптир. 
Оу-оу оңулдап, 
Мен ыйлап эле калдым оңулдап! 
Э, канатым энемден калып 
Кагылайын энеке зарлап жүрүп тапканың, 
Омуроодон бек жыттайм, 
Кантемин эне,- деп жыттайм! 
Кабыргадан көп жыттайм, 
Ата, кагылайын айкөл ай, 
Кагылсам экен эне,- деп жыттайм! 
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Кем таалай оо, тайкы кул, 
Мен эми кытайдан качкан байкуш кул, оо Манас! 
Деп,- ошентип алдым мен, 
Туура кеткен жолумдан 
Эр Мажикти таптым мен. 
Жаныдан окко учуптур, 
Мажик шейит кетиптир. 
Алмабаш мылтык түтөгөн 
Экөөнүн бирцей сөөгүн, 
Саралага жүктөдүм оо! 
Кумдан-кумга бастырдым 
Кумдан изди жашырдым. 
Таштан-ташка бастырдым 
Таштан изди жашырдым. 
Ошо кезде киргилдеп 
Түлкү куумай Кара-Таш, 
Кара-Ташка келгенде 
Эшик эндүү айбалта 
Айбалтаны колго алып, 
Ооз жагын ойдум мен. 
Ары жагын карасаң 
Алтымыш кой жаткандай, 
Энекем менен Мажиктин 
Сөөгүн аманат койгон ошо жер. 
Кыйкырык чууну саласың 
Кабылан, көкжал кайран эр, 
Деп,- ошентип турганда 
Кара манжуу, көп кытай 
Каптап алып киргенде, 
Кара булут түнөрүп 
Каптап алган кезинде, 
Жез айнегин бир-бирден 
Чаптап алып киргенде, 
Кыйла сөздү салышты. 
Кызыталак кытайлар 
(Катыгүн) Көптүгүн айкөл мындан бил, 
Кумурска түшкөн торго окшойт. 
Жабышып мага калышты 
Кара-Ташты алдым мен, 
Сан түмөн колуна 
Өзүм жалгыз бардым мен. 
Сараланьт үнү жок 
Айтайын десе тили жок, 



Төөлөр чөгүп жатканда 
Кол учуна алдым мен. 
Кара таштын үстүндө 
Аркыраган булактан, 
Камчыланып алдым мен, 
Күндү жайлап калдым мен. 
Жакага жамгыр төгүлтүп, 
Бөксөгө мөндүр куюлттум, 
Жайдын күнүн кыш кылдым, 
Акана кийген кытайды 
Кыңшылатып кыз кылдым, 
Деп,- ошентип алды эми. 
Андан бери келгенде 
Кагылайын баатырым, 
Эми айткамын чынында 
Канжыгага карыштап, 
Энекем менен Мажикти 
Коюп-коюп табыштап, 
Коо короодой Кашкардын, 
Береки турган Коргошун 
Какан жолун баскамын. 
Бери жакка келгенде 
Миң-Жылкынын тоосунан 
Чет жагынан көрүнүп, 
Эчен күнү жол жүрүп, 
Айныбастан мол жүрүп 
Сарала болду ыргайдай, 
Өзүм болуп торгойдой. 
Ичээриме тамак жок, 
Он экиде жашымда 
Кайрылып бараар амал жок. 
Ошол кезде айкөлүм 
Көп жылкыны көргөндө, 
Айза салдым кыңгырап, 
Жылкы тийдим зыңгырап. 
Атаңдын көрү дүнүйө 
Куу-Карагай коктуга 
Коё турган көп жерге, 
Топтоп айдап баргамын. 
Ошо кезде түгөтүң 
Быштыбы же тайынан 
Тандап гана сойдум мен. 
Этке мыкты тойдум мен 
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Алтын айлуу санжырга 
Таштан коло ойдум мен. 
Күнгө кактап катыгүн 
Жукалап бетин койдум мен. 
Чала-була бышырып 
Ушу жерден тойдум мен. 
Текей терип жедим мен, 
Бир тамактын айынан 
Жерди-сууну кыдырып. 
Мал түгөлдөп жаттым мен. 
Кагылайын Сарала 
Атсоорусу суусун,-деп, 
Аябай өргүп алдым мен. 
Жети күнү жаттым мен 
Бой сергитип алдым мен. 
Сегизинчи күнүндө 
Береки турган чыгыштан, 
Алтын айлуу ошондо 
Келе жатат бир топ чаң, 
Чаңды карап олтуруп 
Тааный албай дел болдум, 
Эмне болсоң деги,- деп, 
Салам айтып алам,- деп 
Саламды эгер түз алса 
Асылып алып кетем,- деп. 
Атаганат дүнүйө 
Алла-илле пайгамбар, 
Айтуучусу чын болсо 
Мекен издеп кетем,- деп, 
Жакын келсе түгөтүң 
Тоодой болгон түгөттүн, 
Туурунда жеңи жок. 
Казандай болгон башы бар, 
Жалган айтып койбосом 
Кере кулач төш жагы, 
Кетмен кулач кеңдиги, 
Жети кулач жаныбар, 
Муну көрүп калганда 
Саламды айтсам уккан жок, 
Алик алып турган жок, 
Эмне болсо көрдүм,- деп, 
Айза менен качырып 
Чукул кирип келгенде, 



Жан айласы курусун 
Айдай болгон Сарала 
Жайдак чурап миндим мен. 
Сайышарга найзам жок 
Ата турган балбаалап, 
Жанымда жалгыз огум жок. 
Эки жакты каранып, 
Эрди-башым жаланып, 
Эшик эндүү айбалта. 
Белден сууруп алдым мен. 
Сыр найзаны белге алып 
Белдүү жерден жерге алып, 
Оройто чаап салдым мен. 
Аңгычакты болбоду 
Опол тоодой түгөтүң, 
Боз айгырдын үстүнөн 
Кырга түшүп алды эми. 
Окуй-окуй,- деп айтып 
Чукул келип калды эми. 
Не да болсо көрдүм,- деп, 
Ажал жетсе өвдүм,- деп 
Талаада калдым ээрим жок, 
Талаада кытай элим жок, 
Киндик каткан жерим жок, 
Деп,- ошентип алдым мен. 
Багалектен алыштым, 
Балтыр эттен чалыштым, 
Торо күрмө салыштым, 
Тоголонуп калыштым, 
Ары-бери сүртүштүм, 
Эки жакка түртүштүм, 
Бейшембинин күнүндө, 
Кудурет жеткирген экен өлчөлүү 
Ошондо сабакты эле бергем Көчөгө, Манас. 
Качып келип боз болдум. 
Казактардын Көкчөгө, 
Моминтип кыяматтык дос болдум. 
Менин кайсы жерде калпым бар, Манас. 
Ай Сарала бууданды 
Минбей келди дейсиңби? 
Айкөл, көкжал Манасты 
Алакең билбей эле келди дейсиңби? 
Ар качандан бир качан 
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Калмак атым өчпөдү, 
Ак иштесе катыгүн 
Кыялдуу жерге жетпеди. 
Ар качандан бир качан 
Менин кытай атым ечпөдү. 
Жерим таштап Бээжинге 
Качып келген менде айьш, 
Качьш келген калмак,- деп, 
Кайгырта турган сен дайым. 
Бэзжинден качьга безбелдек 
Безип келген менденби? 
Элин таштап Манас,- деп, 
Бел издеп келген менденби? 
Бээжиндин жайын билбейт,-деп, 
Бел болуп келген менденби? 
Качьш келген кытай,- деп, 
Ошовдо мелтиреп турган сенденби? 
Алмабаш мылтык Алмамбет . 
Атпай келди Бээжинди. 
Атакесин өлтүрүп 
Качпай эле келди дейсиңби? 
Ар качандан бир качан 
Оору жүктү жүктөдүң, 
Угуп тургун каным ай 
Санжыргалуу далайга, 
Сан кара бээ байлап, 
Асманың тосуп келбедим. 
Деп,- ошентип алганда, 
Белчемирээк бегинде 
Эл чокуга барганда 
Эми сөздү салды эми. 
Ошо кезде Алакең 
Чукул айтып калды эми. 
Чекеси тегиз болбогон, 
Тегиз кылып оңдогон 
Карыш жери болбогон, 
Каканчыны оңдогон 
Деп,- ошентип Алмамбет, 
Эми сөзүн салды эми. 
Элдүү киши чоң болсо. 
Оо, угуп койгун айкөл ай! 
Эпсиз киши кор болсо, 
Калктуу киши чоң болсо, 



Калксыз киши кор болсо, 
Элинен азган мендейби? 
Элдүү баатыр сендейби? 
Эми айтайын жайымды, 
Отум менен майымды. 
Деп,- ошентип алганда, 
Кечээ Чубагың келгенде 
Эр Чубакты телчитип 
Өзүн жалгыз көргөндө, 
Калктуу киши чоң болсо, 
Калксыз киши кор болсо, 
Элдүү киши чоң болсо, 
Элсиз киши кор болсо, 
Салбайт белем бүлүктү. 
Салбайт белем казатты, 
Сызбайт белем сызыкты, 
Кылбайт белем кызыкты 
Деп,- ошентип алганда, 
Ошондо айкөл кеп айтты: 
- Ээ, коё тургун Алмамбет 
Козгодуң сөздү,- деп айтты. 
Айта турган сөзүм бар 
Уга турган жериң бар. 
Айта турган сөзүм бар 
Тыңшай турган жериң бар. 
Деп,- ошентип айкөлуң 
Эми сөзүн салганда, 
Эмне айтасың калпыңды. 
Чыгарайын калпынды 
Макул экен акыл көп, 
Бул айтканың макул,- деп, 
Кыйла сөзүн салганда 
Чукул жетип барганда 
Бурамасын бурады, 
Кызын бузуп кыйратып, 
Кыз-келинин ыйлатып, 
Олжону такыр албадым. 
Ордолуу жерин байладым 
Кең Кырымды жайлагам. 
Кең Кырымдын ичинен, 
Кырк кара кул күзөтүп 
Кыркын бирдей байлагам. 
Капилеттен катыгүн 
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Далай шерди жайлагам. 
Ошо кезде тугөтүң 
Кең Кырымга барганда, 
Сараласы сан болгон 
Караласы карк болгон, 
Көкаласы көп болгон 
Көп жылкыга барганда, 
Найза салып мылгытып 
Аны тийип зыңгырап, 
Эр болоттой жигитиң 
Найза учунда калганда, 
Такымыма салганда, 
Өлүм келип ошондо, 
Бегиң менен пайгамбар 
Ошондо бирин сурасам, 
Анда Бээжинди айтпадың. 
Мынча сөздү сен өзүң, 
Кайсы жактан чаптадың? 
Атаңдын көрү кытай кул 
Ишенип жүрсө куйту кул, 
Кыйла сөздү катканың, 
Деп,- ошентип айкөлүң 
Эми сөзүн салды эми. 
Баатыр Манас көкжалың 
Чукул айтып калды эми. 
Төрт-Күлдүн төмөн жагында. 
Төрөнүн сайган багында, 
Бери жаккы бетинде 
Кыл-Сүбөөнүн четинде, 
Калайлуунун оозунда, 
Бакай-Коргон тушунда, 
Гүл-Токойдун жээгинде, 
Балбан күрөш, эр сайыш 
Белдемчилүү бир кары 
Бели болуп турганда, 
Кары кези чагында 
Ар түлүгүн бир-бирден, 
Жайлап алып турганда, 
Ошондо Бээжин сурасам, 
Көрбөдүм Бээжин,- деп айттың. 
Ошондо сен мынчалык калпты бек айттың? 
Кечээ Көкчөкөз менен Көзкаман, 
Ат үстүнөн алганда 



Ууга чылап салганда, 
Ошондо Бээжин,- деп айттың. 
Атаңдын көрү Аламамбет 
Анчалык калпты неге айттың? 
Мен уламаны уладым 
Кырк жигитти сен баштап, 
Ошо жерден курадым. 
Айткан сөз калп болсо, 
Ай-ааламга жат болсо, 
Деп,- ошентиип турганда 
Ошо кезде Алмамбет, 
Башын чайкап турду эми. 
Койгун Манас айкөл,- деп 
Жана айтып алды эми. 
Мен айтайын Бээжинди 
Мунарыктап көрүнгөн, 
Булут болуп бөлүнгөн, 
Даңгыраган кара жол. 
Бээжиндеги чочконун 
Чай алдырчу кези ошол, 
Бери жагында бөлүнгөн, 
Белдемчилүү кени ошол. 
Ары жагында мунарык 
Каршы чыгып тунарьш, 
Карагандын шол жерде, 
Былкылдаган сазы бар, 
Айта турган дагы бар, 
Угуп тургун айкөлүм. 
Сулайман сурак этпеген 
Сурагың кетпейт,- деп жүргөм. 
Эч кимге тоскоол кылбаган, 
Эки миң желдет, жүз баатыр, 
Чаян чаркын билбеген. 
Чаян келбейт,- деп жүргөм, 
Чаркың келсе Бээжинге 
Ошо күнү бармакмын. 
Атаңдын көрү дүнүйө 
Барып чаап алмакмын. 
Жетимиш батман көтөргөн 
Басып жүргөн дөөсү бар, 
Үй-Өгүздү кебелбей кечип кеткидей 
Букасы бар эгиздей, 
Жылаңаяк, жылаңбаш 
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Кадимкидей жөөсү бар. 
Деп,- ошентип калганда 
Баракелди эми,- деп, 
Баатыр Манас көкжалың 
Башын чайкап турду эми. 
Кырк мурундуу кыйгач көз 
Кыйла сөзүн салды эми. 
Кабылан Манас көкжалың 
Ачуусу келген буурадай, 
Олурайып алды эми. 
Эки көздүн ортосу 
Жайлоонун башы жаздыктай, 
Атаңдын көрү дүнүйө 
Ээк, кабак ортосу 
Атаңдын көрү санжырга 
Кадимки ойгон мамыдай. 
Ошо кезде айкөлүң 
Макул, макул, макул,- деп, 
Болду баатыр акыл,- деп, 
Аркы атаңды каттың бек 
Берки атаңды саттың - деп, 
Жалгыз сөзүң калды,- деп, 
Ошону толук айткын,- деп. 
Бул сөзүңдү айтпасаң 
Сагынып калсаң Бээжинди, 
Тал-Чокунун жонунан 
Тим эле кайра кайткын,- деп, 
Деп,- ошентип калганда. 
Аңгычакты болбоду 
Кара кезек кыргагы 
Кагылайын Сыргагы, 
Акбалтанын Чубагы, 
Ааламды бузган чунагы 
Баары бирдей болушуп 
Дасторкон жайып дос болуп, 
Тамактанып турганда, 
Кабылан Манас кеп айтты: 
- Ээ кагылайын Алмамбет 
Эми чалгын чалгын,- деп, 
Уруксат бердим эми,-деп, 
Сыргак менен Чубактын 
Тандаганың алгын,- деп, 
Алмамбетти карады. 



Макул экен,- деп айтты. 
- Кана Чубак баргын,- деп, 
Мында Чубак кеп айтты: 
- «Кагылайын Алаке, 
Пайгамбарым көз бол,- деп, 
Сени менен дос бол,- деп, 
Кыйлалуу сөздү салыштык, 
Эр чекишпей, бекишпейт 
Кичине чатак кылып алыштык. 
Аны Алла кечирээр 
Бар-бардигер баары өзү, 
Жолумда болсо шаймерден 
Эчен түркүн жол болор 
Ошол жерден өткүлө 
Сыргакты алгын жаныңа. 
Кудайга жаның аманат, 
Барып келгин саламат. 
Эсен барып соо келгин, 
Эстетпей баатыр бат келгин. 
Аман барып соо келгин 
Кагылайын Алмамбет, 
Толуп жатат шол жерде 
Жан бүткөндүн баары бар: 
Маалында марал маараган, 
Багында торгой сайраган, 
Үстүңдөн үпүп чакырган, 
Кыргоолдору талпынган, 
Карышкыры кабышкан, 
Камандары чабышкан, 
Кара кулак шерлери 
Бири-бири менен алышкан. 
Ач күсөнү сойлогон, 
Алтымыш кулач ажыдаар 
Ат үстүндө ойногон. 
Нары-бери сойлогон. 
Жөргөмүшү аяктай, 
Желеперин карасаң 
Кадимки жасап койгон таяктай. 
Алтын аяк акыл кеп, 
Кыя жерге жакын,- деп, 
Темири күмүш айланган 
Темирден күмүш жаралган. 
Бээжиндин жолу беш анжы, 
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Тарткылыктуу жол келет, 
Андан баатыр соо келгин. 
Деп,- ошенгип алды эле, 
Ошо кезде бээни алдырып, 
Өтүп кеткен арбакка атап, 
Курмандыкка чалдырып, 
Колун жайып бата окуп, 
Эки бирдей эгизди 
Эми жолго салды эми. 
Тал-Чокунун жонунан 
Алмамбет менен Сыргагы 
Кагылайын курбалым, 
Экөө бирдей болушуп 
Карткүрөңгө кош артып, 
Эми жөнөп алды эми 
Күндөп-түндөп жол тартып 
Сурабай эми мол тартып, 
Эки бирдей эгизиң 
Эми жетип келди эле, 
Белдемчилүү Нур-Дөбө. 
Эки күнү жаткан жер. 
Беш өргүүсүн алган жер, 
Ар жагында Кара-Таш, 
Аманат жанды койгон жер. 
Чымындай жанга күч келип, 
Ошондо айбалта менен ойгон жер! 
Мен шор-дуу Алмамбет коргонуп, 
Жаткан жер Сыргак! 
Он эки бою көтөргөн Сыргак, 
Энекем байкуш жаткан жер, 
Деп,- ошентип алды эми. 
Кагылайын Алмамбет, 
Аттан түшө калды эми. 
Кара-Ташты бет алып 
Алды эми го, Алман! 
Бүткөн бою солкулдап, 
Жаш баладай оңулдап 
Өкүрүп ыйлап алды го, Алмаң. 
Энекем бапестеп мени бөлөгөн, 
Кагылайын энекем 
Куурап эле мени төрөгөн! 
Аманат койгон сөөктү, 
Ошо кезде Алмамбет 



Ак камчыны таянып, 
Буркурап гана ыйлап 
Алды эми го Алмаң! 
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