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МАЗМУНУ
АЛГЫ СӨЗ
БИРИНЧИ БАП
1-БӨЛҤМ. МАЗАРЛАР БАЯНЫ
КИРИШҤҤ
ТАЛАС ОБЛАСТЫНДАГЫ МАЗАРЛАРДЫН СҤРӨТТӨМӨСҤ ЖАНА ООЗЕКИ
ТАРЫХЫ
Талас району
Манас району
Кара-Буура району
Бакай-Ата району
2-БӨЛҤМ. ЭМНЕ ҤЧҤН КЫРГЫЗДАР МАЗАРГА БАРЫШАТ ЖАНА
МАЗАР БАСУУНУН НЕГИЗГИ ТАЛАП-ЭРЕЖЕЛЕРИ
Зыяратчылардын ҥндөрҥ
ИСАКОВ Бектур: «Мазар таюу деген – тууган жерге сыйынуунун эң жогорку
түрү»
Мазар басуунун жана зыярат кылуунун талап-эрежелери
Мазар басуу жана зыярат кылуу тажрыйбаларынан
Мазарга тамак алып баруу
Мазарга чүпүрөк байлоо
3-БӨЛҤМ. МАЗАРЛАР ЖАНА АДАМДАР
КИРИШҤҤ: Касиет, керемет, кыргызчылык
ООРУНУН ЭҢ КЫЙЫНЫ – КЫРГЫЗЧЫЛЫК
ҤМӨТБАЕВА Токтош: Кыз болуп кыз дооронун сүргөн жокмун, келин болуп,
келиндик доорун билген жокмун
СООРОНБАЕВА Сонун: Айтуучулук, дубаначылык - ушу үйдүкү, устачылык төркүнүмдүкү
Гҥлмайрам: Кыргызчылыкка толук баш ийдим
Кумарбҥ: Мени 29 жашымда кармады кыргызчылык
Анаркҥл: Мен башында жансыз оору менен оорудум
СУПАТАЕВА Гҥлай: Таптак жолго түшкөнүмө 5 жыл болду
ШАРШЕНБИЕВА Жумабҥбҥ: Мен деле өзүмдөн-өзүм коркуп, анан киши карай
баштадым го
ДАВЛЕТОВА Чынар: Кыргызчылык укумдан тукумга өтө турган нерсе
С.: Кыргызчылык деген үч уктасам түшүмө кирчү эмес
Гуля: Кыргызчылыгы эмес, аркасы бар деп айтышыбыз керек
МАДИЯРБЕКОВА Байызбҥбҥ: Чоң атамдарда да, таятамдарда да мындай
касиет күчтүү болгон экен
КОЖОБЕКОВА Бурул: Кыргызчылыгы бар адамдар эч качан медицинадан
жакшы боло албайт
ТӨРӨГЕЛДИЕВА Дариха: Негизи кыргызчылыкты экиге бөлүшөт экен
Т.Ы.: Кыргызчылыгым өзүмө койбой кыйнады
Болот: Мен бүбү-бакшыларга ишенем
А.Б: Өзүм толук ачылганда гана шакирт күтө алам
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МУСУЛМАНЧЫЛЫК МЕНЕН КЫРГЫЗЧЫЛЫКТЫН КАРЫМ-КАТНАШЫ
(«Айгине» өткөргөн талкуулардын негизинде)
ДУБАНАЧЫЛЫК
Атамкул дубана: Дубаначылыктан кутулуунун эки гана жолу болот…
МАМЕКОВ Жумадил: Дубана атам мекен коргогон
Токтогул молдо: Жүрөгүм токтоп, аз эле жерден өлүмдөн калгам
МАНАСЧЫЛАР МАЗАРЛАРДА КӨРГӨН СЫРЛАР
ЖУМАЛИЕВ Асанка: Манас күмбөзүндө иштегенде бир топ сырдуу окуяларга
дуушар болдум
КАДЫРОВ Жумадин: Ташказандагы медитация же топ зыяратчынын окуясы
СЕЙИТБЕКОВ Тилеген: Издегенимдин өзү - көзгө көрүнбөгөн, колго кармалбаган
сырдуу дүйнө
БАКЧИЕВ Талантаалы: Мазардын манасчылык өнөрүндөгү орду (жеке
байкоолордун негизинде).
ИСМАИЛОВ Улан: Кайыптын колдоосу же арбак дааруу
МЫНДАЙ ЖҤКТҤ МАЗАРЛАРГА ТАШТАЙТ
КОЖОБЕКОВА Бурул: Мазар – тазалана турган жер
Дҥйшөн молдо: Алла таала дагы касиетти кимге беришти издейт экен
АЯНСЫЗ НЕРСЕ ДАЙЫМА НАТЫЙЖАСЫЗ
ДҤЙШӨНБИЕВА Кумар: Аян ааламдан берилет
Гҥлжамал: Айтылган аяндын баары чын чыгат
Кҥлипа: Мазар ар адамга ар кандай таасир калтырат
МАЗАР ЖАНА ҤЙ-БҤЛӨ
ТӨРӨГЕЛДИЕВА Дариха: Менин кесибиме жолдошум абдан каршы
ОРОЗМАМБЕТОВА Зууракан: Баламдын айынан мазар басып калдым
ЖАКШЫЛЫКОВ Рысбек: Кызымдын оорусуна өзүмдү күнөөлүүдөй сезем
ТУРСУН УУЛУ Назима Хаджи: Бала-чакамдын амандыгы үчүн кыргызчылык
жолунда жүрөм
ШАЙДЫЛДАЕВА Ашырбҥбҥ: Мага үй-бүлөм абдан эле каршы болду.
КУШУБЕКОВА Рахат: Мазарга баргандан бери үйдө береке бардай
Асылбҥ: Мазар басып балдарымды сактап калдым
ӨМҤРАЛИЕВА Мырзабҥбҥ: Үй-бүлөм азыр каршы эмес
ТАГАЕВА Нургҥл: Балам мазарга баруума каршы
ЫБРАЛИЕВА Марита: Атамдын атеисттиги мендеги нерсеге көп жолтоо болду
КУБАТБЕКОВА Кенжеш: Кыргызчылыкты мойнуңа албасаң, балаңды алам деди
ЧОТУЕВА Нурила: Мен мазарга келбесем тура албайм
МАЗАР КАСИЕТТЕРИ
Асан молдо: Менде көптөгөн кубулуштар болуп өткөн.
Э.Г.: Мазарга түнөп оңолдум
АРЫКПАЕВА Калия: Пайгамбарлардын жашаган жери
Кубатбек: Мазарга өз эрежеси менен келсең эч жамандык көрбөйсүң
М.Д.: Мазардын ээси бака экен
АБЫЛОВ Абдыжапар: Мен мазарлардын касиеттүүлүгүнө азыр абдан ишенем
ШАЙДЫЛДАЕВА Ашырбҥбҥ: Мен мурда атеист болчумун
ЫБРАЛИЕВА Марита: Мазарларга байланышкан сырлардын баары ачылбашы
керек
4-БӨЛҤМ. ШАЙЫКТАР МЕНЕН КАРООЛЧУЛАРДАН КАБАР.
КИРИШҤҤ
Талас жергесиндеги шайыктар жана кароолчулардын тизмеси
ШАЙЫКТАР МЕНЕН КАРООЛЧУЛАРДЫН БАЯНЫ
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Абдыраимов Кашымбек, Чыпынын мазарынын шайыгы.
Абдыраимов Жекшенаалы, Олжобайды керген таш мазарынын шайыгы.
Алымбекова Гҥлжамал, Тамчы-Булак мазарынын кароолчусу.
Асыранкулов Саманкул, Ак-Тайлак мазарынын шайыгы
Асыранкулова Бурул, Ак-Тайлак мазарынын шайыгы.
Байызбеков Ооган, Кайнар-Булак (Сапархан атанын кайнар булагы) мазарынын
шайыгы.
Байызбекова Элмира, Кайнар-Булак (Сапархан атанын кайнар булагы) мазарынын
кароолчусу.
Бекназаров Байыш, Арашан мазарында кароолчу.
Жаманбаева Дариха, Ак-Тайлак жана Кыдыр-Ата мазарларынын кароолчусу.
Жумагул кызы Алматай, Кочкор-Ата мазарынын кароолчусу.
Жуманазаров Эсенгул, кыргыз, Каныкей булак мазарында кароолчу.
Ибраимов Керимбай, Ак-Ҥй мазарынын шайыгы.
Ибраимова Алтын, Зулпукор мазарында кароолчу.
Кудакеев Жеңиш, Нылды-Ата мазарынын шайыгы.
Кудушова Анаркҥл, Курташ жана Дөлөн-Ата, Осек-Ата мазарларынын
кароолчусу.
Курманбаев Кылычбек, Чынар-Терек мазарынын кароолчусу.
Мамеков Жумадил, Чыпынын мазарынын шайыгы.
Мҥзҥрбеков Тарыхчы, Ногой-Баатыр мазарынын шайыгы.
Турумтаев Батыралы, Калпа-Ата мазарында кароолчу.
Ҥтҥров Самарбек, Манас кҥмбөзҥндө кароолчу.
Сапарбаев Баймырза, Маймак-Ата мазарында кароолчу.
Токтогулова Гҥлнахар, Тамчы-Булак мазарында кароолчу.
Чоңмурунова Чачыкей, Чынар-Терек мазарынын шайыгы
Эшалиев Сагынбек, Боо-Терек мазарында кароолчу.
5-БӨЛҤМ. МАЗАРЛАРДА АТКАРЫЛУУЧУ ЫРЫМ-ЖЫРЫМДАР
КИРИШҤҤ
Курмандык чалуу
Тҥлөө берҥҥ
Зикир чалуу
Жар салуу
Шам жагуу
7 токоч жасоо
Садага чабуу
Дем салуу
Рух тазалоо
Көчҥрҥҥ, эситки, тҥтөткҥ
Эмдөө
Ак кийҥҥ
«ЫРЫМ-ЖЫРЫМДАРДЫН АЗЫРКЫ НЕГИЗГИ ТҤШҤНҤҤ ЖОЛДОРУ»
СЕМИНАРЫНДАГЫ ОЙ-ПИКИРЛЕР
МОЛЧАНОВА Елена: Преодоление границ: люди и ритуалы Таласского
семинара
МАМБЕТОВА Алмажан: Основные современные способы понимания ритуалов
АЙТПАЕВА Гульнара: Основные современные способы понимания ритуалов
(функции ритуалов, основные техники их интерпретации, ритуалы в традициях)
6-БӨЛҤМ. МАЗАРЛАРДЫН СОВЕТ УЧУРУНДАГЫ ТАЖРЫЙБАСЫ
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КИРИШҤҤ
Тургун: Кыргызчылык кайдан жоюлсун…
Унут: Чокунганды жасасак, биз жакмакпыз аларга
ЖУМАКЕЕВА Сакен: Ал запкыны өлгөнчө эскерем
НАЗЕКОВА Кҥкҥн: Кыргызчылык деген кудайдын салганы да…
СООРОНБАЕВА Сонунбҥбҥ: Мен көрбөгөн кордук калган жок
ЧОҢМУРУНОВА Чачыкей: Байкалбаш үчүн мазарларга жалгыздап барчубуз
ҤМӨТБАЕВА Токтош: Милициялардан качып теректин башына чыгып кеткем
ЭКИНЧИ БАП
МАЗАР ДҤЙНӨСҤ ИЛИКТӨӨЧҤЛӨРДҤН КӨЗ КАРАШЫНДА
АЙТПАЕВА Гҥлнара: Кыргыз мусулмандарынын арасында зыярат жөнүндөгү
талаш-тартыштар
AЛДАКЕЕВА Гҥлмира: Кыргыз маданиятындагы арбактардын «орду
АЛМАШЕВ Чагат, ЕРЛЕНБАЕВА Мая: Орусиянын алтай республикасынын
элдеринин ыйык жерлери жана жайлары
КУДАБАЕВА Гҥлжан: Ынтымагы жок элге кут түшпөйт: уруучулук жана хизб
ут-тахрир
ТАБАЛДИЕВ Кубатбек: Нылды-Ата жана Боз-Тектир жергелериндеги мазарлар
жана археологиялык эстеликтер
ТҤЛӨБАЕВА Бактыгҥл: Ишеним жана билим дарылоо практикасында
ШУБЕЛЬ Вернон: Исламдын ар түрдүүлүгү: борбордук азияда “чыныгы
исламды” издөө
ЭГЕМБЕРДИЕВА Аида: «Молдо» түшүнүгүнүн совет мезгилине чейинки
колдонулушу
ҤЧҤНЧҤ БАП
«АЙГИНЕ» ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ БОРБОРУ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ
ТИРКЕМЕЛЕР
Таластагы мазарлардын тизмеси
Тҥшҥндҥрмө сөздҥк
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АЛГЫ СӨЗ
2007-жылдын январь айында «Айгине» «Кыргызстандагы мазар басуу:
Талас тажрыйбасынын негизинде» аттуу китебин кыргыз тилинде, март айында
англис тилинде жарыкка чыгарган.
Аталган китеп эки негизги бөлҥктөн тҥзҥлҥп, биринчи бөлҥгҥ Талас
жергесиндеги мазарлардын же ыйык жерлердин тизмесин, сҥрөттөмөсҥн, ыйык
жерлердин оозеки тарыхын, ыйык жерлерге каттоо себептерин, тартипэрежелерин, ыйык жерлерге байланыштуу адам тагдырларын, шайыктар менен
кароолчулардын баянын, ыйык жерлерде аткарылуучу ырым-жырымдарды, совет
учурундагы мазар басуу тажрыйбасын камтыган. Ал эми китептин экинчи бөлҥгҥ
мазар басуу көрҥнҥшҥнө карата ар кыл адистиктеги – тарыхчы, маданият
таануучу, адабиятчы, фольклорчу, психиатр, зоолог, биолог окумуштууларынын
жана илимге жаңы баш коюп жаткан дилгир студенттердин макалаларына, көз
караштарына арналган.
Ал эми колуңуздагы бул китеп - 2007-жылы жарык көргөн китептин экинчи
басылышы болуп саналат. Жетишээрлик салмактуу көлөмдөгҥ китепти канча ирет
кайра чыгарба, бул тармактагы мазмун толуктала берет экен. Муну биз
окурмандардын сунушу, суроо-талаптары боюнча экинчи басылыш катары бул
китепти кайрадан даярдап, басмага берип жаткан учурубузда дагы бир жолу
байкадык. Анткени, мына-мына китеп жарык көрөт деп жаткан учурда дагы, «кап,
бул дагы кирип калса болбойт беле» деп жҥрөк өйҥгөн жаңы маалыматтар уламулам табыла берээри көрҥндҥ.
Бул китептин экинчи басылышынын зарылдыгы эмнеде? Биринчиден,
алгачкы басылыштагы китептин көлөмҥ аз болгон (кыргызчасы – 500, англисчеси
– 300 нуска). «Айгине» имаратында бир нуска китеп калбай калган учурда дагы,
китепти сурамжылап, республиканын ар кыл аймактарынан келген, башка
элдердин англис тилдҥҥ окурмандарынын аягы кҥнҥ бҥгҥнкҥгө чейин суюлган
жок.
Адамдардын китебибизге болгон умтулуу мамилесин тҥшҥнҥҥ оор эмес.
Ата-бабалардан калган ыйык жерлерге тиешелҥҥ билимди, маалыматты,
ырымдарды алып жҥрҥҥчҥлөрдҥн дагы, изилдөөчҥлөрдҥн дагы пикирин камтыган
адабият биздин өлкөдө алгач ирет жарык көргөн. Жалпысынан алганда, бул китеп
ыйыктык, руханий мурас жана баалуулуктар тууралуу болгондон кийин, ал
ушундай нерселерди издеген жана аларга умтулган адамдардын арасында терең
кызыгуу жарата алды. Анткени, ыйык жер, кыргызчылык жагдайындагы буга
чейин мезгилдҥҥ басма сөздөрдө жарык көргөн ар кыл макалаларда, жеке
адамдардын айрым китептеринде аталган көрҥнҥштҥн тиги же бул кыры учкай
айтылганы менен, алардын эч биринде биздин эмгектегидей ырааттуу иликтөө,
аталган маселенин ичине тереңдеп сҥңгҥп кирҥҥ, кҥнҥмдҥк тажрыйбаны илим
менен жуурулуштуруу учураган эмес.
Андан тышкары, китептин бул басылышында мазмун бир кыйла жаңырды:
ыйык жерлерге байланыштуу маалыматтар такталды, толукталды; илимий жаңы
макалалар, «Айгиненин» буга чейинки жҥргҥзгөн иштери жөнҥндөгҥ маалымат,
кыргызчылык дҥйнөсҥнө тиешелҥҥ көрҥнҥштөрдҥ чечмелеп бере турган
тҥшҥндҥрмөлөр кошумчаланды.
Балким, каалаган багытта мурда эч бир айтыла элек ойду айтып чыккан
кандайдыр бир жаңы эмгек жаралышы мҥмкҥн. Ал эмгек окурмандардын
кызыгуусун туудура албашы дагы толук мҥмкҥн. Биздин китептин ийгилиги
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ушунда – ал адамдардын ден соолугуна, жеке турмушуна, тагдыр-жолуна,
өмҥрҥнө тиешелҥҥ, зарыл жана пайдалуу нерселерди бере турган көрҥнҥштөр
жөнҥндө болуп жаткандыгында. Канчалык телегейи тегиз адам болсо дагы, өмҥр
жолунун кайсы бир учурунда жардамга муктаж болбой койбойт. Ушул жагдайда
адамдардын руханий изденҥҥлөрҥнө колдон келген жообун бере турган эмгек
катары бул китеп кайрадан жарык көрҥп отурат.
Биринчи китебибиз жарык көргөн соң, Талас жергесинде өткөн бир нече
жолку жолугушууда маектештерибиздин кебинин төркҥнҥ биздин китептин
тарбиялык маани-мазмунуна барып такалган. Китептин таалим-тарбиясы ириде
мектеп окуучуларына, болгондо да башталгыч класстын балдарына багытталса
жакшы болоорлугун белгилешкен. Бул пикирди эске алып, биздин өлкөнҥн билим
берҥҥ жаатындагы сенек болгон тҥшҥнҥктөрдҥн далайы менен кагылышып, эчен
жетекчинин эшигин кагып олтуруп, Билим берҥҥ министрлигинин кубаттоосуна ээ
болгон «Мурас таануу» (2008) деп аталган китебибизди жарыкка чыгардык.
Мында «Айгиненин» изилдөөлөрҥнҥн жыйынтыгында аныкталган табылгалар
кичинекейлердин кабылдоосуна ылайыкташтырылып берилген.
Кыргызстандын тигил же бул жерин өйдө тутуп, экинчисин басынталы
деген ойдон алыспыз. Биз Талас жергесинде учураткандагыдай ыйык жерлер жана
касиеттҥҥ адамдар кийин «Айгине» эки жыл өз изилдөөсҥн жҥргҥзгөн ЫсыкКөлдөн да, 2009-жылдын жаз айларынан баштап иликтей баштаган ЖалалАбаддан дагы арбын жолукту. «Айгине» бул багыттагы өз ишин өлкөбҥздҥн улам
кийинки аймактарында, жетинин бири кыдыр дегендей, жети областтын ар
биринде улантаарын максат кылат. Көрсө, кеп өлкөнҥн тҥндҥгҥндө жашайбы,
тҥштҥгҥндө жашайбы, кыргыз деген бир элдин, бирдей, дээрлик окшош
баалуулуктарында экен. Көл тажрыйбаларына негизделип, «Ысык-Көлдөгҥ ыйык
жерлер: касиет, зыярат, өнөр» (2009) китеби жарык көрсө, Жалал-Абаддын
маалыматтары эми жарыялануу алдында турат.
Эгерде биз баскан жолдордогу, биз жолуккан адамдардагы кездештирген
тҥшҥнҥктөрҥбҥздҥ айтсак, алар негизинен касиет, ыйыктык, ыйман,
мусулманчылык, кыргызчылык деген көрҥнҥштөргө негизделет. Көл китебинин
баш сөзҥндө белгиленгендей, «Айгине» кыргызчылыкты жана анын миң тҥркҥн
кубулуштарын кынтыксыз ҥлгҥ катары кабыл албайт жана куру кыялдаштырбайт,
бирок андан бҥгҥнкҥ жашоону жакшыртуу жана өлкөбҥздҥ өнҥктҥрҥҥ ҥчҥн
колдонула турган мҥмкҥнчҥлҥктөрдҥ издейт. «Айгиненин» ишениминде, дал ушул
байыркылык менен азыркылыктын, ыйыктык менен кҥнҥмдҥк оокаттын, илим
менен диндин, чыгыш менен батыштын өз ара байланышында жана өз ара
кызматташуусунда жашоо-турмушту жакшы жагына оодаруунун ири
мҥмкҥнчҥлҥктөрҥ жатат. Ошондуктан «Айгиненин» озуйпасы адатта тең тайлаш,
демейде өз ара карама-каршы келҥҥчҥ нерселер катары каралган чөйрөлөрдҥ
жакындаштырууну жана кызматташтырууну көздөйт. Муну окурман «Айгиненин»
буга чейинки жҥргҥзгөн иштери жөнҥндөгҥ ҥчҥнчҥ бапты окуганда байкайт.
Ырас, беш жылдан берки «Айгине» кызматкерлеринин тынымсыз
изденҥҥлөрҥ жана анын жыйынтыктары айрым учурда айлана-тегеретедеги
адамдар тарабынан тҥшҥнбөөчҥлҥктҥ, тҥшҥнгҥсҥ келбөөчҥлҥктҥ жаратпай койгон
жок. Маселе ириде «Бул уюмду ким каржылайт? Мындай сапаттуу китептерди
чыгарганга акчаны кайдан алышат?» деген кызыгдарлыктан улам болуп отурду.
Кыргыз ыйык жерлерин изилдөө жана изилдөөнҥн жыйынтыктарын жайылтуу
аракеттерибизге АКШнын Калифорния штатында жайгашкан Кристенсен уюму
жардам берет.
Биз дайыма белгилеп келгендей, Кристенсен уюмунун озуйпасы – бул
жергиликтҥҥ элдердин билимдерин, салттарын, баалуулуктарын коргоо жана
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ошолорду алып жҥргөн адамдарды колдоо. Кыргызстан сыяктуу өлкөлөргө
маданият, билим берҥҥ, айыл чарба, мал чарбачылык ж.б. чөйрөлөрдҥ колдогон
Кристенсен уюмунун жардамы абадай зарыл. Анткени, азыркы экономикалык
шартта биздин мамлекеттин, канча аракет кылбасын, өлкөбҥздҥн маданий жана
табигый мурастарын сактоого мҥмкҥнчҥлҥктөрҥ жетпей жатат.
Батыш уюму катары Кристенсен фонду автордук укук эмнени билдирээрин
жакшы тҥшҥнөт. Ошондуктан жергиликтҥҥ изилдөөлөрдҥ жана аларды китептер,
тасмалар, Интернет сайттары аркылуу жарыкка чыгарууну колдоо – мунун өзҥ
салттуу билимдерди, салттуу иш-аракеттерди алып жҥрҥҥчҥлөрдҥн накта
өздөрҥнҥн автордук укугун коргоо жолу болуп саналат. Анткени, өзҥңҥздөр кҥбө
болгондой, «Айгиненин» жарык көргөн кайсы гана булагында болбосун, айтылган
ар бир сөз, сҥйлөм өз ээсинин атынан берилет, башкача айтканда,
маалыматчылардын аты-жөнҥ сөзсҥз жазылат. Мындан кийин алардын сөзҥн эч
бир адам «мен айткан нерсе» деп талаша албайт, ким бирөөнҥн билимине эч ким
ээлик кыла албайт. Ушундай жол менен гана, кеч болуп кала электе, элдик
билимди сактап калуу мҥмкҥндҥгҥ бар.
Демек, биз өңдөнгөн уюмдарга карата айтылган «америкалыктардан акча
алып, кыргыздын кутун батышка сатып жатат» - деген тҥшҥнҥктөрдҥн кадамы суу
кечпейт. «Айгине» жаратылышынан сатууга мҥмкҥн эмес көрҥнҥштөр бар
экендигине ишенет. Белгилҥҥ бир көзгө көрҥнгөн зат (айталы, булак) менен ага
карата белгилҥҥ бир ички мамиленин (ишеним, зыярат кылуу, тилек) биригҥҥсҥ
гана ыйыктык сезимин жаратат. Ыйыктык – бул геофизикалык дагы, колго алына
турган дагы зат эмес. Ал алтынга окшоп тоонун тереңинде жатпайт – ал адамдын
жан дҥйнөсҥнҥн тереңинен орун алат. Ыйыктык - бул аң-сезимдин көрҥнҥшҥ, ал
белгилҥҥ бир жерден (убакыттан) жана белгилҥҥ бир адамдан (коомдон)
ажыратылгыс нерсе. Андай ыйыктыкты кол менен көрсөтҥп, саймедиреп айтып
берип, адамдын мээсине жеткирҥҥ кыйын. Мындай нерселер көкҥрөк менен
туюлат. Бул жагынан кыргыздын ыйык жерлери – кыргыздын гана көкҥрөгҥндөгҥ
ыйык нерселер.
«Айгине» ҥчҥн чыгыш жана батыш – бул бир жер шарынын эки бөлҥгҥ,
расмий илим жана элдик билимдер – бул дҥйнө таануунун эки башка жолу. Бир
эле нерсенин эки башка бөлҥгҥ болобу, жолу болобу – алардын мҥмкҥнчҥлҥктөрҥ
менен жетишкендиктери адамзаттын турмуш-шартын жакшыртуу ҥчҥн биригҥҥгө
тийиш.
Мен бул китептин экинчи басылыш катары кайрадан жарык көрҥшҥнө
таасирлерин тийгизген китеп окурмандарына терең ыраазычылык билдирем.
Ылайым кыргызда чыккан китептин өйдө-ылдыйын таасын баалаган окурмандар
жана окурмандардын көңҥл-көйҥнө туура келген сөздҥ айта турган китептерибиз
көп болсун демекчимин.
Гҥлнара Айтпаева,
филология илимдеринин доктору,
«Айгине» уюмунун негиздөөчҥсҥ жана жетекчиси,
Бишкек, февраль, 2010
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БИРИНЧИ БАП
ТАЛАСТАГЫ КЫЛЫМ КАРЫТКАН МАЗАРЛАР
1-БӨЛҤМ
МАЗАРЛАР БАЯНЫ
КИРИШҤҤ
Бул бөлҥмдө окурмандын назарына Таластагы мазарлардын тарыхын
баяндаган маалыматтар сунуш кылынат. Баяныбыз тҥшҥнҥктҥҥ болуш ҥчҥн эң
башынан негизги сөздөрдҥн маанисин алдын ала аныктап алсак.
Таласта көбҥнчө ыйык жерди мазар деп аташат экен. Мазар – араб тилинен
келип чыккан сөз, башында ыйык жерлер ҥстҥндө тургузулган кҥмбөздөрдҥ
тҥшҥндҥргөн1. Бара-бара бул сөз элдин аң-сезиминде ар тҥрлҥҥ касиеттҥҥ
жерлердин аталышы болуп калган.
Азыркы учурда Таласта жайгашкан мазарлардын тҥрлөрҥн талдап көрсөк,
пайда болуу жагынан алар эки негизги тҥргө бөлҥнөт: табигый жана адамдар
тарабынан тургузулган жайлар2. Табигый келип чыккан мазарлар: булактар,
тоолор, токойлор, ҥңкҥрлөр, таштар, дарактар, көлдөр, ж.б. Адам тарабынан
тургузулган мазарлар: улуу инсандардын кҥмбөздөрҥ, байыркы курулуштар,
кҥнөөсҥз өлтҥрҥлгөн инсандардын жайлары.
Бирок Таластагы
ыйык жерлердин көбҥ, Ысык-Көл менен ЖалалАбаддагыдай эле, - аралашма жайлар. Мисалы, Манас-Ордодо эл ыйык туткан
булактар менен бирге зыярат кылуучу кҥмбөз турат. Ал эми пайда болгон мезгил
жагынан алсак, а) тарыхка чейинки же мифологиялык, б) тарыхый жана в) азыркы
мезгилдеги ыйык жерлер байкалат. Мисалы, Нылды-Ата ыйык капчыгайына
кайрылсак, жергиликтҥҥ жазуу булактарда Нылды деген ысым же киши тууралуу
маалымат жокко эсе. Ал эми эл оозунда айтылган уламыштар боюнча, Нылды
аттуу киши бир нече миң жыл мурун жашап кеткен. Мҥмкҥн, Ак-Бака, Ак-Тайлак,
Кочкор-Ата, Бугу-Эне аттуу мазарлардын ысымдары дагы байыркы, илимпоздор
мифологиялык деп атап койгон мезгилде пайда болушкан. Жазуу булактарда
дареги калган окуяларга же адамдарга байланышкан жерлерди тарыхый деп атап
жатабыз. Кыргыздарда «Бала сурасаң – Манжылы-Атага бар, байлык сурасаң –
Чолпон-Атага бар» деген ылакап бар. Буга жана кыргызчылыгы бар кишилердин
пикирине негизделсек, ар бир жердин өз касиети бар. Ошондой болсо деле, көбҥ адамдын ниетинен жана зыяратка барган жер менен жеке байланышынан болот
экен. Бала-чаканы дагы, ден-соолук менен молчулукту дагы бир эле касиеттҥҥ
жерден тилесе мҥмкҥн экенин бир топ жылдан бери байкап жҥрөбҥз.
Мазарларды айырмалап турган дагы бир нерсе – ал кимдин карамагында
болгондугу. Жараткан жалгап, азыркы учурда ыйык жайлардын көбҥ жалпы элдин
карамагында. Ошону менен бирге өкмөттҥн карамагындагы жана жеке менчик
жерлерде жайгашкан мазарлар бар. Руханий мааниси жана таасири жагынан
алганда, ыйык жерлерде жашоо менен өлҥм, маданият менен табият, адамзат
менен башка жаныбарлар бири-бирине тең жана шайкеш келгендей сезилет.

1

Ислам энциклопедиясы. – М., 1991. – 151-б.
Кыргызстандагы мазар басуу: Талас тажрыйбасынын негизинде. – Б., 2007. –
б.
2
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Советтер Союзунун кулашы менен мурунку совет өлкөсҥнҥн аймагында
салттык көрҥнҥштөрдҥн пайда болуусу, кайра жаралуусу орун ала баштаган,
алардын ичинде диний көрҥнҥштөр да болгон. Бул ар кандай тҥрдө жҥрҥп отурду.
Кыргызстанда диний аң-сезимдин ойгонушу, биринчиден, мазарларды тургузуу
же ачуу жана аларга сыйынуу багытында болуп, атеисттик мамлекеттен эгемендҥҥ
жана диний эркиндикке кадам шилтеген соң, өлкөбҥздө мазар басуу салты кенен
орун алган.
Тарых деген сөздҥ да тактап алууга туура келет. Биз көбҥнчө «тарых» деп
илимпоздор тарабынан иштелип, такталып, кагаз бетине тҥшҥрҥлҥп, китеп же
башка жазуу тҥрҥндө жарык көргөн маалыматты тҥшҥнөбҥз. Бирок демейде
«тарых» деп таанылган нерселер эң башынан окуялардан жана ошол окуялардын
тегерегиндеги болгон ой-пикирлерден башталат. Аны «оозеки тарых» деп атап
кетсек болот.
Батышта оозеки тарых кеңири орун алган, мисалы, 1930-жылы Америка
Кошмо Штат Конгрессинин Китепканасы элдик музыканы сактоо максатында
оозеки тарых программасын баштаган3. Биздин илимдер тармагында «оозеки
тарых» деген тҥшҥнҥк жок. А бирок эзелтен бери оозеки маалымат, айталы,
санжыра, дастандар, уламыштар жана башкалар тарыхый булак катары кеңири эле
пайдаланылып келе жатат. Кээ бирөөлөр мындай булактарды «даана эмес»,
«кадимки эмес» деп айтышы мҥмкҥн, бирок, кыргыздарга келгенде, шексиз нерсе,
оозеки булактар аркылуу ата-бабаларыбыздын тарыхы сакталып бизге жеткен.
Жалпысынан, батыш илимпоздору айткандай, тарыхый маалыматты сактоо жана
муундан муунга берҥҥ аракетинде оозеки тарыхтын мааниси зор4.
Айгине уюму 2004-жылы мазарлар боюнча изилдөөсҥн баштаганда,
Кыргызстандагы мазарлардын болжолдуу саны канча, алар кантип жана качан
тургузулган же аныкталган, кимдер жана кандай максатта мазарларга барышат,
алардын иштөө жагдайы кандай, мазар басууга карата бийликтин саясаты кандай
деген суроолорго жазуу булактардан жооп табуу мҥмкҥн эмес болду. Мазарлар
салты азыркы кҥнгө чейин сакталып келгени Ысык-Көлдҥн же Ала Тоонун азыркы
кҥндө бар болгонундай шексиз нерсе, бирок мазарлар коомдук, маданий жана
диний кубулуш катары изилдөөгө алына элек болчу. Кызык нерсе: Кыргыз
Республикасынын өкмөтҥ астындагы диний иштер боюнча мамлекеттик комиссия
аздыр-көптҥр маанилҥҥ диний кубулуштарды эсепке алып, ал эми мазарларды көз
жаздымда калтырган. Бул комиссиянын жыйынтыктарында так маалыматтарды,
мисалы, ислам, ар кандай багыттагы орус чиркөөлөрҥ, католиктик, иудаисттик,
буддисттик бирикмелер, Бахаи бирикмеси, протестанттык маанайдагы уюмдар,
чет өлкөлҥк тҥрлҥҥ коомчулуктар боюнча маалымат алса болот, бирок мазарлар
Мамлекеттик комиссиянын көз жаздымында калып келет.
Белгилҥҥ себептерге байланыштуу узак мезгил бою мазарлардын өзҥ
сыяктуу эле, алар туурасындагы маалыматты жыйнап, жазуу мҥмкҥн болгон жок.
Айталы, атеизмге5 сугарылган советтик мезгилде биз сөз кылган жерлердин
3
4

http://dictionary.laborlawtalk.com
http://dictionary.laborlawtalk.com

5

Атеизм – Кудайды жокко чыгаруучулук, динге ишенб\\ч=л=к; кудайсыздык (Кыргыз
тилинин т=ш=нд=рм\ с\зд=г=. 1-том. – Ф.: Мектеп. 1984. 98-б.). Совет мезгилинде
\лк\д\ атеизм негизги жетект\\ч= орунду ээлеп келген. Дин \к=лд\р=н=н,
молдолордун иш ж=рг=з==с=н\ ачык тоскоолдуктар болуп, диний майрамдардын
майрамдалышына катуу тыюу салынган. Кайра куруу мезгилинен кийин гана
кыргыздардын жеке \зд\р=н\ тиешел== болгон нооруз, орозо айт, курман айт
майрамдарына тарыхый орду кайтарылып берилип, мамлекеттик деъгээлде маани
бериле баштады. Ал тургай айрым учурда ага ичинде диний элементтер бар деп кине
коюп келген «Манас» эпосубуз дал ошол кайра куруунун шарапаты менен \з=н=н 1000
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касиеттҥҥлҥгҥ көмҥскөдө калтырылып, элдин көбҥ мазар дегенди дарактарга
чҥпҥрөк байланган жерлер катары гана жупуну тҥшҥнгөн жана андай жерлерге
каттоо анчейин сейрек учураган.
Талас жергесинде иштей баштаганда ар бир мазардын качан пайда болгону,
ким тарабынан курулуп же ачылгандыгы, качан бузулуп, ким тарабынан
оңдолгондугу жөнҥндө эч бир даректҥҥ текши маалымат табууга мҥмкҥн
эместигин тҥшҥнҥп, «Айгине» борбору башка – оозеки тарых багытында ишаракетин жҥргҥзө баштады.
Ушуга дейре мазар жөнҥндө баяндар оозеки тҥрдө гана жашап, сакталып
келди. Оозеки айтылган маалымат дайым өзгөрҥп, мезгил өткөн сайын жаңы
мазмун менен толукталып, кээ бир нерселер айтылбай унутулуп да калат эмеспи.
Оозеки маданияттын дагы бир өзгөчөлҥгҥ - бир эле нерсе бир нече тҥрдө
айтылгандыгында. Мазарлардын тарыхын баяндаган маалыматтар да ушундай
бөтөнчөлҥктөргө ээ. Муну сиз мазарлар тарыхын окуп отуруп дароо эле байкай
аласыз. Анткени бир мазардын тарыхы бир нече тҥрдө баяндалып, алар кээде
бири-бирин толуктаса, кээ бирде улам убакыт өткөн сайын мазар тарыхына
тиешелҥҥ урунттуу учурлар унутулуп, божомолдонуп, жомокко айландырылып
бараткандай сезилет. Биз табылган, жазылган маалыматты «туура» - «туура эмес»,
«ишенимдҥҥ» - «ишенимсиз» деп ылгабай, баарын сунуш кылуудабыз.
Айрым учурларда мазардын пайда болгон мезгили да эстен чыгып,
сыйкырдуу каармандар же окуялар жөнҥндө бҥдөмҥк маалыматтар басымдуулук
кылып кетет. Ошол эле убакта эл өзҥ мазар тарыхын бир нече кылымдарга ары
сҥрҥп, анын байыркылыгын, ошол кезде жашап өткөн касиеттҥҥ олуянын
билгендеринин четин да азыркылар билбестигин далилдөөгө аракет кылышат.
Мисалы, Нылды-Ата жөнҥндө айтып жатып, анын Манастан мурда жашап
өткөнҥн белгилешет. Башка учурларда маалыматчылар мазардын ээлери же аны
ачкан касиеттҥҥ инсандардын бири өздөрҥнҥн чоң аталары же бабалары
болгондугун айтып, мазардын касиеттҥҥлҥгҥн сезип-билҥҥ аларга атабабаларынын каны менен берилгендигин белгилешет.
Мында берилген маалыматтарды окурман дээрлик маалыматчынын тике
пикири катары кабылдоого негиз бар дегенибиз, карапайым эл оозунан биз өткөн
менен бҥгҥнкҥнҥн баянын кандай уксак, чыпчыргасын коротпой ошол тейде
берҥҥгө аракеттендик. Ырас, айрым бҥдөмҥк, тҥшҥнҥксҥз маалыматтарды
айгинелегенге, айкындаганга аракет кылдык, бирок айтып берип жаткан адамдын
кеби, ой жҥгҥртҥҥсҥ, дҥйнөтаанымы, жеке баалуулуктары өңдөнгөн нерселер,
анан албетте, эң ириде тили, ошол турушунда сакталды. Ошол себептҥҥ ар кыл
сҥрөттөмө менен ар кыл баян өз ыңгайына жараша ар тҥрдҥҥ тилдик боекторго ээ.
Анда жай баяндоо, ички сезим, эрк, анда чочулоо, тартынуу, басыңкы маанай бар.
Адамдар кандай ар кыл болсо, мындагы айтылгандар дагы ошондой ар кыл. А
бирок эл дегениң кепти сыдыргыга салгандай айта бербесин эске алсак, бул өңҥттө
окурман өзҥ окуп жаткан нерселерди өз кабылдоосунда таразалап, аңдаганга,
жөнөкөй сөз менен айтканда, ишенгенге, ишенбей койгонго акылуу. Колуңуздагы
китепте кеп жөнөкөй гана, катардагы нерсе тууралу болуп жатпаган соң, эң ириде
биз ыйык деп тҥшҥнгөн жерлер, адамдар, ишенимдер жөнҥндө болуп жаткан соң,
жылдык делген улуу тоюн мамлекеттик деъгээлде белгил\\г\ жетишкен. /лк\д\
мечиттер курулуп, дин \ъ=т=нд\ жогорку жана орто билим бере турган окуу жайлар
ачыла баштаган б=г=нк= к=нд\ республика боюнча 1643 мечит, 3 жогорку окуу жай, 47
медресе, 40ка чамалуу ислам уюмдары жана коомдук бирикмелер бар. (Айгиненин
т=ш=нд=рм\с= жана Стратегиялык анализ же илимий маалыматтарга таянып алдын
ала билип айтуу институтунун маалыматы).
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алар ҥчҥн кадыресе жоопкерчилик, кудай, арбактын алдындагы ыйман биздин да
мойнубузда, биз дагы апыртып, көркөмдөп жиберҥҥдөн, же кемитип айтуудан
алыс болгонубузду белгилеп койсок болот.
Бул жерде сунуш кылынган мазар тарыхына байланыштуу өзгөчөлҥктөрдҥн
дагы бири - бул ар бир мазардын тарыхы ар башка жол менен баяндалгандыгында,
башкача айтканда, биринде сиз кайсы бир кҥмбөздҥн качан кимге арналып
курулгандыгынан кабар алсаңыз, экинчисинде мазардын ээсинин укмуштуудай
өмҥр-таржымалын уга аласыз, дагы биринде мазардын тарыхын башка даректҥҥ
булактарда, кээде китептерде жазылган окуялар, инсандар менен байланыштыруу
аракеттери да жасалган. Ошентип бул жерде Сиз мазарлардын негизинде эл
арасында оозеки баян кантип жаралып, өнҥгҥп, сакталып келээрлиги жөнҥндө да
тҥшҥнҥк алуу мҥмкҥнчҥлҥгҥнө ээ болосуз.
Ал эми мазарлардын сҥрөттөмөсҥ «Айгине» уюмунун кызматкерлери
тарабынан, алар кандай кабыл алса, ошондой баяндалды. Айрым гана учурларда
кайсы бир мазарлар туурасындагы «Айгине» менен иштешкен окумуштуулардын
сҥрөттөмөлөрҥ дагы берилет, айталы, Манас кҥмбөзҥ менен Боо-Терек боюнча
2004-жылдагы биздин археология боюнча кеңешчибиз окумуштуу-археолог Бакыт
Аманбаеванын сҥрөттөмөлөрҥ ал мазарлардын көрҥнҥшҥн тереңирээк ачып
берҥҥгө көмөкчҥ болду. Аталган автордун Зулпукор мазарынын тарыхы тууралу
пикири да колуңуздагы эмгекте пайдаланылды. Биз сөз башында белгилегендей,
бул жерде сунушталган мазарлардын бардыгы «Айгине» уюмунун мҥчөлөрҥ өз
көзҥ менен көрҥп келген мазарлар болгондуктан, бардыгынын каерде, кандайча
жайгашкандыгы, алардын тҥрҥ (булак, тал, терек, таш, кумурсканын уюгу ж.б.)
тууралу аздыр-көптҥр берилген маалыматтар, миң уккандан бир көргөн демекчи,
турмуштун чындыгы.
Ырас, кеп мында эл ыйык деп эсептеп, ар кыл учурда ар кыл чакырымдан
атайы келип сыйынып жҥргөн мазарлар тууралу болот. Ал мазарга адамдын
каттамы канча, кҥнҥнө же айына бир адам келеби, же он адам келеби, биз эң
маанилҥҥ деп эсептеген нерсенин өзҥ – дегеле ошол жердин же нерсенин мазар
катары эл тарабынан кабылдангандыгы. Бир-эки киши же бир-эки ҥй-бҥлө келип
зыярат кылган жер да мазар деп көңҥлгө алынды. Эл өзҥ туура, ыйык деп
эсептеген нерсеге карым-катнаш жасайт, өздөрҥнҥн табити тартпаган нерсени
аларга таңуулоо кыйын.
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ТАЛАС ОБЛАСТЫНДАГЫ МАЗАРЛАРДЫН
СҤРӨТТӨМӨСҤ ЖАНА ООЗЕКИ ТАРЫХЫ
Чогултулган, иликтенген маалыматтар боюнча аталган өрөөндөгҥ
мазарлардын саны 250 гө чукул болсо дагы, бул жерде «Айгине» уюмунун
мҥчөлөрҥ барып, өз көздөрҥ менен көргөн гана мазарлар жөнҥндө сөз болот.
Талас району
Кең-Кол өрөөнҥ:
1.

Манас кҥмбөзҥ
Таш-Арык айылы
Кароолчусу: Ҥтҥров Самарбек

Мазардын тҥрҥ - кҥмбөз. Ал Таш-Арык айылынын тҥндҥк-чыгышында 300
метр аралыкта жайгашкан. Кҥмбөздҥн тҥндҥк-чыгышында 7 метр аралыкта Манастын чакмак ташы менен төлгө ташы; андан кийин 40-50 метр аралыкта Кароол чоку; тҥндҥгҥндө - музей, ат майданы; тҥндҥк-батышында - «Манас-Ата
гҥлзар багы», комплекстин жетекчилиги; батышында – шыпаакан; тҥштҥкбатышында - Ажыбек датканын жайы; тҥштҥк-чыгышында - 15 метр аралыкта
Төлөев Кожобек (1911-1964) деген кишинин кҥмбөзҥ, андан кийин түлөөкана
жайгашкан. Кҥмбөздҥн тҥндҥгҥндө - 3 метрден кийин, батышында - 3 метрден
кийин; тҥштҥгҥндө - 12 метрден кийин 50-100 метр узундуктагы эски жай (мҥрзө)
жайгашкан.
Кҥмбөздҥн дубалы 4 тең бурчтуу таризде, ҥстҥ жагы - 8 бурчтуу тҥндҥк
тҥрҥндөгҥ курулуш. Кҥмбөздҥн жалпы бийиктиги - 11 метр; узуну, туурасы - 7,77
метрден. Дубалы кызыл тҥстөгҥ кирпичтен тургузулган. Кҥмбөздҥн оозу тҥштҥктҥ
карап турат. Ооз жак бетиндеги кирпичтерде арабча жазуулар бар. Жалпы 3 эшиги
бар. Бет маңдайында 10 м аралыкта зыяратчылар отуруп куран окуш ҥчҥн ҥстҥ
жабылган отургучтар коюлган.
Кҥмбөз 1993-1995-жылдары оңдолуп, 1995-жылы «Манас» эпосунун 1000
жылдык мааракеси белгиленген.
«Айгине» уюмунун 2005-жылдагы илимий кеңешчиси, тарых илимдеринин
кандидаты Бакыт Аманбаева тарабынан даярдалган маалымат боюнча:
«Республикалык, андан да кеңири мааниде оозго алынып, жылдын кайсы
учуру болбосун көп эл каттап зыярат кылган жер – Манастын кҥмбөзҥ. Ал деңиз
деңгээлинен 1432 м. бийик турган Манастын чокусу (Кароол-чоку, Тал-чоку,
Манас-супа) тоолорунун тҥштҥк-батыш этегиндеги көтөрҥңкҥ жерде жайгашкан.
Тоонун тҥндҥк-чыгыш бетиндеги Камырдын бели деп аталган адырлар менен
ойдуңдарда биздин эрага чейинки I кылымга таандык деп табылган Кеңкол
көрҥстөнҥ жайгашкан. Тоо чокуларынан 1945-жылы эле тҥндҥк жагында
мунарасы бар, иштетилбеген таштан турган платформа тҥрҥндөгҥ сепилдердин
урандылары көрҥнчҥ. Ал курулуштун ҥстҥнөн жана айланасынан XIII-XIV
кылымдарга таандык керамика чогултулуп, ошондой эле уруп тҥшҥрҥлгөн араб
жазуусунда анын аткарылыш датасы (1341-ж.) жана сепилдин ээси Мухаммеддин
уулу Али Дервиштин ысымы тҥшҥрҥлгөн таш (67х47) табылган. (Масон М.Е.,
Пугаченкова Г.А., 1950, 24-25-бб.). Чокунун тҥштҥк-чыгышын карай азыр
жабыкта турган кенен көрҥстөн жайгашкан. Анын аймагынан 30-40-жылдардын
жана кийинки мезгилдин изилдөөчҥлөрҥ - XII кылымдын аягы менен XIII
кылымдын башталышы жана монгол доору ҥчҥн мҥнөздҥҥ болгон керамиканын
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сыныктарын табышкан. Эң эле кийинки: XVII кылымдан азыркы этнографиялык
мезгилге чейинки кылымдардын табылгалары дагы байкалып, тизмеге
тҥшҥрҥлгөн. Ушул көрҥстөндҥн дээрлик ортосунда Манас кҥмбөзҥ жайгашкан. 1,5
чакырым батышты карай ошол эле дастан-баяндын кейипкерлери Каныкей менен
Айчҥрөктҥн булагы орун алган. Кҥмбөз Орто Азиялык архитектура ҥчҥн салттуу
11ге жакын метр бийиктиктеги, ар бир бет жагы 7 м болгон, квадрат тҥрҥндө
алганда 4,38х4,48 көлөмҥндөгҥ бир бөлмөлҥҥ мавзолейди элестетет. Ал
пайдубалсыз, бир нече катардан турган таш плиталарынын ҥстҥндө жайгашкан».

Оозеки тарыхы:
Манастын кҥмбөзҥнҥн тарыхы, аны ким салгандыгы тууралу эки вариантты
Манас ордодо иштеп кеткен манасчы Жумалиев Асанкан билдирет:
«I. Каныкей атасын чакыртат. Атасы көп кол менен келип кҥмбөздҥ салып бҥтҥп,
кетет. Каныкейдин атасы кетээр менен Абыке, Көбөш чатак салып, Каныкейди
талашат. Талашканда Бакай жардам берип, Каныкей Таластан качып кетип калат.
II. Бүбү Мариямдын айтымы боюнча:
Канисяк хатун - «Канисек кыз» деген сөз. Ал - Ак Бакай Эмир кызы. Ошол кыздан
кийин тукум калган эмес. Ак Бакай Эмирди Чыңгыздын тукуму өлтҥрҥп салат.
Өлтҥргөндөн кийин: «Сен менин балама тиесиң», - дейт. Анан Жууку деген
баласына алып берет. «Мен бирөөгө тукумумду бербейм, кан аралаштыргым
келбейт» - деп, ал аял андан төрөбөй коѐт. Анан кҥйөөсҥ («Манастагы» Ай Кожо
деп жҥрҥшпөйбҥ): «Эптеп мына муну өлтҥргҥлө, бул ансыз деле мага бҥлө
болбойт. Менден такыр төрөбөй койду. Башка аялдарымдын баары төрөйт да, бул
төрөбөй койду», - деп өзҥнҥн бакма баласына айтып, уу бердирип өлтҥртҥп коѐт.
Канисяк хатун өлөөрҥндө: «Мен атама атамдын аты унутулбасын деген ниет
менен кҥмбөз салдырдым эле. Мен өлсөм ушул жерге кҥмбөзгө койгула. Атам
коюлду, атамдын ҥстҥнө мен коюлам», - дейт. Анан кҥмбөзгө Канисек катынды
коѐт. Жанагы Канисек катындын кҥмбөзҥ деп аталып калганы ошондон».
Ал эми «Манас энциклопедиясы» сунуштаган маалымат боюнча: Манастын
кҥмбөзҥ - орто кылымга (14-к.) таандык архитектуралык эстелик. Эпос жана эл
ичиндеги уламыш боюнча баатырды эскерип жҥрҥш ҥчҥн бейитине анын жары
Каныкей атайы тургузган көрөсөндҥҥ курулуш. Ал ушул кезге чейин сакталган.
1893-жылда орустун белгилҥҥ изилдөөчҥсҥ академик В.В.Бартольддун Орто
Азияга жасаган илимий саякаты жана 1895-жылы Ташкен шаарындагы археология
ышкыбоздорунун Тҥркстандык ийриминин уюштурулушу Манас кҥмбөзҥнҥн
илимий негизде изилденишине өбөлгө тҥзгөн… Уламыштардын дагы биринде
кҥмбөздҥ Семетей салдырганы айтылат. Кыш жасоо ҥчҥн топуракты алыстан
алдырып, ылайга эчкинин кылын кошуп, бышкан кыштарды эркечтин майына
кайнаткан дешет. Манас кҥмбөзҥ жөнҥндө эпосто төмөндөгҥдөй саптар бар:
Жети миң эркеч бир кырып,
Кыш бышырып бек салды.
Жети кылым өткҥчө
Жетигимдин кҥмбөзҥ
Бузулбай турсун деп салды
Алты миң эркеч бир кырып,
Кыш кайнатып бек салды,
Алты кылым өткҥчө
Айкөлүмдүн кҥмбөзҥ
Бузулбай турсун деп салды (СК, 1.238).
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Кыштын топурагынын курамынан Кеңкол дайрасынын жайыктарына мҥнөздҥҥ
болгон кесек кумдун табылышы кыш даярдоо ҥчҥн жергиликтҥҥ материал
пайдаланылгандыгын айгинелейт. Кээ бир кыштарда кам кезинде беттерине батып
калган айбанаттардын издери бар. Ал издер Талас өрөөнҥндө таралган
айбанаттарга таандык экени далилденген… Бирок, 14-кылымда курулуп, кийин
ушул чөлкөмдө жападан-жалгыз бҥтҥн калган кҥмбөздҥ эл өзҥ сҥйҥктҥҥ баатыры
Манастын ысымы менен байланыштырып айтып калган (1-том, 436-437-бб.).
Демек, кеп ал кҥмбөз чын эле Манастын кҥмбөзҥбҥ-жокпу, анда эмес, кеп
эл ишениминде.
Манас кҥмбөзҥнө кызмат кылууну өмҥрдөгҥ парзы катары тутуп,
шайыктык милдет өтөп келген адам таржымалдарын «Манас ордо» комплексинин
кароолчусу (кҥмбөздҥн кароолчусу башка) Жумадил Мамеков төмөнкҥдөй
билдирет6:
«Кҥмбөз жайгашкан жер, аймак чоң чоң атабыз (кубабыз) Олжочунун ҥлҥш
жери экен. Олжочунун өз аты - Караооз. Ал иниси Хан Бҥргөнҥн казыначысы
болгондуктан, өз аты унутулуп, олжолуулугуна байланыштуу Олжочу атка
конгон. Олжочунун уулу Токторбай XVIII кылымдын 90-жылдарынан тартып
кҥмбөзгө кароолчулук кылып, ал милдет атасы өлгөндөн кийин (1865-жылдан
тартып) жыйырма жаштагы уулу Мамекке өтөт. Ата салтын улап Мамектен кийин
шайыктыкка келген анын уулу Саргалдак 1941-жылы Улуу Ата Мекендик согушка
аттанып, ошол бойдон дайынсыз кетет. Саргалдак – кадимки Атай ырчынын
(Огомбаев) таятасы Жантакбай комузчунун (ал дагы атагы узун элдин учуна,
кыска элдин кыйырына белгилҥҥ чоң өнөрпоз болгон) иниси болгон7. Ошентип,
Токторбай – молдо, Мамек – манасчы, Саргалдак - чоң дубана болгон ата-баба
муунунун өкҥлдөрҥндөгҥ «чымын» асыресе кҥмбөздҥн касиетинен аларга
ыроолонгон табылга окшобойбу.
Саргалдак согушка кетип, дайынсыз болгондон кийин СССР Жогорку
Советинин депутаты Алымкул Ҥсөнбаев Манас кҥмбөзҥндө эл менен жолугушуу
өткөрҥп, кҥмбөздҥн шайыгы тууралу сурайт. Эл Саргалдактын кабарын айтканда,
«Саргалдак эми келеби, келбейби» деп, шайыксыз иштин болбостугун айтып,
сексендин кырын таяп калган Теке баатырды шайыктыкка алдырып келет. Теке
баатыр көз жумгандан кийин менин кайын атам 1962-жылы шайык болуп келген
экен. Өзҥнҥн көзҥ өтсө дагы кемпири Супайра (менин кайненем) 1995-жылга
чейин шайыктык кызматын улантып, чалы экөө баштап, өзҥ уланткан шайыктык
парыздын узактыгын 33 жылга жеткирди. 1995-жылы гана Таш-Арык айылына
салган ҥйҥнө көчҥп кетип, кечээ жакында, 2006-жылдын май айында 82 жашында
көз жумду. Андан бери мамлекетке карап калган Манас кҥмбөзҥнө кароолчулук
кылуу жумуш орду катары калыптанып калды. Супайра кайненем болсо кҥмбөзгө
болгон 33 жылдык кызматында 20 жылын маянасыз эмгек этсе, кийинки 13
жылында ага атайын өкмөт тарабынан акы төлөнҥп берилген. Анын убагында ал
жерде тегереги коргондолгон гана кҥмбөз жана кароолчунун таштан салынган ҥйҥ
боло турган. «Алымбайдын кемпири» атыккан ал кемпирди кҥмбөзгө каттагандар
жакшы билишет. Абышкасы Алымбай багбан болсо өзҥнҥн карылыкка таяп
(шайык болгондо 65 жашка барып калган) курагына карабастан, ак мээнети менен
бак, тал-терек, баарын тигип, кҥмбөздҥн тегерек-четин гҥлдөткөн. Азыркы
«Манас-Ата гҥлзар багы» дагы – анын мээнети».

6

Кеъ-Кол \р\\н=нд\ жайгашкан мазарлардын дээрлик бардыгы тууралу
маалымат Ж.Мамековдон алынды.
7
Бул баянды айтып берип жаткан Жумадил Мамеков – Жантакбай менен
Саргалдактын иниси Чоъараалынын уулу.
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2.

Манастын чакмак, төлгө ташы
Таш-Арык айылы
Кароолчусу: Ҥтҥров Самарбек

Мазардын тҥрҥ - таш. Алар Манастын кҥмбөзҥнҥн сол тарабында, туурасы
– 1,50, узуну 3,50 метр болгондой аянтта жайгашкан. Чакмак ташка караганда
төлгө ташы чоңураак.

3.

Камырдын бели
Таш-Арык айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - бел. Белги-касиети - ҥстҥнөн ат чаап өтсөң дҥңгҥрөп
турат. Асты көңдөйдөй. Манас атанын тоосунун арт жагында жайгашкан. Ал
жерде жергиликтҥҥ калктын мҥрзөсҥ бар, ҥч айылдын – Таш-Арык, Орто-Арык,
Ак-Жар айылдарынын көзҥ өткөн адамдары ушул жерге коюлчу, бирок «Манас1000» тою өтөт деп, 1985-жылдан баштап ал жерге сөөк коюуга тыюу салынган.
Азыр ҥч айыл ҥч башка жакка сөөк коет. Жанында ат майдан бар. Ал ат майдан
тҥндҥк-батыш тарабында. Камырдын бели мазарын негизи кҥмбөздөр тҥзөт. Алар
кол менен жасалган. Манастын кҥмбөзҥнөн 1 чакырым алыстыктагы тҥндҥк жак
бетинде. Ал жерде көк тактада «Көрҥстөн» деген жазуу илинген. Мазардын
кароолчусу жок, жалпы Манас ордонун аймагына кирип кетет. Азырынча эл көп
эле барат. Бирок Камырдын бели деп көпчҥлҥгҥ аташпайт. Жанында камыштар, уй
беделер көп өскөн. Жапыз-жапыз тоолор көп.
4.

Каныкей -Булак
Ак-Жар айылы
Кароолчусу: Жуманазаров Беккул

Мазардын тҥрҥ - булактар. Ал айылдын тҥндҥк-батыш тарабында
жайгашкан. Айылдан 200 м алыстыкта. Өз алдынча 41 булактан турат.
Өзгөчөлҥктөрҥ - ар бир булактын суусу ар башка даам бергени. 41 булак 41
илдетке даба экендигин айтышат. Булактардын аралыгы жакын. Баш-аягы 80 метр,
туурасы – 3 метр.
Оозеки тарыхы:
Эсенгул шайыктын айтымында: «Жакып хан көз жумгандан кийин Манас
жаш калат. Хандыкка көтөрҥлөт. Кырк жигит кҥтөт. Чыйырды апа: «Сен көп
дердеңдебе. Атаң өлҥп, калмактар баланы баладай, малды малдай, кызды кыздай,
келинди келиндей айдап кеткен», - деп чындыктын четин кабарлайт. Манас ата
азыркы Каныкей апа булагынан 40 жигитке жыйын өткөрмөй болот. Каныкей апа
41 кыз менен келип, 41 жерди казып, ошончо булак пайда болот. Манастын
чоролорунун ар бирин ар бир булакка жуунтуп, оорулуулар илдетинен айыгып,
жоого аттанат. Жоодон жаракат алгандар кайра келип сакайышат».
Каныкей булагы тууралу айтылган баян ушул. Бирок азыркы учурда
«Каныкей булагы менен Айчҥрөк булагы алмашылып аталып жҥрөт, келгендер да
Каныкей булагына келдим деп Айчҥрөк булагына, же тескерисинче, жаңылыш
зыярат кылып жҥрҥшөт. Булактардын тарыхый ордун кайтарып берҥҥ керек»
деген пикирлер пайда болууда. Бул ойлор - бҥбҥлөрдҥн бирине (Бурул
Кожобековага) берилген аяндан жана дегеле аталган мазарларга кайдыгер эмес
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адамдардын изилдөөлөрҥнөн улам айтылган пикирлер. Бирок биз азырынча буга
чейинки айтылып келген маалыматты гана берҥҥнҥ туура көрдҥк.
5.

Айчҥрөк-Булак
Ак-Жар айылы
Кароолчусу: Жуманазаров Эсенгул

Мазардын тҥрҥ - булак. Ак-Жар айылына кеткен жолдон оң тарапта
токойду көздөй 500 метр, 30 метр ары чыгышты карай көл бар. Көлдөн өйдө 700
метр – Айчҥрөк апанын булагы.
Оозеки тарыхы:
Мамеков Жумадилдин айтымында: Айчҥрөк кийин Семетейге турмушка
чыккандан кийин ушул жерге келип жашаган. Алты бакан тээп, өз колу менен бир
чынар терек тиккен экен. Чынар теректин алдынан бир кулак суу чыгыптыр. Азыр
анын атында аталган булак ушул.
«Манас энциклопедиясындагы» маалымат боюнча: «Айчҥрөк-булак – Талас
дарыясынын оң алабында, Кеңкол өрөөнҥнҥн ылдый жагындагы булак. Бҥгҥнкҥ
кҥндө ал аймакка айыл тҥшҥп, булак Таш-Арык айылынын ичинде, «Долоно» орто
мектебинин жанында. Эл оозунда «Айчҥрөк Семетейди издеп ак куу болуп учуп
келип ушул булактын башына конуп, Чачыкейге ушул жерден жолуккандыгы
айтылат, кайгы-кубаныч аралаш көз жаштан пайда болгон» - делип, Айчҥрөктҥн
өзҥ менен байланыштырылат» (Манас энциклопедиясы, 1-т. 51-б.).
Чыпынын мазары
Кара-Шоро жайлоосу
Кароолчусу: Абдыраимов Кашымбек атанын көзҥ өтҥп кеткендигине
байланыштуу, мазар учурда Мамеков Жумадил тарабынан көзөмөлдөнөт.
6.

Мазардын тҥрҥ - терек жана урандылар. Таш-Арык айылынын бҥткөн
жеринен баштап, мазарга чейинки жол 3 чакырым болот. Кең-Колго кире
бериштеги жолдон чыгышты көздөй 50 метр баскандан кийин тҥштҥк тарапта
арык, тегерегинде кара талдар өсҥп турат. Анан 300 метр баскандан кийин
жергиликтҥҥ калктын айдаган картөшкөлөрҥ бар. Ошол картөшкөлөрдҥ аралап,
тҥштҥк-батышка кайрылабыз. Батыш тарабынан Кең-кол суусу агып турат.
Чыпынын мазарынын жанында иретсиз жайгашкан тал-теректер, чыгышында
аскалуу тоолор бар. Чыгыш жактагы 3 чоң кара талдын батыш жагында 50 метр
алыстыкта мазар жайгашкан. Мазардын тҥштҥк-батышында 10 метрлик алыстыкта
эски тегирмендин көөлҥсҥ, мазардын ҥстҥндө кирпичтер, дубалдын калдыктары
бар. Бийиктиги 1,5 метрдей болот. Тегерек-четинде камыштар өскөн. Сырттан эл
көп деле келбейт. Болгону жанындагы эле жашоочулар куран тҥшҥрҥшҥп, зыярат
кылып турушат.
Оозеки тарыхы:
Аталган мазардын мурунку кароолчусу Кашымбек атанын айтымында:
Чыпы деген Кушчу уруусунан, азыркы Карасуу айылынынан чыккан олуя адам
болжол менен 1782-жылы туулган. Ал 80 жашка чыкканда Кең-Колдун Бел конуш
деген жайлоосунан өлөт. Ал өлөөрдө: «Мени Манас атанын кҥмбөзҥнө койгула», деп айткан дешет. Анан өлгөндө жолдо алып келатышса, өлҥгҥ Кара шоро
жайлоосуна тҥшҥп калат экен. Анан өздөрҥ да ырым кылышып, тҥшкөн жерине
коюп коюшат. Өлөөрҥндө койлордун «тыпыратма» оорусун басаарын айтып,
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менин кҥмбөзҥм тҥбөлҥккө мазар болуп калсын деген экен. Ошондон бери
Чыпынын мҥрзөсҥ мазар болуп келе жатат.
Чыпы олуя бала кезинде эле теңтуш балдарына азыр жамгыр жаайт десе,
жамгыр жаап, ылдый аккан сууну тетири агызып койчу дешет.

7.

Өрҥк
Кең-Кол айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - булак жана өрҥк. Өрҥк мазардын жээгинен Обо суусу
агып турат. Тегерете кара аскалар орун алган. Аскалардын алдында Жантакбай
комузчунун там сарайы бар. Эски өрҥктөр бар. Мазардын тегерек четинде талтеректер, бадалдар, чычырканактар иретсиз жайгашкан.
Оозеки тарыхы:
Жумадил Мамековдун айтымында илгери Өрҥк мазардын батыш жагында
булак болгон экен. Ал булак жайы-кышы соолубачу экен. Ошол жерди ак жылаан
байырлаган дешет. Ал жылаанды көргөндөр булактын ээси дешип, ал жерге
тийишпечҥ. Ошол булактын жанында өрҥк болгон. Жантакбай деген комузчу аялы
Айымкан экөө балалуу болушпай, ырымдап ошол жерге келишип, сыйынып
жҥрҥшөт. Жыл айланып, Айымкан кыз төрөйт. Жантакбай комузчу касиеттҥҥ
ыйык жер экен деп, ал жерге жай салып, отурукташып калышат. Анан ал жерге
шайык болуп, өткөн-кеткенге бул жердин ыйыктыгын айтып, даназалайт.
Ошондон баштап, бул жер мазар болуп калган.
8.

Мечит
Кең-Кол айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - сокмо дубалдын урандысы. Мечит мазар кыя жолдун
астында. Обонун суусунан 100 метрче алыстыкта. Эски алма-өрҥктҥн ортосунда
1950-жылдары 50 тҥтҥндөй эл жашаган. 7 жылдык мектеп болгон. Азыркы учурда
мектеп сарайга айланган. Айланасында тоолор жайгашкан. Коргон таш өзөнҥ
чыгыш жакта.
Оозеки тарыхы:
Жумадил Мамековдун айтымында: «1870-жылдары Кыдыраалы деген киши
ажыга барып келет. Келгенден кийин мечит салат. Бейиштин тамагы экен деп
тегерете өрҥк, алма тигет. Кыдыраалы окуган эмес, аян аркылуу молдо болгон.
Мечит Кыдыраалы ажынын мечити деп аталып, бара-бара тегереги айылга
айланат.
Анын баласы Бейшенаалы деген молдо болот. Андай чоң молдо ал кезде
саналуу. Өз өрөөнҥндөгҥ Ҥмөт молдодон кийинки эле молдо Бейшенаалы (1963жылы көз жумган) болгон».
9.

Жорголот
Кең-Кол тоосу
Кароолчусу жок
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Мазардын тҥрҥ - жол. Кызыл чокуга чыгып бараткандагы капталдай кеткен
жол. Тегерек-чекеси тоо менен курчалган. Жумадил Мамековго Өмҥркан деген
мал баккан киши кулагына таңга маал кҥлкҥлөр угулуп, акыры көзҥнө көрҥнгөн
12-13 жаштардагы коендой окшош сегиз кыз бул жерден Чачыкейдин кара ташы
мазары жакка ооп кетип баратканын айтып, шыңкылдап көздөн кайым
болушканын айтып берген. Баяндаган да, уккан да эки киши бул мазардын куту
ошол тарапка кошо кетти го деп жоромолдошот.
10.

Кызыл-Чоку
Ҥч-Эмчек айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - тоо. Бийиктиги 100-150 метрдей бар. Тоонун чыгыш
тарабында 5 ҥңкҥр көрҥнҥп турат. Бул мазар Ҥч-Эмчек айылынын тҥндҥк-чыгыш
тарабында айылдан 5 чакырым алыстыкта жайгашкан. Бул мазардын тҥндҥгҥ,
чыгышы, батышы тоо менен курчалган. Мазарга 600 метр калганда жолдун оң
жагында урандыга айланган там турат. Болгону дубалдары гана калган. 300 метр
калганда бир жаңы салынган короосу бар ҥй турат. Тҥндҥк-чыгыш тарабында 100150 метр аралыкта сарайлар жайгашкан. Мазардын чыгыш тарабында тоодон агып
тҥшкөн анча чоң эмес суу агып турат. Мазар жолдон 50 метр алыстыкта, сол
жагында жайгашкан.
11.

Көзөнөк-Терек
Кең-Кол айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - терек. Обо суусу тҥндҥктөн тҥштҥктҥ көздөй агып турат.
Жээгинде теректер бар болгон экен. Азыр ал жер дөнсөө. Жанында мал сарай бар.
Суунун жээгинде талдар, теректер, чычырканактар, бадалдар өсҥп турат.
Оозеки тарыхы:
Жумадил Мамековдун айтымында: «Илгери бийиктиги 50 метрге жеткен
чоң чынар терек болуптур. Жоондугунан 3 кишинин кулачы жетчҥ эмес экен.
Ошол теректин киши баткандай көзөнөгҥ болуптур. Ал жерден кишилерге
жылаңач бала көрҥнчҥ экен. Анан ары-бери өткөн кишилер ал жерге куран окуп
жҥрҥшҥп, тилеген тилектери кабыл болуп, ыйык мазарга айланган экен. Кийин
1960-жылдары колхоз учурунда элдер курулуш каражаты катары кесип кеткен
дешет. Ошондон баштап мазар болбой калган экен. Азыркы учурда мазар деп
билген эле кишилер сыйынышат».
12.

Ак-Булак
Кең-Кол тоосу, Терек жайлоосу
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - булак. Шаркыратма мазарынын тоо жагында жайгашкан
мазар. Булактын жанында майда кум бар.

13.

Чачыкейдин кара ташы
Кең-Кол тоосу
Кароолчусу жок
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Мазардын тҥрҥ - таш. Ушул эле таш «Манас» энциклопедиясында
«Чачыкейдин чаты» деген аталыш менен төмөнкҥдөй сҥрөттөлөт: «Таштын
бетиндеги аялдын изи. Кеңколдун куймасы, Очойдон тҥштҥгҥрөөк, туура суунун
кечмелигинде салмагы эки-ҥч тоннадай сыйда кызгылтым, ҥстҥ жалпак таш жатат.
Таштын бетин эчен кылымдан бери суу жалмап, суу киргенде таштардын
жанчылгандыгына карабастан жаңыдан тоборсуган ак чопого жылаңайлак
адамдын таманы жҥлгөлөрҥнө чейин даана тҥшкөндөй аялдын изи сакталып
калган» (Манас энциклопедиясы, 2-т., 332-б.).
Оозеки тарыхы:
Жумадил Мамековдун айтымында: «Илгери Акундун кызы Айчҥрөк келип,
ошол жерден сазга конот. Өзҥнҥн ак куу кебин бекитип, чачын жууп жаткан
Чачыкейди тосо чыга: «Эже, мен сизге келдим. Семетейдин кудалашкан колуктусу
мен болом. Семетей билбейт. Бел куда болушкан экен аталарыбыз. Мени
Чынкожо, Толтой аялдыкка алам деп атамды чаап жатышат», - дейт. Чачыкей:
«Семетейдин менден башка алаары жок. Сен долусуңбу. Көзгө көрҥнбөй кетип
кал, болбосо чоролорго өлтҥртҥп салам», - деп чыр кылат. Анда Айчҥрөк: «Эже,
астыңыздан өттҥм. Сизге кҥңдөш эмес, кҥң болоюн десем, болбодуң. ШабырКөлдө ак куу болуп жатамын да, Семетейдин Ак шумкарын алып кетем. Семетей
айласыз, мен ҥчҥн болбосо да, Ак шумкары ҥчҥн менин аркамдан барат. Сөз жок
мени алат. Өз убалың өзҥңө», - деп караан ҥзөт. Чын эле Ак шумкарынан
айрылган Семетей бул окуянын сырын бил деп Кҥлчорону жумшайт: «Бир билсе
Чачыкей билет. Жеңеңден сурачы. «Эч жакка чыкпа» деп эртең менен алдымдан
ҥч жолу чыкты эле». Кҥлчоро келип Чачыкей жеңесине чоо-жайды айтат. «Куш
салганыңарды кайдан билем. Эчтеке билбейм», - дейт. Кҥлчоро жеңесин сабайт.
«Өлтҥрөм» деп кабыргасын сындыра чапканда, «Ээ бала, айтса айтайын», - деп
болгонду баяндайт. Кҥлчоро аттан тҥшө калып, жеңесинен кечирим сурап,
Семетейге Айчҥрөктҥн окуясын сҥйҥнчҥлөп барат. Ошондо Чачыкей эримден
айрылат экем деп кара ташка сҥйөнҥп алып ыйлаганда, ташка тамган көздҥн жашы
азыркыга чейин таш бетинде из болуп калган дешет».
14.

Ак терек (Топ терек)
Кең-Кол тоосу, Терек жайлоосу
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - терек. Ак терек мазары Кең-Кол өрөөнҥндө, Терек
жайлоосунун тҥштҥк-батышында жайгашкан. Ак терек мазарынын тҥндҥкчыгышында 60 метр алыстыкта сарай жайгашкан. Кең-Кол жайлоосунун жолунан
тҥштҥк жагына кайрылганда, Кең-Кол дарыясы агып өтҥп турат. Ошол дарыяда
кол менен жасалган кичинекей көпҥрө бар. Ал көпҥрөдөн өткөндөн кийин,
тҥштҥк-чыгышка карай 400 метр баскандан кийин, эки аскалуу тоонун ортосунда,
3 метр бийиктикте Ак терек мазары жайгашкан. Ак терек мазарынын тҥбҥнөн
азыраактан шаркырап суу агып турат. Ал жерде коко тикен, майда чөптөр, сарыкызыл гҥлдөр өсҥп турат. Андан тышкары тоонун уландысы аскалар менен
кошулуп кеткен. Топтошкон ак теректин тамырлары андан-мындан көрҥнҥп турат.
Мазардын тҥндҥк-чыгышында чоң бир терек бар. Ал терек мазардан 60 метр алыс.
Мазарга жолдон бара жатканда жол көрсөткҥчҥ көрҥнөт. Ал көрсөткҥчтө мазар
деп белги коюлган. Мазардын жанында майда-чҥйдө чычырканактар өсҥп турат.
Мазардын өзҥнҥн ээлеген жери бир тамдын ээлеген жериндей. Ал жерде көп
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теректер орун алган. Ошол эки асканын ҥстҥ жайылган тегиздик. Суусу
кандайдыр бир арыктардан келген.
15.

Ташрабат
Кең-Кол тоосу
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - жалгыз чоң тал жана тал тҥбҥндөгҥ булак. Тегерек-чекеси
тоо. Адамдар тҥнөй турганга чоң таштардан курчалган айлана бар. Булактын суусу
акпай эле жерге сиңип кетет.
Ташрабат – Кең Кол өрөөнҥнҥдөгҥ мазарлардын эң акыркысы.
Талас району

16.

Беш-Каракчы
Беш-Таш жайлоосу
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - моло таштар. 5 моло таш. Бешөө беш жерде турат.
Алардын ар бирине сҥрөттөмө:
1-таш. Бул таш ҥч бурчтук таризди алган.
Туурасы - 70х50 см.
Узуну - 1,55 см.
Өңҥ агыш тҥштҥ. Тегереги 1 метрче айлана тҥрҥндө чийилген.
2-таш. Бул 1-таштан кийин 2 метрден кийин турат. Туурасы – 1 метр 20 см,
узуну – 140 см. Бети жылмакай. Кырлары чыккан. Тҥбҥндө «1978 13 VII.» деген
жазуусу бар. Таштын ҥстҥ жагында (бет маңдайында) Z тҥрҥндө кызыл сызык
менен жазылган жазуу бар.
3-таш. 2-таштан 1 метрден кийин турат. Бийиктиги 1 метр 20 см, туурасы –
40 см.
Тҥбҥндө «К 1978» деген жазуу бар.
4-таш. 3-таштан 1,50 м кийин турат. Бийиктиги - 140 см, туурасы70х40см. Өңҥ - кҥрөң тҥстө. Бети - жылмакай. Тҥбҥндө «Н М» деген жазуу бар.
5-таш. Бийиктиги - 1,38 см, туурасы – 50х40 см. Кара кҥрөң тҥстөгҥ, бети
жылмакай таш. Тҥндҥк бетиндеги цементтин тҥбҥндө «Р 1978»деген жазуу бар.
Мазар Козучак айылынан 38 чакырым алыстыкта, Беш-Таш жайлоосунун
төрҥндө жайгашкан. Токтогулга аша турган ашуу Терек деп аталат. Ал ашуу
мазардын тҥштҥк-батыш тарабында 500 метр аралыкта жайгашкан. Тҥндҥкчыгышта, батыш тарабында - чабандардын боз ҥйлөрҥ, чатырлары бар. Негизинен
мазар өйдө баратканда жолдун оң жагында 300-400 метр аралыкта жайгашкан.
Оозеки тарыхы:
Зыяратчы бҥбҥ, 86 жаштагы Сооронбаева Сонунбҥбҥнҥн сөзҥ боюнча:
«Беш-Каракчы - бир кишинин 5 баласы экен. Анан ошолор ата-энесинен безип
кетип калышып, бейбаштык кылышып, Беш-Ташта жҥрө беришет бекинип. Арыбери өткөн-кеткенди талап-тоношуп, элдин аттуусу да, жөөсҥ да жҥрө албай калат.
Анан бирөөлөр таанып: «Сенин эле балдарың, мен тааныдым», - деп атасына
айтып келет. «Биз экөөбҥз баралы, эми тааныбай бизди да карактаар бекен», 21

дешип ата-энеси жолго чыгат. Кетип баратышса, балдары Беш-Каракчы деген
жерден кол салышып, алдыда бараткан атасын аттан эңтере тарта турган болот
бирөөсҥ. Карап турса, бир баласынын меңи бар экен кулагында. Аты Меңдибек
экен. Ошондо тиги баланы апасы: «Эй, Меңдибек! Тарт колуңду, алдагы сенин
атаң, ант ургур!», - дейт. Эссиз бала колун тартып алып качат. Качканда атасы:
«Мага колу тийип калды. Бешөөң беш каракчы болуп кал» деп терс бата берет
экен. Бешөө беш жерге жҥгҥрҥп баратып, каракчы таш болуп калышкан экен
дешчҥ биздин ата-бабабыз, алыстан караган кишиге беш калпакчан кишидей элес
берет дешчҥ. Менин кичинекейимде бешөө беш башка таш болгондугун айтышчу.
Кен казып жол салганда баарын кулатып салышып, анан баягы жылы Козучактын
малчылары чогулуп туруп кайра бир жерге азыркысындай кылып чогултуп койду
деп укканым бар».
17.

Коро-Кайыңдыдагы булак
Беш-Таш
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - булак. Бул мазар Козучак айылынан 17 чакырым
аралыкта, Беш-Таш жайлоосуна баратканда жолдун сол жагында, чыгыш тарапта
жайгашкан. Булактын оң жагында Беш-Таш суусу агып турат. Булакка чейин 20
метр калган жерде 2 цемент плитадан көпҥрө жайгашкан. Булактын чети таш
менен корумдалган. Жанында ак кайыңдар көп өсҥп турат. Жанында майда
булактар көп. Мазардын тҥндҥк-чыгыш тарабында 500-600 чакырым аралыкта
Шайлоо деген кишинин ҥйҥ жайгашкан.
18.

Чар-Кайыңды
Беш-Таш
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - кайыңдар. Бул Козучак айылынан 10 чакырым аралыкта,
жолдун сол жагында, тоонун этегинде жайгашкан. Ал жерде жолдон 2 метрлик
бийик турган дөңдө ак кайыңдар топтолуп өскөн. Атайылап бирөө алып барып
отургузган сыяктуу, баары бирдей жаштагы кайыңдар. Кайыңдын арасына
кадимкидей көлөкө тҥшҥп турат, эс алып отурганга да ыңгайлуу. Тегерегинде
майда чөптөр өсҥп турат, алар: чычырканак, өлөң чөп, теңге чөп, ит мурун ж.б.
Мазардын оң жагында 10 метрдей аралыкта Беш-Таш суусу агат. Оң жана сол
жагы тоо менен курчалган.
19.

Бердикожо уулу Жанкороз кҥмбөзҥ
Козучак айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - кҥмбөз. Айылдын эски мҥрзөсҥнҥн тҥштҥк-батыш
тарабында жайгашкан. Кҥмбөздҥн артында урандыга айланган башка кҥмбөздөр
бар. Тегереги чынжыр менен курчалган. Кҥмбөздҥн кире беришинде 2 найза
сайылып турат. Кҥмбөздө ''Бердикожо уулу Жанкороз'' делип, астына (1834-1910)
деген жыл эсеби, эки четинде кабыландын сҥрөтҥ берилген. Мҥрзөлөрдҥн
маңдайында бадал талдар бар экен. Ошолордун арасында атайын зыяратчылар
ҥчҥн салынган бир бөлмөлҥҥ жыгачтан салынган там турат. Жанында таштан
жасалган кемегеси бар. Тамдын ичинде отундар, чай кайнатып иче турган чоң
чайнек жана туз бар экен. Эл ошол жерге келип тҥлөө өткөзөт.
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20.

Арашан-Ата
Беш-Таш капчыгайы
Кароолчусу бар: Бекназаров Байыш

Мазардын тҥрҥ - булактар. Бул мазар Козучак айылынан 5 чакырым
алыстыкта, Беш-Таш капчыгайынын ооз жагында жайгашкан. Жыш өскөн
талдардын арасында жайгашкан 3 булак бар. Сол капталында Беш-Таш суусу агып
турат. Мазардын тегереги дөңгөчтөр менен тосулган. Суунун берки бетинде
атайын зыяратчылар ҥчҥн салынган бир бөлмөлҥҥ там. Тамак-аш жасаш ҥчҥн
кемеге (ҥстҥ жабылган), сууда көпҥрө бар. Көпҥрөнҥн ҥстҥ 7 жеринен темир
менен тосулган. Ошол 7 темирден эңкейип өтҥш керек.
Оозеки тарыхы:
Мазардын шайыгы Бекназаров Байыштын айтымында: Арашан ата деген
Манас ата сыяктуу баатыр, эл башкарган касиеттҥҥ киши болгон дешет. Ошол
жерге сөөгҥ коюлган. Бирок азыркы кҥндө Арашан атанын мазары мурдагы
ордунан бир аз алыстыкта, анткени ошол мазардын тегерегиндеги тал-теректерди
кыркып салышкан. Ошондуктан ал жерден бир чымчык учуп чыгып, конгон жери
- азыркы Арашан-Ата мазары. Бирок мурдагы орду сөөк коюлган жер эмес экен.
Чындыгында мазарлардын жанындагы тал-теректерди кыркканга, сындырганга
болбойт. Ал жердеги ҥч теректи орустар кыркып салып, акыры жер которуп жок
болушкан дешет.
Экинчи бир зыяратчы: Арашан деген мурун пайгамбар болгон экен. Анан
ал өлҥп, ошол жерге сөөгҥ коюлган экен. Анан өткөн-кеткендер ал жерге куран
окуп жҥрө берип, мазар болуп калган экен – десе, ҥчҥнчҥ бир адам тек гана:
―Илгери бир баласы жок жаш келин бул жерден бала суранып балалуу болуп
калган экен. Ошондон бери мазар болуп келе жатыптыр. Көзүккөн адамдар да
мазарга барып сыйынса айыгып кетет. Аса таяк көбҥнчө Арашан мазарынан
чыгат. Анткени ал тоолуу жер да», - деп эң жөнөкөй маалымат берет.
21.

Кумурсканын уюгу
Беш-Таш капчыгайы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - кумурсканын уюгу. Ал Арашан-Ата мазарынын өйдө
жагында жайгашкан. Аны теректер курчап турат. Ҥстҥн талдын бутактары менен
жаап коюшкан. Барган зыяратчылар жем, нандын кҥкҥмҥн чачып турушат.
Арашан-Атага зыяратка келген элдин баары бул мазарга да барышат. Көбҥнчө
төрөбөгөн аялдар каттайт дешет.
22.

Жанкороз абанын экинчи мазар булагы
Козучак айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - булак. Мазар Козучак айылынын башында, алма бактын
арасында жайгашкан. Айылдан алыстыгы – 300 м. Мазардын оң жагынан Беш-Таш
суусу агат. Тегерегин чычырканактар курчап турат.
Оозеки тарых:
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Козучак айылынын тургуну Токтош эженин айтымында бул булак убагында
Жанкороз аба тарабынан казылган, ошол ҥчҥн Жанкороз абанын булагы деп
аталып калган. Булак кайсы жылы казылгандыгы жөнҥндө так маалымат жок.
Жанкороз аба өтө касиеттҥҥ олуя болгон экен. Ал төрөбөгөн аялдарга «этегиңден
жалгасын» деп бата берсе, көп өтпөй ошол бата менен аялдардын боюна бҥтчҥ
экен. Ал көзҥ менен өзҥнө жакпаган кишини караса, ал киши катуу ооруп, көзҥгҥп
калчу экен, айрым учурда өлҥп да калган учурлар болгон дешет. Жанкороз аба бул
булакты ооруларга даба болуш ҥчҥн казган деген божомол бар.
Бир жолу ал киши жигиттери менен келе жатса, «оо баланча ажы келе
жатыптыр, ажыдан бата алабыз, койлорду чогулткула» дейт экен бир киши.
Ошончо койдун ичинен бир чулмур кулак кой колуна тиет экен да. Анан малды
ажы атанын алдына кармап бата алайын деген экен, ошондо: «Айланайын, эмдиги
жылы ушул убакта бир чулмур кулак балалуу бол» дептир. Анан кийинки жылы
бир кулагы жок чулмур бала төрөлҥптҥр.
Бир жолу бир жактан келе жатышса, жергиликтҥҥ кедей-кембагалдардын
арасынан бир кемпир жарма куюп чыккан экен. Бирок жарма кичине курттап
кетиптир, ошондо абам жанындагысын ич десе, тигил ичпей коюптур да, ошондо
абам «бул каскак» деп туруп ушул кемпирдин назары сынбасын деп ичип
жибериптир.
Бирөө баласынын атын абамдын атынан коюптур, анан абам жигиттери
менен келе жатса, ал баланын энеси абамдын атын атап, «өлҥгҥңдҥ көрөйҥн,
баланча» деп уулун тилдептир. Ошондо абам оозуң кыйшайсын десе керек, анан
ошол абам айткандай болуптур.
Илгери абабыздын жашыл кҥмбөзҥ болуптур, кҥмбөздҥ олуя адамдарга
кийин баланчанын кҥмбөзҥ деп аталып калыш ҥчҥн урматтап салат экен да. Ал эми
абамдын кҥмбөзҥ жашыл тыныкеден жасалган экен, ачарчылыкта эл анын
топурагын уурдап, Кетмен-Төбөгө алып барып саткан экен. Анан олуя киши эптеп
оокат кылсын деп кечирип коюптур. Болбосо баарын кыйратып салмак да. Анан
кирпичтен кайра кҥмбөз салынып, ҥй тигилип, мал союлуп, эл тарабынан той
өткөзҥлдҥ.
23.

Кызыл таштагы мазарлуу булак
Сасык-Булак айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - булактар. Ал айылдан тҥштҥк-чыгышка карай 1 чакырым
аралыкта, Талас суусунун оң жак бетинде, Кызыл таш тоосунун боорунда
жайгашкан. Булактын 16 көзҥ бар, негизинен жети көзҥнө сыйынышат. Итий
балдарды булактын суусуна жуундурса, кҥн суук болсо да бала ҥшҥбөйт,
денесинен ысык буу чыгып турат.
Оозеки тарыхы:
Зыяратчы бҥбҥ Атакелдиева Калиянын маалыматы:
Мазар качан, ким тарабынан ачылганы белгисиз, бул мазар илгертен эле
бар. Булактар Кызыл таш тоосунун жанында жайгашып калгандыктан, Кызыл
таштагы мазарлуу булак деп аталып калган. Илгери Кызыл таш тоосунун
аскасынан биздин ата-бабаларыбыз туз алуучу экен. Ал жерден ак туз чыкчу
экен. Ал туздун кайсыл жерден чыгаарын бир эле киши билчҥ экен, ал киши
өлгөндөн кийин туздун ордун эч ким билбей, туз ала алышпай калышкан. Ал туз
азыркы булакка кошулуп агып тҥшөт, ошон ҥчҥн булак кышылдап дем жетпей
калган бронха оорусуна жакшы болуш керек деген божомол бар.
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24.

Кыдыралы-Ата
Сасык-Булак айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - булак жана кҥмбөз. Ал Сасык-Булак айылынан 1,5
чакырым аралыкта тҥндҥк-чыгышта, Бала чычкан суусунун сол жак, каналдын оң
жак бетинде жайгашкан. Булак Кыдыралы ата тарабынан ачылып, көзөмөлдөнҥп,
мазар катары анын атын алып жҥргөн. Анан 9 жыл мурун ушул айылдын тургуну
Тойчу деген жигит ушул мазардын жанындагы талдан кесип, ҥйҥнө отун кылып
алып келген. Отун алып келгенден кийин таңга маал 5 айлык баласы чарчап калат,
өзҥ да ооруп кыйналат. «Мунун баары мазардын каргышы, ал жердин талын
кыйбаш керек болчу, мазардан эч нерсе албаш керек болчу» - дешип, мазарга мал
союп кечирим сурашып, жергиликтҥҥ эл жалгыз тал менен булактын жанына
Кыдыралы атага кҥмбөз тургузушкан.
Оозеки тарыхы:
Зыяратчы, 48 жаштагы Нурландын маалыматы:
Илгери ушул жерде Кыдыралы деген киши жашап, ушул булакты карап,
көз салып турчу экен. Касиеттҥҥ адам болгон. Кийин ал киши өлгөндөн кийин бул
булакка анын кызы көзөмөл кылчу. Ал булак Кыдыралы-Атанын убагында пайда
болгон ҥчҥн Кыдыралы-Ата мазары аталып калган экен.
25.

Майкадам калпа мечити
Кара-Ой айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - мечиттин урандысы. Мазар айылдан 300 м аралыкта, Чоң
чычкан суусу менен Ҥч Кошой суусунун кесилишинде жайгашкан, тегерегинде
айдоо аянты бар. Мечит урап, азыр урандысы гана калган. Ал мазардын жанында
Майкадам Калпанын даарат (2) алган булагы бар. Бул жердеги кара баткак бут
оорусуна жакшы. Бул жер өтө касиеттҥҥ болгондуктан, илгери бир кҥндө 50-60
мал союлуп, туш тараптан эл келип тҥлөө өткөрҥп, зыярат кылышып, элдин
каттамы токточу эмес экен.
Оозеки тарыхы:
Майкадам Калпа ата деген адам Манас районунан болгон экен. Бул жакка
куугунтукталып көчҥп келет. Көзү ачык олуя, өтө касиетҥҥ ажы болот. Бул мечит
мындан 100 жыл мурун Майкадам Калпа тарабынан курулуп, кийин касиеттҥҥ жер
мазарга айланган. Ал киши 1904-жылы ажылыкка барып, Мединадан каза болгон
экен. Ал кишинин касиети: алдынан чыккан адамдын оорусун билип, аны
камчысы менен чаап өтчҥ экен. Ал камчы менен чаап өткөндөн кийин, оорулуу
адам оорусунан толугу менен кутулган дешет. Ал өзҥнҥн убактысынын
көпчҥлҥгҥн мечитинде өткөрчҥ экен, мечиттин жанында булак бар, ал Майкадам
Калпа атанын даарат алган, булагы болгон экен. Анын касиетин, олуялыгын элдин
көбҥ билип, аны сыйлашчу экен.
Ал Айдараалы деген болуш менен ымала тҥзҥп жашап калат.
Айдараалынын балдары жаман чыгат. Ошондо Калпа атабыз: «Сен бейшеби
(заарасы) жерге тике кирген кыздардан алсаң, жакшы бала төрөлөт» - деп айткан
экен. Айдараалы жигиттери менен кыз издеп жолго чыгат. Казакстандан кедейдин
жалгыз кызын жолуктуруп, ага ҥйлөнөт. Мыктап калың берет. Аялы уул төрөйт.
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Калпа батамды берейин деп чакырат. Айдараалы бата алууга эң жакшы тайлагын
жетелеп барат.
«Дөөлөт башыңдан кетпесе экен,
Эч ким кууп жетпесе экен
Кудай берет балаңа»
- дейт да, калпа жанындагы балдарга «тайлакты сойгула да, этин бөлҥп талап
кеткиле» дегенде, Айдараалы: «Мен сени минсин деп алып келсе, мунуңду
билгенде жаманын алып келмекмин», - дейт. «Анда мага тигил жайда кереги тиет.
Ҥйҥңөргө бара жатып артыңарды эч карабай кеткиле», - дейт Калпа ата. Макул
болуп кетип бара жатып: «Эмне антип айтты экен, акырын карап коеюн», - деп
караса, бир ала жолборс менен кара жолборс алышып ойноп келе жаткан экен. Эки
жолборс эки бала болмок экен, караганда бири кайрылып кетип калат. Төрөлгөн
баланын аты - Ҥсөн, ал 19-кылымда болуш болгон.
Калпа кийин өлөөрҥндө: «Менин мҥрзөмдҥ 3 кҥн жакшылап кайтарсаңар,
малга да, адамга да көп пайдасы тиет», - деген экен. Кайтарган баланын көзҥ
ҥчҥнчҥ кҥнҥ таңга маал илинип кетет. Эртең менен мҥрзөнҥ ачса, кепини эле
калыптыр, мҥрзөдө ийненин көзҥндөй тешик бар экен. Калпа өлдҥ деп, уккан эл
батага келе жатса, Боо-Терек ата: «Ой мен Калпаны багымдатты окугандан кийин
көрдҥм. Ак-Тайлакминип батышты көздөй кетип бара жаткан», - деп айткан.
Калпа ата ага көрҥнгөн экен. Чогулган молдолор меңсиз кара кой сойдуруп,
калпанын ордуна көмдҥрөт. Калпа ата өзҥ айткандай, бул жердин тегерегиндеги
чөптҥ ооруган малдарга жегизсе бат айыгат.
Кҥндөрдҥн биринде Айдаралы болуш Эчкили тоодон улуу тоого көчмөк
болот. Элдин баарын жыйнайт. Ошол мезгилде Таластын суусу көтөрҥлҥп, эл өтө
албай турган экен. Ошондо Айдаралы Калпа атаны чакырып: «Кана эми элди
корго, калпалыгыңды, жайчылыгыңды көрсөт», - дептир. Ошондо Калпа ата:
«Мейли суранбай эле койсоң болмок, бирок мынча айтып калдың, өткөзөйҥн
элиңди, элиңдин баарын жыйна. Мен өткҥлө дегенде, бириң да артыңды карабай
тҥз өткҥлө», - дейт. Ошентип Калпа ата көрмөчүн бетине жамынып отуруп калат.
Ошо замат суунун агымы батышы батышка, чыгышы чыгышка агып, суунун
ортосу ачылат. Элдин баары жҥгҥ, малы менен өтҥп, аягында бир келиндин
жалгыз эле өгҥзҥ болгон экен, ошол өгҥзҥм өттҥ бекен деп артына кылчая
бергенде суу агызып кеткен экен.
Талас районундагы Кара Ой айылынын тургуну Исаков Кесексарынын
айтымында, Майкадам Калпа анын ата-бабалары болот: «Ал дин кишиси
болгондуктан, өмҥр бою куугунтукта жҥргөн. Ал эң биринчилерден болуп Талас
өрөөнҥнө мечит курган киши болгон. Мечит мындан 100 жыл мурун курулган.
Мечиттин ичине 3 касиеттҥҥ адамдын сөөгҥ коюлган. Анын мечитине көптөгөн
элдер келип турчу экен, Таластагы диндин уюткусу ушул жерде болгон. Таластагы
олуя, пирлер ушул жерге келишкен. Майкадам Калпа Мекеге айтылуу Шабдан
баатыр менен барган экен, ал ошол ыйык жерден кайтпай калган, «ал жерден каза
болгондор бейишке чыгат, ал жерден кудайга жаккан таза, олуя адамдар өлөт»
дешип, ал өлгөндөн кийин анын кадыр-баркы абдан өскөн. Ал көргөн кишинин
кандай гана оорусу болбосун, айыктырып койчу экен. Ал ар дайым узун чапан
кийип жҥрчҥ экендигин, өтҥп бара жатканда жанындагы адамга чапанынын учу,
жеңи тийсе эле ал киши сакайып калчу экендигин айтышат. Анын мечити ҥч
бөлмөдөн турган, ал эл көргөндөн кийин 40 кҥн элге көрҥнбөй, ошол мечиттин
ичинен чыкпай, кҥч-кубат алчу экен. Ал мечитти куруу ҥчҥн Ташкенттен
усталарды алып келген экен, таң калычтуусу, ал мечитке 100 жыл болуп калса да,
анын азыр бир дубалы, урандысы бар. Мечиттин жыгачтарын атам эл тепсеп
койбосун деп ҥйгө алып келип, намаз окуй турган сепил курган. Ал жыгачтар
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азыр да бар, таң калычтуусу – анын чирибей, ошол бойдон сакталганы. Бул
кишинин айтканы ката кеткен эмес, ал болор нерсени алдын ала көрө билген
көрөгөч олуя болгон. Анын мечитине Таластан гана эмес, башка коңшу жерлерден
да келип сыйынчу. Майкадам Калпа жөнҥндө айта берсе сөз көп, ал жөнҥндө
айтылуу Шабдан баатыр өзҥнҥн өмҥрҥндө эки олуя көргөндҥгҥн, анын бири
Майкадам калпа экендигин айтканы бар. Анын олуялык касиети кҥчтҥҥ болгон».
63 жаштагы Исакова Калипанын айтымында, «бул мазардын көрбөй
калгандарга, төрөбөй жҥргөндөргө, буту ооругандарга, жин ооруларына, тумоолоп
калгандарга даба боло турган касиети бар».
Өзгөрҥш айылынын молдосу Оогандын айтымында: «Талас өрөөнҥндө
калпа аябай көп болгон. Водный айылында төрт калпа бар, ошолорду билем.
Итийбас, Сарпаш, Чөкө, Бечел деген 4 бир тууган болгон. Төртөө тең атактуу
олуялардан болушкан, төртөө тең Алакчы деген уруудан чыгышкан. Майкадам
деген калпа болгон. Талас районундагы Кара ой айылынын мечитинин атын
Майкадамдын атынан коюшкан. Майкадам Чоң Шабдан деген олуя менен Мекеге
ажыга барган. Мекеге чыкканда бир сом пулу жок, бир сындырым наны жок
кеткен. Эмне ҥчҥн мындай кыласың дешсе, «Мен кудайдын кҥчҥн көрөм деп
эчтеме албай чыктым, кудай бар экени, 18 000 ааламды башкарганы чын болсо
мага нанды жолдон таап берсин, албайм», - дейт. Анан беш баласы куржунга
тамак-аш салып, акча алышып атасынын артынан калбай ээрчип алышат. Анан
Майкадам балдарына: «Эй акмактар, кудай бар, кудай берет, анан кудай берем деп
жатса, мен силердикин көтөрҥп алайынбы, кереги жок, албайм», - деп коет. Бирок
беш баласы Кара ойдон баштап ээрчий беришет. Майкадам болсо «Кеткиле, мен
кыбыланы карагандан кийин артты карабайм, кеткиле» дей берет. Ошентип
балдары атабыз алып келгенибизди албайт экен деп бирден кайта беришет. Эң
акыркы бир баласы Ак-Дөбө айылынын башына жеткенде Майкадам чыдабай:
«Эй, акмак, кет ҥйгө, мейли, алып кел алдагы тҥйҥнчөгҥңдҥ», - деп аркасын
карабай колун сунат. Тҥйҥнчөктҥ алгандан кийин баласы артка кайтат. Ошол
1912-жылы Ак-Дөбө айылындагы орус, тҥрк, башка улуттагыларда жетимдер көп
болгон. Жолдон келе жатканда жетимдер алдынан чыгып: «Ата, ата, нан
бериңизчи» - дешсе, тҥйҥнчөктҥ ачып, ичиндеги акчалардын бардыгын таратып
салат. Анан Жамбылдын вокзалынан Чоң Шабданды жолуктуруп калат. Анан экөө
поездге тҥшҥп, бир вагондо казак-кыргыздар чогулуп калышат. Анан баары бирибиринен «сен каякка» деп сурашса, баары эле ажыга дешет. Анан Майкадамды сен
каякка десе, ажыга дейт, а көтөрҥнчөктөрҥң кана дешсе, жок ушундай эле бара
берем дейт. Ошондо Чоң Шабдан: «Сенин тамагың, кийимиң, акчаң жок, кантип
барасың, же бир ууч талканың жок, кой, мен ханмын, уят болот. Мен сага бирдеме
бербесем мага уят болот», - деп бир тҥйҥнчөк акчаны кыйнап туруп берет. Анан
жолдон поезд токтогондо ары жакка барып, аны да жетим балдарга таратып берип
салат. Анан аны Чоң Шабдан көрҥп калып, акылы кемби, же жиндиби деп коет.
Кийин Ташкенттин вокзалына барса, бир кҥн эрте барып калгандай, Майкадам
алдынан тосуп чыгат. Чоң Шабдан ишенбейт. Мекеге барганча жолдон 99 жолу
жолугуп учурашат. Кийин Меке Каабага барганда тим эле апаппак жакшынакай
киши жолдун эч кандай азабын көрбөгөндөй баягыдан да жакшынакай болуп
кетиптир. Алдынан тосуп чыкканда, Чоң Шабдандар жҥдөп 3 ай жолдо
жҥрҥшҥптҥр. Кемеде, чөлдө, төөнҥн ҥстҥндө кыйналып барышса, Майкадам тим
эле бир кҥндө барып калгандай көрҥнөт. Ошондо Чоң Шабдан Майкадамдын
алдына жыгылып, бутун өпкөн экен. Кийин ажы бҥтҥп, эл зыяраттан кайтаарында
Майкадам: «Шашпагыла, мени ушул жерге коюп кеткиле, менин кала турган
жерим ушул жер, тагдыр ушундай экен. 3 кҥн кое тургун», - дептир. 3 кҥндҥн
ичинде Кааба ташты тегеренип чыгышат экен да, тегеренип жатканда Майкадам
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ташка чалынып жерге кулап кетет. Анда эл көп да, аны тепселеп кетишет. Анан
аны Чоң Шабдан өзҥ жууп, өзҥ кепиндеп жерге коет. Ошондо Майкадам Чоң
Шабданга: «Менин 5 балам бар, аларга өзҥң айтып бар. 5 баламдын бирөөсҥ Жунушаалы деген калпа, ага көкҥрөк тийгизип акырет дос бол», - деп осуятын
айткан экен. Ошонун айтканы менен барып Жунушаалыга көкҥрөк тийгизип,
акырет дос болушкан. Кийин Чоң Шабдан өзҥнҥн элине мечит салдырып, бир
кҥнҥ жума намаз окуп бҥтҥп, 15 тей киши менен атчан кетип баратса, ээн
коргондун жанында бир киши кол булгалап жатканын көрҥп, өзҥнҥн жаш жигитин
байкап келҥҥгө жиберет. Баягы жаш жигит атын чаап барса, андагы киши: «Чоң
Шабдан барбы?» - дептир. «Бар» - десе, чакырчы дейт. Анан тиги бала: «Сизди
чакырып жатат, ата», -дейт. Чоң Шабдан атын бастырып барса, баягы Майкадам
турат. Тигил жактан көөмп койгон, а бул жерден баягыдай эле тирҥҥ. Анан: «Көп
сҥйлөшпөйбҥз, мага Ак-Тайлак таап бер, ошого келдим, аппак болсун, бир чекит
да карасы болбосун», - дейт. Сөзҥн эки кылбай, Чоң Шабдан таап келем дейт.
Анан жер шарын кыдырып, нечендеген алтын, кҥмҥш, 100 төө, уй, жылкыга
алмашып, таап, ак тайлакты жетелеп, баягы коргонго келсе, Майкадам баягы эле
калыбынан жазбай отура бериптир. Анан тайлактын чылбырын бергенде,
Майкадам сҥйлөшпөйбҥз деген убадасы менен чылбырын алып, көздөн кайым
болуп кетет. Ошондон баштап Чоң Шабдан өлөөр-өлгөнчө башына кандай
кыйынчылык тҥшсө дагы, «Майкадам ата» дечҥ, анткени ошентип айтканда
кыйынчылыктар болсо чечилип калчу. Майкадам Чоң Шабдандын пири болуп
калган да. Пириң ким десе, Майкадам дечҥ экен. Мусулман болгондон кийин ар
бир адамга пир керек. Мисалы, Кушчу уруусундагылардын пири - Майкадам.
Майкадамдын баласы Жунушаалы калпа болгон. Атасы дайындап, Чоң Шабданга
акырет дос кылдырган. Алар бири-бирине намаз, теспе, куран багышташат. Башка
мал алыш-бериш кылбайт, анткени акырет достор мал кармабайт эмеспи.
26.

Өмҥрдҥн булагы
Кара-Ой айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - булак. Айылдан
тегерегин айдоо талаалары курчап турат.

400-500 м

алыстыкта жайгашкан,

Оозеки тарыхы:
Зыяратчынын маалыматы:
Бул мазар болжол менен мындан 100 жыл мурун пайда болгон. Ал мазар
Өмҥрдҥн булагы деп аталганынын себеби, Өмҥр деген киши ошол жерге тегирмен
салып, ошол жерде жашачу экен.
27.

Бала мазар (экинчи аты - Таш мазар)
Калба айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - булак. Айылдан 3-4 чакырым алыстыкта, асканын астында,
Калба суусунун сол жак бетинде жайгашкан. Айланасын бака теректер курчап
турат. Негизги өзгөчөлҥгҥ - төрөбөгөн аялдарга, тумоолоп калган наристелерге,
назарлап калгандарга жакшы.
28.

Алтыбай-Булак
Талас шаары
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Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - булак. Ал Талас шаарынын эски мал базарына
жакыныраак жерде, тактап айтканда, азыркы мал базар менен эски мал базардын
ортосундагы саздуу талаа жерде жайгашкан. Тегерек-четинде дөң жана кичинекей
арык бар, тал-теректерден эч нерсе жок. Абдан ыңгайлуу жерде
жайгашкандыктан, азыркы убакта ал мазарга тҥлөө өткөргөн элдин каттамы
кҥндөн-кҥнгө өсҥп баратат.
Оозеки тарыхы:
67 жаштагы Бҥбҥсара менен анын 17 жаштагы уулу Мирбектин
айтымында:
Мурун бул сазда элге таанымал алты бай жашачу экен. Алты бай бир
туугандар болгон. Бул сазда алар майрам болгон сайын абдан чоң байгелерди
сайып, ат чабыш өткөрҥшчҥ экен. Ошонун себебинен бул булактын аты Алтыбай
булак мазары деп аталып калган. Бул мазарды Айчҥрөк апа конуп кеткен жер деп
да айтышат.
29.

Илхам-Булак
Талас шаары
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - булак. Булактын тегерек-чекесинде чычырканак жана
кичинекей арык бар.
60 жаштагы Жээнбҥ апанын аталган мазарга сыйынып айткан «Илхам булак»
аттуу төмөнкҥ ырын Айгиненин кызматкери, Талас университетинин студенти
Асанакунова Назгҥл жазып алган:
Алтыбай абам сазында
Салаалап аккан булак бар.
Бала-чакам, неберем,
Кеп айтам эми кулак сал.
Билбегенге ал булак,
Жайынча агат шылдырап.
Белги берет өзҥмө,
Булактан кҥлҥп Шам-чырак.
Салаалап аккан ал булак,
Келгин деп мени чакырат.
Карып бир кете электе,
Калем ал деп шаштырат.
Жардамга келип жараткан,
Жадырап колум сунамын.
Тҥз жолго мени салгын деп,
Жалыныч менен сурадым.
Апакай болуп кийинип,
Алтын тактын ҥстҥндө.
Умай энем отурат,
29

Жанына жакын бара албай.
Таазим кылам жҥгҥнҥп,
Эмне чыкса оозунан,
Аткаргым келет жҥгҥрҥп.
Булагын тапсам таптаза,
Буркурайт жыты башкача.
Бурулуп басып кете албай,
Булактан ичтим канганча.
Акактап суусап турганда,
Айланып барам булакка.
Ак сабаа болуп бышылып,
Астыман тосуп турат да
Ал мага илхам, кубат да...
30.

Кумурска уюгу
Кырк-Казык айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - кумурсканын уюгу. Аны Кырк-Казык токою, теректер
курчап турат, тегереги абдан начар.

31.

Зулпукор
Арал айылы
Кароолчусу - Ибраимова Алтын

Мазардын тҥрҥ - кҥмбөз. Мазар айылдын тҥштҥк-батыш тарабында
жайгашкан. Кҥмбөздҥн тҥштҥк тарабында - Арал айылынын мҥрзөсҥ; батыш
тарабында 100 метр аралыкта - кароолчунун ҥйҥ бар. Тҥндҥк жана чыгыш жагы айдоо жери. Кҥмбөз аябай эскирип калган. Анда 4 жагынан кире турган эшик бар.
Дубалы урандыга айланган.
Зулпукор кҥмбөзҥ - архитектуралык эстелик. Талас-Суусамыр жолунун
боюнда, Кара-Кол суусунун жээгинде, Талас районунун Арал айылынан 1,5
чакырым аралыкта көрҥстөнгө жакын дөңсөөгө курулган. Элдик уламыш боюнча
Манас баатырдын кош миз кылычы – Зулпукор сынган согушту эскерҥҥ иретинде
курулган. Эстеликтин көлөмҥ сыртынан эсептегенде 6,75х6,5 м, ичи 4,24х4,42 м.
Кҥмбөз чарчы тик бурч тариздеги бышкан кирпичтен салынган. Кумпасы
сакталган эмес, фасадынын жана интерьеринин алгачкы оюмдары өчҥп калган.
Стилдик белгилеринин негизинде эстеликтин курулган мезгилин 12-к. – 14кылымдын баш чендери деп айтууга болот. Орто кылым мемориал
курулмаларынын бир тҥрҥ катары кызыгуу туудурат (Манас энциклопедиясы, т. 1,
236-б.)
Оозеки тарыхы:
Зулпукорго ҥзгҥлтҥксҥз зыярат кылган жана табыпчылык менен келген
кишилердин айтымында бул жерге илгери Азирет Алинин кылычынын сыныгы
тҥшкөн дейт. Ошондо ал: «Баласыздар бул жерден балалуу болушсун, оорулуулар
айыгышсын», - деп кыйкырган экен. Кылычынын учу эки ача болгон.
30

Зыяратчылардын бири Султанмуратов Зулпукор өзҥнҥн чоң атасынын
билимдҥҥ, арабча окуй билген киши болгондугун, небересинин атын Зулпукор деп
китептен окуп анан койгондугун, бул сөз арабча башкачараак айтылып, эки маани
бере турган сөз экендигин айтып келип, Ирвинг Вашингтондун бир китебинен
алынган окуясын Зулпукордун аталышына тҥздөн-тҥз байланыштырат:
Мухаммед пайгамбар бир урушта баягы өзҥнҥн туугандары менен
Мединага куулуп кетет… Мухаммеддин жакын туугандары курейши уруусунан.
Анан ошол араб жарым аралы тҥштҥк жагы Еврей, тҥндҥгҥ Сирия, Палестина,
анан Медина болуп, өзҥ ортодо жайгашкан да. Кербендерди өткөрбөй, Августиян
деген шаардын башчысы келатканда кол салышат. Анан кыскасы согушта
Мухаммед жеңип чыгат. Согушта жеңип чыкканда алардын салты боюнча куралжарак ж.б. ортого тҥшкөн, ортого коюп бөлҥштҥргөн кезде Мухаммед
пайгамбарга кылыч тиет. Аны Мухаммед пайгамбар дайым алып жҥргөн. Анан
көзҥ өтөөрдө 3 баласы кичинекей кезинен эле чарчап калып, эркек балдары
болбогондуктан, аны эң кичҥҥ кызы Фатиманын кҥйөөсҥ Алиге мураска берет.
Али экөө деле эки ата өткөн бир тууган эмеспи. Анан бул жерде айтылат, ушу
Азирет Алинин кылычы тҥшкөн жер делип. Чынында ал Мухаммед пайгамбардан
мураска калган касиет. VII-VIII к.к. кытайларды кууп чыгып, ислам динин
таратып, ошондо болгон согушта сынып, кылычтын сыныгы тҥшкөн дейт. Мунун
баары китепте эле эмес, эл оозунда да айтылып жҥрөт8.
Окумуштуу Бакыт Аманбаева эстеликтин датасы башка бир окумуштуу
С.Я.Перегрулова тарабынан стилдик белгилеринен улам Х-ХI кылымга таандык
деп аныкталгандыгын айтып келип, эстеликтин курулуш жылдары маселесине
келгенде өзҥнҥн жана башка кесиптештеринин пикиринде ал жогоруда
көрсөтҥлгөндөн бир кыйла кечирээк, караханид доорунун бир нече кыйраган
имараттарынын кирпичтеринен тургузулгандыгын билдирет. Ҥч тҥрлҥҥ кезиккен
кирпичтен улам, анын ҥстҥнө караханид дооруна мҥнөздҥҥ эмес конструкциялык
жана курулуш билгичтиктеринин айкындалгандыгынан улам, өздөрҥнҥн пикирин
чындыкка жакыныраак деп эсептейт окумуштуу9.
Ошондой эле Зулпукор деген бир байдын кызы экен деген пикир 77
жаштагы Нурманбетов Тургунбек аттуу маалыматчы тарабынан айтылды. Ал
көчҥп кетип баратып ушул жерден каза болгон дейт.
Ким курганы белгисиз. Мунун кирпичи башка жактан келген деп
жергиликтҥҥ калк айтат. Манастын кҥмбөзҥ менен Зулпукордун кҥмбөзҥнҥн
кирпичтери окшош.
40 жылга жакын бүбүлүк (3) жолунда жҥргөн Токтош Ҥмөталиева апа
Зулпукорду «төрт эшик» деп атайт. Ал апанын айтымында, «Зулпукор бул
Сатыбалды деген чоң кишинин кылычы болчу. Бир чабышта Сатыбалды чоң кожо
менен чабышып келатып, ушу жерге кылычтын учу тҥшкөнҥн айтышат. Ошондо
ал киши ушундай кыйкырып жыгылып жан далбастаганда, жаны ушул жерде
калган да, каны төгҥлгөн. Анан мазар болуп калды. Шейит (4) болуп калды. Ал
киши сҥттөй аппак таза киши болгон».
Дагы бир Ҥмөталиева Канатай аттуу зыяратчынын айтканы боюнча:
«Зулпукор мазары биздин чоң аталарыбыздан калган мазар экен. Сагындык деген
чоң кайын аталарыбыз ошол жерге коюлган, анан ошол жерди эгин сай кылып,
бир жактан келе жатып, аян берсе керек, суу чыгарам деп тҥнҥ менен жар салса,
Кушчулар (уруу аты) ―Колпочтун (Таластагы бир уруунун аты) бир айбаны келип
8

Ирвинг
Вашингтон.
Жизнь
Магомета.
–
М.:
СП
«Интербук».
Благотворительный фонд СССР «Мир и человек», 1990. стр. 91-101.
9
Аманбаева Б.Э. Мавзолеи Таласской долины. – Окумуштуунун «Айгине»
уюмуна берген маалыматынан.
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алып, ушул жерден суу чыгарам дейт, кантип суу чыгарсын, какыраган как талаа
болсо‖, - дешип таң калган экен. Анан жар салып отуруп, таңга маал суунун ҥнҥ
чыкканда элди ойготуп, арыктын башын ушул жерден казгыла деп арык каздырат,
ошол жерден бир булак суу чыккан экен, анан ал өзҥ минген атын союп, элге
тҥлөө өткөрөт, кушчулардын баары бутуна жыгылып, сыйынган экен. Менин
баламдын аты да - Зулпукор. Анан кайнатамдын атын атай албай баламды тергеп
(5) Акубай деп атайм.

32.

Жалгыз тал
Ҥч-Эмчек айылы
Кароолчу жок

Мазардын тҥрҥ - тал. Мазар айылдын тҥштҥк-батыш тарабында, айылдан 3
чакырым аралыкта, бешинчи тоонун арасында жайгашкан. Булактын тҥбҥндө чоң
картаң тал бар. Анын тамырлары сыртка чыгып калган.
Булак мурдатан эле бар. Коммунизм деген айылдагы бир киши ошол
талды тиккен экен. Ошондон кийин Жалгыз тал мазары деп аталып калган дешет.
Оозеки тарыхы:
Зыяратчы, 47 жаштагы Бообекова Ардак Жалгыз талдын тарыхы тууралу:
«Эми кандай десем. Коммунизмден бир киши ушу жалгыз талды сайган дейт. Ал
жер өзҥ мурун булак болгон экен. Анан ошо киши сайып, элдер барып сыйынып,
негизи бул мазарды ошолор жайлашчу экен», - деген маалыматты берет.
33.

Сандык (экинчи аты - Мазар булак)
Талды-Булак айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - булак. Мазар тоонун эң чокусунда жайгашкан. Бет
маңдайындагы тоо ак карлуу. Тоого сай аркылуу чыгат. Тоо бийик болгондуктан,
бийиктигин ченөөгө мҥмкҥн эмес. Мазардын тегерегинде арча ж.б өсҥмдҥктҥр
өскөн. Суу чоң таштын боорунун оюгунан орун алган. Оюктун ичиндеги сууну
канча алсаң да бөксөрбөйт жана ашпайт. Жайы-кышы ошол бойдон турат,
кышында тоңбойт. Суу эч жактан агып келбейт, өзҥнөн-өзҥ пайда болот. Суу
турган таштын тҥбҥндө бир тҥп арча бар, арчада толо чҥпҥрөк жана суу ичҥҥ ҥчҥн
темир кружка байланган. Сууну тегерете кишилердин аттары жазылган таштар
тизилип коюлган. Суу тазаланбагандыктан, киргилт тартып кеткен.
Сандык - тоонун аты, мазардын аты - Мазар булак. Бирок мазар тоонун аты
менен аталып калган. Тоонун ҥстҥ жайык. Мазар жайгашкан тоонун (мазардын)
алды ылдый тик. Булактан 10 метрдей оң капталда куураган арча турат. Булактын
тҥбҥндөгҥ арча өтө бийик эмес - 2,5 метр.
Булактын тегерегинде суурдун уялары көп. Булактын тереңдиги 0,5 (жарым)
метрге жакын.
34.

Алтын булак
Кара-Ой айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - аска-тоодогу булак. Кара-ой айылынын тҥндҥгҥндө 1
чакырым аралыкта Кызыл таш деген тоо бар, бийиктиги - 20 м, асканын өңҥ
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кызыл тҥстө. Анын этегинен суу жылжып чыгып турат. Тегерегинде камыш, чий,
эрмен чөп, жапайы тал өсөт.
35.

Шумкар уя
Талды-Булак айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - аска. Талды-Булак айылынын тҥндҥгҥндө 5 чакырым
аралыкта жайгашкан. Асканын бийиктиги – 150 метр, таризи - төрт бурчтук
сыяктуу болуп кетет. Аска - көк тҥстөгҥ бети быдыр таш. Өтө бийиктикте
болгондуктан, мунун тегерегинен эч нерсе курчабайт.

36.

Мазарлуу тал
Көпҥрө-Базар айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - тал. Ал Көпҥрө-Базар айылынын тҥндҥк чыгышында 1
чакырым алыстыкта жайгашкан. Самби талдын бийиктиги - 3-4 метр, ээлеген орду
- 2-3 сотук.
Курчап турган нерселер: чыгыш, тҥндҥк, батыш жагын тоо курчаган, ал эми
тҥштҥк жагында ак кайың өсҥп турат.
37.

Бакай-Таш
Талды-Булак айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - булак. Айылдын тҥндҥк-чыгышында, 6 чакырым аралыкта
жайгашкан. Булактын ээлеген орду – 1 сотук, тереңдиги - жарым метр. Тҥндҥк,
тҥштҥк, батышынан тегерете аска тоолор курчаган.
Манас району
38. Калпа-Ата
Карача айылы
Кароолчусу жок
Калпа-Ата мазарынын тҥрҥ - долоно менен аска жана булак. Карача
айылында бир гана чоң көчө бар, ошол көчөнҥн баш ченинде Канай деген
кишинин ҥйҥнөн тҥз чыкканда элҥҥ метр алыстыкта мазар жайгашкан. Мазардан
булакка чейин - отуз метр. Мазардын аркасы сай, кыр, андан кийин тоо башталып
кетет. Мазар чокулуу асканын жанында, ал жерде бир долоно бар. Он-жыйырма
метр алыстыкта бири-бирине жакыныраак жайгашкан эки булак бар. Арык,
айылдагы тамдар мазарга аябай жакын жайгашкан. Анын нары жагында бейит бар,
ал толуп калган. Бҥгҥнкҥ кҥндө ал жерге сөөк коюшпайт. Мазар болжол менен он
беш-жыйырма сотук жерди ээлейт. Жакын жашаган киши огород кылып тосуп
алганда, эки булак анын чарбагынын ичинде калып калган. Бирөөсҥнөн жакшы эле
суу чыгат, экинчисинен жакшы чыкпайт. Чокунун ҥстҥ бир аз жайыгыраак экен,
тегереги таш менен бир аз көтөрҥлгөн, ал жерге кызыл китеп (2) көмҥлгөн деген
уламыш кеп айтылып жҥрөт дешет.
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39. Жамбаш-Булак
Покровка айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - булак. Жайылган айылынан батыш тарапка карай 3
чакырым алыстыкта жайгашкан. Таластан болжолдуу тҥрдө 55 чакырым 400 м.
алыс. Сазда, ачык, жайык жерде жайгашкан. Кичине булак, тегерегинде
чычырканак, бадалдар өсҥп турат. Жанындагы бадалга чҥпҥрөк байланган.
Казакстандын Жасөлкөн айылына чектеш.
Айрым бир маалыматтар боюнча бул жер Жамбаш ата деген олуя кишинин
сөөгҥ коюлгандан тартып эле мазарга айланган.
40. Ак-Терек
Ак-Таш айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - терек. Ак Терек мазары Ак-Таш айылынан 3,5 чакырым
алыстыкта, тҥштҥк жагында, капчыгайда жайгашкан. Капчыгайдын бир жагы
бийик аска, бир жагы бийик тоо. Аска менен тоонун ортосунда секичеде мазар
жайгашкан, жерден 15 метр бийиктикте. Мазарга 20 метрдей жетпей топ тал өсҥп
турат. Суунун шарылдаган ҥнҥ угулат, бирок кай жерден агып жаткандыгы
көрҥнбөйт. Ак-Терек мазары зым тор менен тегерете курчалган. Курчалган
мазардын ичинде чоң-кичинеси болуп 15 ак, кара теректер өсҥп турат. Мазар
ичинде эки булак бар, булактар агып келип жерге сиңип жок болот. Булактын
тегерегиндеги өскөн топ чычырканакка толтура чҥпҥрөк байланган.
41. Булак
Кеңеш айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - булак. Мазар Кеңеш айылынан 400 метр алыстыкта сайда,
аңчада жайгашкан. Сайдын ичинде ҥч булак бар, ҥч булактын суусу биригип сай
менен агып кетет. Булак мазардын оң тарабы - мҥрзө, сол тарабы - жайыт, айдоо
аянт. Сайды жээктеп терек, чычырканактар өскөн.
Жергиликтҥҥ Айман эженин айтымында: Айша апа деген кемпир бар
болчу, азыр Жамбул тарапка көчҥп кеткен, ошол апа барып сыйынып аталган
булакты тазалап турчу.
42. Тамчы-Булак
Чоң капка айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - булак. Тамчы Булак мазары Киров суу сактагычынан 35 м
алыстыкта жайгашкан, ҥстҥ Талас-Жамбул жолу, жол тоонун бооруна салынган.
Мазардын өйдө жагында 10 (он) метрдей кичине аска, аска таштын боорунан суу
тамчылап агат. Тамчылаган сууларды бириктирип агызыш ҥчҥн атайын тҥтҥк
коюлган. Булак менен суунун ортосун унаа өтҥҥ ҥчҥн жол бөлҥп турат. Булактын
жанында атайын сыйынуучулар олтуруу ҥчҥн цементтелген стол жасалган. Булак
алдында роза гҥлдөр өстҥрҥлгөн, 2 (эки) тҥп кайың, 31(отуз бир) тҥп терек бар.
43. Шерикбай атанын мазары
34

Май айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - чоң булак. Мазар Май айылынын чет жаккы жеринде
Дҥйшөбаев жана Чойбеков көчөсҥнҥн ортосунда, ҥйдҥн огородунда жайгашкан,
ҥйдөн мазарга чейинки аралык 500 метр болот. Булак тоголок таризде, ээлеген
аянты - 1 сотук, булактын тереңдиги - жарым метр. Булактын негизги өзгөчөлҥгҥ тҥбҥ буркулдап кайнап турат. Батыш жагында жыш болуп камыш өскөн, ал эми
тҥштҥк жагында терек жана жапайы талдар, кара талдар курчаган, тҥндҥк жагында
ҥйлөр, чыгыш жагында өлөң чөптөр бар, ал эми булактын тегереги бҥтҥндөй саз
чөп.
44. Жети-Булак
Май айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - булак. Май айылынын тҥндҥк батышында 300 м аралыкта,
Жолонов жана Акжабаев көчөлөрҥнҥн ортосунда, ҥйдҥн огородунда жайгашкан.
Табигый жети булак бири-биринен алыс жайгашкан. Булактын бир көзҥнҥн
тереңдиги - 1 м. Жалпы ээлеген орду - 2 сотук. Курчап турган нерселер: батыш,
чыгыш жагында - ҥйлөр; тҥндҥк жагында - тал-теректер; тҥштҥк жагында - камыш
чөптөр өсҥп турат.
45. Долоно
Манас айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - булак жана долоно. Манас айылынын тҥштҥк жагында
Кызыл-Адыр тоосунун алдыраак жеринде жайгашкан, айылдан мазарга чейинки
аралык - 1 чакырым. Долоно талдын бийиктиги - 80 см. Ээлеген аянты - жарым
сотук. Долоно талдын кабыгы сары сымал. Тҥштҥк жагында - аска бетиндеги
балыр чөп, эрмен; тҥндҥк жагында - кара тал, ак, сары гҥл, шыраалжын; батыш
жагында – камыш; чыгышында - Кызыл Адыр тоосу курчап турат. Ал жерде дагы
булак бар, андан эки айыл суу ичет экен. Ошол булактан суу тҥтҥгҥ чыгарылган.
46. Теке-Таш
Арал айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - таш. Арал айылынын тҥндҥк батыш жагында Жылкычы бет
жана Туюк деген сайда жайгашкан. Айылдан мазарга чейинки аралык - 5
чакырым, мазардын өзгөчөлҥгҥ - таштын бетинде байыркы петроглифтердин
сҥрөтҥ чегилген. Таш сҥйрҥ таризде, таштын бийиктиги - 50 см, таштын өңҥ боз.
47. Чеч-Дөбө
Чеч дөбө айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - дөбө. Чеч-Дөбө айылынын тҥштҥгҥндө жайгашкан,
айылдан мазарга чейинки аралык 3-4 чакырым. Дөбө тоголок таризде, ээлеген
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аянты - 5 сотка. Кара тал менен тегерете, анын сыртынан зым тор менен
курчалган.
48. Хан-Ордо
Арал айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - жайык айдоо жер. Арал айылынын тҥштҥгҥндө 300 м
аралыкта жайгашкан. Ээлеген аянты - 1 гектар. Тегерете өлөң чөп курчаган.
Өткөн-кеткендер куран окуйт. Эл каттабай калган.
Жергиликтҥҥ эл менен болгон маектерде алар аталган мазардын тарыхы
туурасында «Бул жер бир кезде хандын ордосу болгон экен, бирок кайсыл хандын
же качанкы мезгилдеги ордо экенин билбейм», - деген гана жеңил жоопторду
кайтарышкан.
49. Кичи-Кайыңды
Арал айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - булак. Арал айылынын тҥндҥк-чыгышында жайгашкан,
аралыгы -200 м. Тегерете жар курчаган. Хан ордо мазарынын жанында
жайгашкан. Өзгөчөлҥгҥ -Хан ордо мазарынын алдынан чыккан булак Кичи
кайыңды мазарына агып келет.
50. Кочкор-Башат
Сарыбулак айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - асканын тҥбҥнөн чыгып турган булак. Айылдан 3 чакырым
150 м алыстыкта тҥндҥк тарапта жайгашкан. Жанында эки чычырканак бар, бирөө
булакты жаап турат. Чычырканакта көп чҥпҥрөк байланган, чайнек, чыны
илинген.
Тҥндҥгҥнөн - өзөн, тоо; тҥштҥгҥнөн - өзөн, айыл; батышынан – тоо;
чыгышынан - Сары чоку тоосу курчап турат.
Мазар өзөндҥн ичинде жайгашкан, жанынан суу агып өтөт, жанында жол
бар, мазарга 3 чакырым калганга чейин унаа барат. Кочкор башат деп аталып
калганынын себеби - баргандарга кочкор көрҥнөт деп айтышат.
51. Бабыр
Кайыңды айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - кҥмбөз, бийиктиги 3-3,5 м, чоподон жасалган.
Кайыңды айылынан 150 м алыстыкта батышта жайгашкан, жанында Акчал
мазары бар.
Курчап турган нерселер: чыгышынан – айыл; батышынан - сарай, көпҥрө;
тҥштҥгҥнөн - суу агып өтөт. Кайыңды суусунун берки бети - саз, наркы бети бейит.
Айылда белгилҥҥ, Бабыр ата деген эл башкарган адам болгон экен, анын
урматына салынган кҥмбөз качан курулганы белгисиз.
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52. Акчал
Кайыңды айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - кҥмбөз. Төрт бурчтук, башы тоголок, бийиктиги ҥч-төрт
метр, чоподон жасалган, ээлеген аянты - 2 сотук, бейиттин жанында башка
кҥмбөздөр бар, бейиттин тегереги курчалган эмес. Кайыңды айылынан 150 м
алыстыкта, батыш тарапта жайгашкан.
Батышында – айыл; чыгышында – сарай; тҥндҥгҥндө - талаа, жайыт бар;
тҥштҥгҥнөн суу агып турат.
Акчал деген киши ошол айылды башкарган бий болгон деген маалымат бар,
кҥмбөзҥ качан курулганы, качантан баштап элдер зыяратка келе баштаганы
белгисиз. Айылда ушул кишинин атынан коюлган аялдама да бар.
53. Чатбаз
Кайыңды айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - кҥмбөз, 30 м өйдө дөңсөөдө жайгашкан, кҥмбөз чоподон
салынган. Жанында дагы башка кҥмбөздөр бар.
Тҥштҥгҥ - жол; тҥндҥгҥ, батышы - айыл, талаа. Мазар айылдан 300 м
алыстыкта чыгышта жайгашкан. Качан курулганы белгисиз.
54. Кызыл-Чоку
Нылды айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - тоо. Нылды айылынан батышты карай 700 м алыстыкта
жайгашкан. Көп жакын эмес тоолор курчап турат. Чокудай болуп кызыл аска
көрҥнөт. Бардык бөлҥгҥ кызыл эмес. Бара жатканда айылга көрҥнгөн бети кызыл,
наркы бети ак. Жанында бир таман жол бар, жолдун ылдый жагында жарда эки
булак бар болгон экен. Аны сел жҥргөндө таш басып калган. Калган беш булак
ошол катарда жолдун жанында бир аз алыстыкта жайгашкан. Негизинен булактар
бири-биринен алыс жайгашкан. Булактардын көзҥ бҥтҥп, сазга айланып бара
жатат. Бир таман жол менен кеткен жакта, булактардын өйдө жагында суу
тегирмен жайгашкан. Ал бҥгҥнкҥ кҥндө да иштейт. Булактардын алды жагы
жайык. Кызыл чоку өзҥнчө, булактар өзҥнчө бири-биринен алыс жайгашкан.
Өзгөчөлҥгҥ - чокунун өзҥнчө обочолонуп турганы.
55. Таш-Дөбө
Нылды айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - аска жана булак. Нылды айылынан тҥндҥктҥ карай 700
чакырым алыстыкта, өзҥнчө турган дөңдҥн астындагы жарда булак жайгашкан.
Таластан болжолдуу тҥрдө 12 чакырым алыс. Өзгөчөлҥгҥ - чоң дөбө, ҥстҥ
тептегиз. Ҥстҥ көрҥстөн, жалаң наристе балдарды коюшат. Курчап турган
нерселер - оң жагы жайык талаа, дөң, тоолор. Бет маңдайы - огороддор, айыл, тҥбҥ
- жар.
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56. Ҥй мазары
Нылды айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - сары топурактуу бийик эмес дөбөчө. Нылды айылынын
ичинде, Умакеева деген айыл тургунунун ҥйҥнҥн аркасында жайгашкан.
Тегерегине жаш тал-терек отургузулган. Жанында бир аз чоңураак терек бар.
Көчөгө жакыныраак жайгашкан. Чекесинде кичинекей арык бар. Ээлеген жери эки-ҥч сотук.
57. Чечек-Булак
Карача айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - суу жана тал. Бирок суу булактай болуп кайнап чыгып
турбайт, сҥйрҥ таштын алдынан жыбылжып гана агып турат. Карача айылынан
тҥндҥк тарапка карай 1 чакырым алыстыкта, өзөндҥн ичинде жайгашкан. Таластан
болжолдуу тҥрдө 44 чакырым 400 м алыстыкта. Тҥндҥгҥндө өзөн, анын ичинде
топ-топ болуп өскөн дарактар бар. Чыгышынан дөңсөө, талаа, көрҥстөн, айыл
көрҥнҥп турат. Батыш тарабында алыс эмес бир тҥп бадал өсҥп турат.
58. Ак-Терек
Карача айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - чоң ак терек. Карача айылынан 1,5 чакырым алыстыкта
тҥндҥк тарапта жайгашкан. Болжол менен Таластан 42 чакырым алыстыкта. Мазар
адырдын ҥстҥндө жайгашкан өзөндөн 11 чакырым бийиктикте турат. Терек аябай
бийик болуп өскөн, жоондугу киши кулачынан ҥчөө келет. Анын ээлеген орду - 5
гектар, терек турган жер төрҥ деп эсептелет. Мазарга бара жатканда чоң тоо ташы
бар, ал жерге жҥрөгҥ ооругандар барышат. Ушул сыяктуу бир нече жерлер бар. Ак
теректин жанында дагы бир кичине тал бар, ылдыйда сайда бир нече бадалдар
бар, сол жагында анча көп жерди ээлебеген көлмө саз бар.
59. Карача хан кызы Акберметтин ордосу
Карача айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - бийик дөбө. Айылдын ичиндеги негизги көчөдө, бийик
жерде жайгашкан, ылдый сайда 30 м алыстыкта ҥйлөр бар. Аябай чоң дөң болуп
турат, ҥстҥ жапжашыл чөп, ордо сыяктуу болуп турат. Маңдайындагы жаш талтеректер кол менен тигилген. Өзгөчөлҥгҥ - аябай бийик болгону.
60. Кароол -Чоку
Арал айылы
Кароолчусу жок
Мазар абдан бийик жерде жайгашкан. Ал айылдын сырткы тҥндҥк жагында
төңсөөдө. Дөңдҥн ҥстҥ жайык, ал эми аталган мазар ошол дөңдҥн ҥстҥндө тоголок
болуп турат, тегереги бҥт таш. Өзгөчөлҥгҥ - Талас районундагы Манас ордо
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комплекси Манас районундагы Арал айылында жайгашкан кароол чоку мазарынан
көрҥнҥп турат .
61. Ырсаалы
Карача айылы
Кароолчусу жок
Ырсаалы мазарынын тҥрҥ - булак. Ал айылдан 1,5 чакырым алыстыкта,
тҥндҥк тарапта, өзөндҥн ичинде жайгашкан. Ага жетпей сарайлар бар, ал жерди
азиздер байырлаган дешет. Тҥндҥгҥнөн - өзөн, тоо, адырлар; тҥштҥгҥнөн - өзөн,
сарайлар, айыл; чыгышынан - адырлар, өзөндөр; батышынан - өзөн, адырлар
курчаган. Бул мазарга көп эл келбейт, көпчҥлҥк адамдар билбейт, элдин каттамы
аз. Мурда барышчу, азыркы кҥндө барбай калышкан. Илгери ал чоң коргон болгон
дешет. Талма, ээликме ооруларына жакшы. Качантан баштап мазар болгону,
качантан баштап адамдар зыяратка келе баштаганы белгисиз.
62. Жалгыз терек
Ташбашат айылы
Кароолчусу жок
Жалгыз терек мазарынын тҥрҥ - кара тал. Айылдан 3 чакырым алыстыкта,
тҥштҥк тарапта, тоонун этегинде жайгашкан, жанында чоң арык бар.
Чыгышы – талаа; батышы – талаа; тҥндҥгҥ - айыл, тҥштҥгҥ - адыр жана
тоолор менен курчалган. Качан мазар болгону, качантан баштап элдер зыяратка
келе баштаганы белгисиз.
63. Калпа-Ата
Карача айылы
Кароолчусу жок
Калпа-Ата мазарынын тҥрҥ - таш. Айылга жакын жайгашкан, аралыгы – 3040 метр, чыгыш тарапта.
Чыгышынан - кыр, адыр, тоо; батышынан - бир таман жол, арык, ҥйлөр, чоң
жол; тҥндҥгҥнөн - бир таман жол, ҥйлөр, токой, тоо курчайт. Тҥндҥк чыгышы адыр, кыр, бейит, тоо. Тҥштҥгҥнөн - бир таман жол, арык, сай, мончо курчап
турат.
64. Жуугуч
Карача айылы
Кароолчусу жок
Жуугуч мазарынын тҥрҥ - дөңсөө. Тегиз талаада жайгашкан, бир аз эле
өйдөрөөк болуп турат. Тегереги ылай кирпич менен көтөрҥлгөн, бирок ал кирпич
эзилип жер менен жер болоюн деп калган. Айылдан 2 чакырым алыстыкта, тҥштҥк
тарапта орун алган.
Тҥндҥгҥ - талаа, айыл. Тҥштҥгҥ - талаа, Талас-Покровка жолу. Тҥндҥк
чыгышы - талаа, Сөгөт айылы. Батышы да - талаа, Карача айылына кеткен жол
бар. Азыр ал мазарга эл көп барбай калган.
Оозеки тарыхы:
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Жергиликтҥҥ адам Турсамат уулу Дайырдын айтканы:
Айылыбызга жакын Чечек булак, Ак Терек, Жуугуч деген жер бар. Бул чоң
мазарларды калпалар жердеген. Негизинен 4 калпа болгон: Итийбас, Сарпаш,
Чөкө, Байсал. Итийбас Водныйга коюлган, Сарпаш калпа биздин айылга коюлган.
Итийбас калпа сууну так ортосунан экиге бөлгөн экен. Эл көчҥп бара жатып
суудан өтө албай жатканда: «Этегим суу болуп калды, сууга доо кетирип койдум,
эми бир балам суудан каза болот», - деген экен. Айткандай эле, Сарпаш калпа
эшек менен келе жатып болбогон эле бир сууга агып каза болгон экен. Азыркы
Жуугуч деген жерде ошонун боз үйү болгон. Ушул жерге алып келип, ушул
жерден сөөгүн жууп, чыгарышкан. Ошондон улам Жуугуч аталып калган. Ал жер
азыркы кезге чейин турат. Тегереги - айдоо. Бир жылдары айдоого кошуп айдап
салалы деп четине эле кош тийгенде, трактор бузулуп, айдоочусу такыр айдай
албай калган экен. Сарпаш калпа каза болгондо, айылдагы бир аял ырымдап
тумагын алган экен. Баласыз аял ошондон кийин Аскар деген бала көргөн. Мына
булардын касиеттҥҥлҥгҥ, таасири кандай.
Мындай кишилер дҥнҥйө, мал кҥткөн эмес. Бейшебай деген киши болгон.
Ал бир коюн Кудай атап, ошо менен берген эмес. А шарт боюнча Кудайга аталган
мал сөзсҥз союлуп, бышырылып, соопчулук ҥчҥн элге таркатылыш керек. Сойбой
турган малды жөн гана Кудайга атап коюу болбойт. Ошондо Сарпаш калпа
Бейшебайдын атаган кою көбөйҥп, бир короо болуп калганда бардыгын алып
келип, элге кудай тамак кылдырып берген. Бир жуманын ичинде бардык малды
элге бердирген.
65. Чырканак
Карача айылы
Кароолчусу жок
Чырканак мазарынын тҥрҥ - булак. Айылдан 3 чакырым алыстыкта, тҥндҥкбатыш тарапта жайгашкан. Качантан баштап мазар болуп, эл зыярат кыла
баштаганы белгисиз. Өзөндҥн ичинде жайгашкан.
Тҥндҥгҥ - өзөн, тоо, адыр; батышы - адыр, тоо, өзөн; тҥштҥгҥ - өзөн, адыр,
тоо, талаа; чыгышы - адыр, тоо менен курчалган.
66. Төрткҥл
Жайылган айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - булак. Айылдан 20 м алыстыкта.
Тҥндҥк-батыш тарапта орун алган. Чыгышынан чоң арык, айыл, биринчи
көчө, ҥйлөр көрҥнҥп турат. Тҥндҥгҥ - саз, ҥлҥшкө бөлҥнгөн жерлер, айыл, ҥчҥнчҥ
көчө. Батышы - саз, талаа; тҥштҥгҥ да - саз, чоң арык, Покровка айылы. Тҥндҥк
батышында топ-топ болуп өскөн калың камыш бар.
Негизинен мазар сазда орун алган. Элдин каттамы аз, жанында жашаган
аялдын айтканына Караганда, ал жолдошу менен көбҥнчө зыяратка келип жҥргөн
бир аялды көрҥп жҥрөт. Илгери бул жер Төрткҥл деген жер болгон. Арыктын
жээгинде калың камыш, мажҥрҥм тал, жаш теректер бар. Булактын тегереги сазда өсө турган майда чөп.
67. Булак
Покровка району
Кароолчусу жок
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Бул мазардын тҥрҥ - булак. Мазар айылдын ичинде, Трудовая көчөсҥнҥн сол
жагында, тҥштҥк тарапта орун алган. Чоң тоголок булак, четинде темир көпҥрө
бар, жанында арык бар, булактан чыккан суу ошол арыкка куят. Булактын
ортосунда ичке темир арматура бар, тҥптҥз кылып атайы жасап койгон, булактын
ортосуна жерге киргизип койгон, баш чени ачакей болуп турат. Булактын ичинде
көп талдардын тамыры көрҥнҥп турат. Жанында кара тал, ак терек, бҥлдҥркөн,
чырмоок чөп, мажҥрҥм тал, арыктын жээгинде алча жана майда чөптөр өсҥп
турат.
Качантан баштап мазар болуп, элдер зыярат кыла баштаганы белгисиз.
Тҥндҥгҥнөн - арык, көчө, ҥйлөр, саз; тҥштҥгҥнөн огород, ҥйлөр, көчө; чыгышынан
- көчө, саз, жол; батышынан - арык, ҥйлөр курчап турат.
68. Узун-Булак
Жайылган айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - булак. Айылдан 8 чакырым алыстыкта, тҥндҥк тарапта
жайгашкан. Жол бар, жолдун жээгинде булак, жанында бир-эки тал чоң болуп
өсҥп турат, бир аз алыстыкта дагы эки-ҥч тал бар. Өкмөт булактын тегерегин
цементтеп койгон.
Тҥндҥгҥндө - эки сарай, адыр, өзөн, тоо; тҥндҥк-чыгышында зым карагайлар
турат; чыгышынан - адырлар, жол, жайыт; тҥштҥгҥнөн - жол, талаа, эгин талаа,
айыл; батышынан кыр, адыр, дөңсөөлөр курчаган. Качантан баштап мазар болуп,
элдин зыярат кыла баштаганы белгисиз. Бирок азыркы Жайылган эли ошол жакта
жашашкан, кийин ылдыйга көчҥп келишкен деген маалымат бар. Алар ошол жакта
жашап турганда каза болгондорунун сөөгҥ ушул жерге коюлган, ошондон улам
мазар болуп калган дешет.
69. Кара-Булак
Кайыңды айылы менен Нылдынын ортосундагы Бел-Башат (Кара-Булак)
деген жер
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - булак. Манас районуна, Нылды-Атага баратканда жолдун
оң тарабында 2 чакырымдай алыстыкта бул булак жайгашкан.
Булактын тегерегинин баары капкара. Кадимкидей чөп өсҥп турганы менен
бир башкача жер. Булактын өзҥ да капкара болуп көрҥнөт, бирок чындай келгенде
туптунук. Тегерегинде чычырканак, теректер бар.
Манасчы Асанкан Жумалиев мындан 8-9 жыл мурун бир нече терек, өрҥк
тиккен. Теректер чоңойду. Өрҥктөрдҥ өткөн-кеткендер сууруп кеткен.
Оозеки тарыхы:
Манасчы Асанкан Жумалиевдин айткандары:
Булактын канчадан бери мазар болуп калганын эч ким билбейт. Бирок
жергиликтҥҥ эл, айрыкча ошол булактан сыр көргөндөр анын касиеттҥҥлҥгҥнө таң
берет. Андай адамдардын ичинде мен дагы бармын. Мен булактан өз көргөнҥмдҥ
айтып берейин.
8-классты бҥткөндөн кийин бир жыл окубай калдым, мектепке да барган
жокмун, койчу болуп иштедим. Анан Кара-Булак деген жерде (булак жайгашкан
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жерди кээ бирөөлөр Бел-Башат деп атаса, кээ бирөөлөр булактын атынан КараБулак деп атайт) кой жайып жҥрҥп, бир окуяга дуушар болдум. Сырын анча
билбейм, бирок дайыма ошол жерден өткөндө, эчтекеден-эчтеке жок төөнҥн
боздогон ҥнҥн угуп жҥрчҥмҥн. Ботонун ҥнҥн. Энесин ээрчип бараткан сыяктуу.
Анан ар ким айта берчҥ: «Ал ошол жердеги булак мазардын ээси. Ошентип маалмаалы менен ҥндөр угулуп турат. Корккондо эмне», - дешип. Мен ага кызыгып
калып, бардым. Кичинекей булак. Бирөө тазалап коюптур. Тегерете кичине
таштардан таштап коюптур. Баламын да мен деле, эч нерсе ойдо жок, төрт-беш
ташты кулатып салдым. Сууну бир аз тосуп, кетирбей ойноп туруп, анан кайра бир
аздан кийин ачтым. Ошо менен кетип калдым. Келсем, кечинде койду санай
келгенде, 27 дей кой жок. «Ой каякка жайдың?». «Ушуякка жайдым». Эки кҥн
издедик, табылбайт. Чабан мени урушат, мен ыйлайм. Кой куут мезгил болчу.
Ыйлайм келип. Мындай чыгып алып: «Ээ айланайын кудай, табылып калгай эле,
тил укпасам экен» - деп, Кудайдан сурайм. Анан Кара-Булакка келдик, ушерге
жайдым эле, тегерегин карайын деп. Карайм, жок, көзҥмдөн жаш куюлуп жҥрөм.
Өзҥнчө ээн жер. Анан булакка келсем, кулаткандарым турат, 5-10 мҥнөттө эмне
болот эле деп, жанына отуруп, кечээги кулаткан таштарымды ордуна тизип,
тегерек-четиндеги акыр-чикирди бир сыйра тазалап, анан кетмей болдум. 50
метрдей бастым го, кой маарайт. Кайра келдим. Келсем, бир кой турат. Баягы эле
мен жайып жҥргөн койлордун бири. Тегерегин карасам, башка мал көрҥнбөйт.
Анан жаман оюмда бул койду кармап алып байлап койсом дейм. Кармайын десем
баягы кой качты тескейди көздөй. Аркасынан кууп баратам. Качат, токтойт. Мен
жеткени калганда, кайра качат. Качып отуруп 2 чакырымдай, андан да көбҥрөөк
жерге чейин барды. Барып, бир жылгага кирди. Жылганын ичинде камыш
укмуштай. Койлордун баары камыштын ичине кирип кетиптир. Мындай издеген
киши таппачудай. Камыштын көлөмҥ бир чоң ҥй-бҥлөнҥн чарбасындай бар. 20-25
кой ичине кирсе көрҥнчҥдөй эмес. Чын эле ошол кой менин коюмбу, же менин
ыйлаганымды көрҥп, койлорго ээрчитип барып таап берген башка сырбы, башым
адашты. Ошентип койлорду таптым. Бул менин өзҥмдҥн көргөн сырым. Эл эми ар
кандай айтып жҥрҥшөт өздөрҥнҥн көргөнҥн.
70. Ырчы-Булак
Арал айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - булак.
Айылдан чыгыш тарапты карай 2-2,5 чакырым жерде көл бар. Бул атайын
тосулган көлдөн 300 метр жогору, Кайыңды суусунун жээгинде аталган булак
жайгашкан. Тегереги - аска таш, асты – сай, саз. Ылдыйраак жерде 2-3 топ долоно
өсөт.
Оозеки тарыхы:
Манасчы Асанкан Жуманалиевдин айткандары:
Ырчы булак деп аталып калгандыгынын себеби, кыргыздын көп таанымал
ырчылары, төкмөлөрҥ, акын, манасчылары (Манас районунун Арал айылынан
чыккандар) дал ушул булактан суу ичип, суунун касиетинен улам өнөрдҥн туу
чокусуна чыгышкан. Булак жөнҥндө биз бала кезде көп айтышаар эле. Алымкул
ырчыны Эркебай деген киши ушул булакка ээрчитип барган экендигин айтышчу.
Биз Эркебайды көрбөй калдык, 30-жылы атылып кеткен экен ал киши.
Бердибайдын Эркебайы. Каюм Мифтаков ал кишиден 1923-жылы 12-августтан 18августка чейин анын ҥйҥндө жҥрҥп, «Манас» эпосунан ҥзҥндҥлөрдҥ, накыл
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кептерди, ар тҥрлҥҥ ырларды жазып алган экен. А кишини көргөндөр жаактууга
жай бербеген чечен киши эле деп айтышат. Эки эл, эки баатыр урушса, эки тарап
чатакташса бир чай кайнам убакытка жетпей аларды элдештирип,
кучакташтырып, ушундай калыс адам болгон экен. Анан эл тарабынан бий атыгып
жҥрҥп, ошонусунан эле атылып кетти дешчҥ. Анын кол менен жасалган, калың
бир дептери болгон экен. Ошол дептерди көрдҥм мен өз көзҥм менен. Аны алган
киши тҥрмөдө бирге жатып, анан ал чыгаарында Эркебай айылдашына: «Менин
ушул жерден чыгаарымды бир кудай билет, көзҥм деле жетпейт, мен кайра
кайтпайм. Ушуну эстелик кылып, балдарым, кыздарым эскерип жҥрсҥн», - деп
аманат кылып тапшырган экен. Ал дептерди Жаманкул өзҥнҥн баласы Сейитке
бериптир. Сейит сактап жҥрҥп, өзҥнҥн Дөнөнбай деген баласына калтырып,
Дөнөнбайга мен жалдырап: «Ошол дептерди берчи, бир кой берейин», - десем да
болбой койду. Кийин барсам, каякта калганын билишпейт, жоготуп ийишиптир.
Эми ичин карасаң, араб тамгасы менен жазылган жалаң ырлар бар эле. Ошонун
ичинен «Коштошуу» деген ырын гана мен учурунда жазып алып калгам.
Башкасын алган эмесмин, айылынан кетип баратканда айткан ыры бар экен да,
ошол ырын жазып алып калгам. Аны Эркебайдын ырлары деп гезиттерге
чыгаргам. Бийсиң деген жалаа жабылган да а кишиге. Бай тукумусуң деген кеп да.
30-жылы ушул Бишкектен атылып кетиптир. Ошол киши Алымкулду Ырчы
булакка ээрчитип барган экен. Муну азыр 100гө чыккан карыя кишибиз бар
айылда, быйыл туура жҥздө, ошол киши айтып берген. Ал дагы ушу кҥнгө чейин
көк бөрҥ тартат. Атка минмек тургай элирип кетет. Өгҥнҥ видеого тарталы деп
атайын уюштуруп, областык телевидениени алып баргам. Көк бөрҥ тартам деп эки
чакырым жерге чейин кетпедиби, элдин баары суктанып, «жыгыласың» дешсе
болбойт. Анан ошо киши айтып атпайбы Алымкулдун булак суусун ичкенин,
себеби, ушул кишинин эжесин алган да Алымкул. Сейил деген кишини алган.
Алымкулдун эки аялы болгон: Замирбектин апасы бөлөк, мурунку балдарынын
апасы бөлөк, аты - Сейил.
Ошентип Алымкулду Эркебай ээрчитип барган экен. Муну Алымкул өзҥ
айтчу экен айылга барганда. Булактын касиети бар дечҥ экен. Булактын жанында
кара моло бар. Силер мурунку китебиңерде ошол жер тууралу Кара-Чоку деп
берипсиңер. Алымкул айтчу экен: «Эркебай менин ырчылыгыды, шыктуулугумду
байкаган го. «Жҥр, мен сени ырчы булакка алып барып келейин», - дейт. Анан
баргандан кийин: «Эми жҥр, ушул жерге эле тҥнөп албайлыбы. Тҥн ортосунда
каякка барат элек», - дейт. Жатсам, тҥн ортосунда бир карыя киши келди. Сакалы
киндигине тҥшкөн карыя киши: «Ай, сары томолок бала, оозуңду ачкын», - деп
айтканынан оозумду ачсам, кҥрҥч салып берди. «Кҥрҥчтөй даамдуу, кҥрҥчтөй элге
жугумдуу бала болгун. Оозуңдан ыр менен сөз төгҥлҥп турсун», - деп батасын
берди да, көздөн кайым болду», - дейт. Ошондон баштап келип ырдагысы келип
калганын айтат Алымкул ырчы. Ага чейин ҥч теңтуш комуз чертчҥ экен.
Кыдырбек, Карабай, Алымкул. Ортолорунда болгону бир комуз. Ал комузду, Кара
молонун ылдый жагы ҥңкҥр таш эмеспи, ошол жерге бекитип, кимиси биринчи
келсе, кечке ал ээлик кылып, кечке чертип, бирок ырдашчу эмес экен. Аны
Эркебай байкаган го. Анан булакка баргандан тартып Алымкул ырдап калып
атпайбы. Ынаш дегени да бар, теңтуш. Ынашы манасчы болуп кеткен. Ал
Ынаштан мен ҥйрөндҥм да. Ал жерден ошондой болуп, анан Алымкул чоң
акындардан Токтогулга, Ҥмөтаалыга жолугуп, ал эми Жеңижокко жолугам деп
барса, ошол маалда Жеңижоктун кырк ашын берип жатышкан экен, жолукпай
калганын айтчу, муну мен Алымкулдун өзҥнҥн оозунан уккам.
Анан Эстебестин атасы Турсунаалы дегендин ошол Ырчы булактан
берирээк жакта конушу бар болчу. Эски тамдарды кийин эле, кийин мен бала
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кезимде көрҥп калдым. Турсунаалынын тамы, тегирмени деген бар болчу. Анан
эшиктин алдында Эстебес ойногон таштар дагы эле турат. Анан Эстебес менен
апасы экөөнҥ эми: «Ой ушул Эстебес менен эки-ҥч кҥн ушерге тҥнөгҥлөчҥ. Менин
байкоомо караганда балаңда бир шык бар көрҥнөт» - деп ырчы боло электе эле
ээрчитип келген экен Алымкул. Анын тилин алган эжеси менен жээни Эстебес 7
кҥн катар булактын жанында тҥнөшөт. Ал жерден 500 метр эле жогору жакта
Алымкулдун атасы Ҥсөнбайдын тегирмени деген тегирмен дагы бар болчу.
Ошентип Ырчы булакка деп таланты бар адамдын баары каттап калды.
Мени Ынаш алып барды. Алымкулду булакка алып барган Эркебайдын өзҥ да
ушул жердин суусун ичип акын да, манасчы да, чечен да болгон. Эркебайдын
ырлары көп эле экен, бирок менде элдин оозунан чогултуп алган 20-30дай гана
ыры, анан жанагы Сейиттеги дептерден жазып алган «Коштошуу» деген ыры бар.
Манас айтканда да укмуш айтчу экен. Анан Алымкул өзҥ да чоң манасчы
болуптур. Ал ырчылыкка бет алып эле, анан айтпай калыптыр да «Манасты».
Айылдагылар ал тууралуу тамшанып айтышат. Кечинде баштаса эртең менен,
эртең менен баштаса кечинде токтотчу экен Алымкул «Манасын». Анан кийин эле
32-жылдары куугунтукка алынып, «Манасчы Алымкулду тапкыла» дегенде
манасчылыгынын баарын таштап ырчылыкка өтҥп кеткен экен да. Совет доору
көп эле нерсеге жолтоо болбодубу.
Анан бир кызык жери – аталган булактын мерчемдҥҥ жерлери бар. Бир
жылда бир жолу жылуу булак болуп чыга келет. Ошо мезгилде гана ичип калуу
керек. Ал мезгил жайындабы же кышындабы белгисиз. Мисалы, жеке мени алып
барган мезгилде кыш болчу, булак ысык экен. Мун ҥчҥн билген адам кайсы бир
сандар аркылуу бара турган мезгилди эсептеп чыга алган болуу керек. Булактын
ысыктыгы бир эле кҥнгө созулат. Ынаш да санаганды билген бейм. Мына ушул
Эстебес, анан Абдылда Муралиев, Аалы Туткучев деген акындар, бул экөө тең
ошол айылдан. Эми жаңы чыгып келатат Шайлоо Кыдыралиев деген, бул дагы
ошол айылдан. Ал быйыл 10-класста окуп жатат. Алымкул, Замирбек да ошол
айылдан. Кыргыз эл акыны Анатай да да ушу айылдан. Анан дагы бир нерсе ушул
– апырткандык эмес, айылдын ар бир экинчи ҥйҥндө комуз бар, ар бир экинчи ҥй
комуз чертип, ырдайт. Бардыгы сармерден, жоро мезгилинде шыпыра ырдап
чыгып кетишет. Аялдар дагы бар бирин-экин, төкмөлҥк кылган. Менин айылым
дагы - ушул Арал.
71. Тепчиме
Кайыңды айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - жылга, булак жана эки тал. Кайыңды айылынан батышты
карай 1 чакырым алыстыкта жайгашкан.
Оозеки тарыхы:
Манасчы Асанкан Жуманалиевдин айткандары:
Тепчиме деп аталып калганынын себеби, бул – атайын тепчип, оюп, кол
менен жасап койгондой жер. Байыртан аталган аты ушул. Бул тараптан сыр
көргөндөр айылда арбын. Анын бир шарты мындай: Ар жылда ар кандай болуп
бир нерселер көрҥнө берет. Аркы Кайыңды айылынын төмөн, батыш жак
тарабында көпҥрө бар. Бир кезде жазуучу Чолпонбек Абыкеев да ушул жерде
айыл өкмөтҥ болуп иштеген да, кайындарынын жеринде. Ал анча-мынча
«Ааламга» жазып чыккан. Мен эми өз көзҥм менен көргөн окуяны баяндайын.
Менин балдызым турмушка чыгып калып, эми кыргыздын салтын билесиң да,
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алдыга жыгылып келет эмеспи. Жыгылып келип калышты. Биз Аралда турабыз.
Тигилер Кайыңдыда – менин кайнатам. Анан кечинде конок кҥттҥк, кудалар да
кетмей болду, алар да Аралдан болушат, жакын эле жер да. Антип-минтип аларды
жөнөткөндөн кийин өзҥбҥзчө бир аз отурдук, анан кетели дедик, «кой эми, тогуз
чакырым эмне, барып калабыз. Эртең менен мал-кел чыгарыш керек», - деп кетип
калдык. Саат 2-3 болуп калган. Кҥздҥн кҥнҥ. Ушу ноябрдын экисиби, жыйырма
экисиби, айтор эки деген саны бар бир кҥн. Кетип баратып Тепчименин тушуна
барып калдык. Эми ичибизде бар да баарыбыздын, кичине-кичине ичип алганбыз.
Ошерге жеткенде, улуу сөздө уят жок, мен даарат ушатайын деп калып
калбайынбы. Калып эле, эчтеке оюмда жок, ошол көпҥрөгө жетээриме 10-15
метрдей калган. А тигилер топ болуп, 6-7 киши өтҥп кетти. Көпҥрөнҥн ҥстҥнө
келдим. Келсем эле бир ат турат, ээр токумдуу, тизгинин ээрдин кашына илип
койгон, ноктону чубалжытып, көпҥрөнҥн чыгыш жак тарабына таштап койгон.
Караңгыда кимдин аты экенин билбейсиң, карагердей ат. Анан ойлодум, бирөө
ичип келип, дал ушул жерге келгенде жыгылса керек дагы, томолонуп тиякка,
чылбыр-ноктону кармап жатып калса керек деп. Анан мындай карап турсам, ай
тийип турат, эч ким жок, нокто жөн эле бош жатат. Же көпҥрөнҥн астына жатып
калган болуш керек же башка болуш керек да. Анан дагы эле тҥшҥнгөнҥм жок,
жолдун тияк-биягын карадым, эчтеке жок. Анан баягы атты минип алып,
тигилерге чаап барайын дедим, анан «кылт» деп, «Ай атаа, Тепчимеден ары бир
нерсе көрҥнө берчҥ эмес беле. Менин көзҥмө көрҥнҥп бир балакет болбоюн» деген
оюма келе тҥштҥ да, атты тегеренип өтҥп, тийбей, көпҥрөдөн өттҥм, өтҥп,
артымды карасам ат турмак эчтеме жок. Ошол боюнча укмуштай тездик менен
жҥгҥрҥп, тигилерге жеттим го. Коркунуч бийлеп кетти да. «Ай, ат көрдҥңөрбҥ
силер жана турганда?». «Жок». Эч ким эчтеке көргөн жок. Бул менин өзҥмдҥн
көргөнҥм.
Аалынын (Туткучев) чоң атасы Турсунбек деген киши болгон. Өзҥнҥн
атасынын аты – Төкөмбай. Турсунбек деген киши жөнҥндө көп кеп кылышат.
Ошол Аралдан кетип бара жатып, кҥн бешим болуп калган экен, караса бир улак
турат дейт таштын ҥстҥндө. Жолдун тҥбҥнөн өтөт да таш. Анан чаап барыптыр.
Эңип кетиптир улакты. Анан эңип кетип, астына өңөрҥп алып, «жакшы болду, эми
апарып союп жейин» дептир да. Бир топ баса тҥшкөндөн кийинби, же ошол
таштын жанынан элеби, эркек-ургаачы экенин кармалап билейин деп, кармалап
жатса эле тиги эркек экен, «Ии, колуң толдубу?», - дептир улак. Ошол боюнча
улакты таштаганын да билбейт, чапкан боюнча ҥйҥнө келип жыгылып, бир жума
жатып, оозу-баштарына учук чыгып, абдан кыйналып жатып араң оңолуп кеткен
экен тҥлөө өткөрҥп.
Аалынын аталарында куудулдук өнөр укмуш болчу. Кара сөздҥн ырчысы
эле да. Укмуштай сҥйлөшчҥ. Аалыда да бар, атасы Төкөмбай да укмуш болчу.
Бирок ырдачу эмес, кара сөздөп, куюлуштуруп сҥйлөгөндө керемет эле.
Көп эле адамга аян болгон. Жакында болгон окуя: Амангелди деген бала
машина менен кетип бара жатып, туура ошол Тепчимеге жеткенде машинасы
бузулуп калыптыр. Май келбей калганбы, анан жанагы подсосту ары-бери
кыймылдатайынчы деп сыртка чыгып, капотун ачып, майды келтирип алып, кайра
жаап эле кетейин деп жатса, машинанын жанында кой турат. Кармап, машинама
салып албайынбы дейт. Салайын десе, нары басып кетет, улам жетейин деп
калганда нарылайт. Көпҥрөдөн өтөт, көпҥрөдөн өткөндөн кийин чыгышка
баратканда, ал жер дөң болуп, бир жагынан мурда топурак алынып, тегизделип,
жар болуп калган. Кой жарчанын ҥстҥнө чыгат. Улам жетем дейт. Илинипилинбей эле тык токтойт. Баласы бар экен жанында. Аралык 20-25 метр экен –
машина менен жанагы кой токтогон жердин аралыгы. Жуп кармайын дегенде кой
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жок болуп кетет. Тиги астын көздөй умтулайын дегенде, жардан учуп өлмөк экен
да, жардын бийиктиги 20-30 метрге жакын, баласы кыйкырып жиберет: «Ата, ата,
кыймылдаба, өлдҥң!» - деп. Токтоп калат, караса кой жок, эчтеке жок, биягы жар,
бир эле кадам болгондо учуп кетмек.
Ошондой ар кыл көрҥнҥштөр болгон. Эл ал жерди мазар катары карайт.
Өткөн-кеткендер куран окушат.
Кара-Буура району
72. Олжобайды керген таш
Көк-Сай айылы
Кароолчусу: Абдыраимов Жекшенаалы
Мазардын тҥрҥ - таш менен тал. Олжобайды керген таш мазары Көк-Сай
айылынын борборуна бара жатканда тҥштҥктҥ карай 1-1,5 чакырым аралыкта,
Сары ҥңкҥр эс алуучу жайынын жанында, тоо жакта, жолдун оң жагындагы
дөбөдө (батыш тарапта 10-20 метр алыс жерде Кҥркҥрөө суусу агып өтөт)
жайгашкан. Бара жатканда сол жагында Чат тоосу башталган болот.
Мазарда 1-2 м келген таш. Ташта ыр:
Тайакеси Кудуке кармап алып,
Таш төшөп тикенекке керип салып.
Ҥстҥнөн мал айдатып өткөргөн дейт,
Олжобайды Кишимжандан ажыратып
- делип, аягында Жекшен деген ысым жазылган.
Узуну 2-3 метр, туурасы 1-1,5 м келген майда таштар төшөлгөн, ага
адамдын сөлөкөтҥ тҥшҥрҥлгөн. Мунун чекелери таштар менен курчалган, 2 жаш
тал отургузулган (2 жаш тал бири-бирин карап, ийилип турат).
2 жаш теректин жанында ташка чегилип жазылган жазуусу менен кызыл
тҥстөгҥ, кыры чыккан, болжолдуу диаметри 1 метр келген 2 таш турат.
Оозеки тарыхы:
Олжобайды керген таш мазары Олжобай менен Кишимжанга арналган
Кара-Буура районунун Көк сай айылында жайгашкан. Жекшен байке атасынын
айтканын угуп, бул сҥйҥшкөндөрдҥн көз жашы тамган жерди белгилеп, белги
койгон. Ошондон кийин бул жерге бҥбҥ-бакшылар, жалпы эл сыйынып өтҥшөт.
Жекшен байке мазардын пайда болуу тарыхын төмөндөгҥчө тҥшҥндҥрөт:
«Атам Наркул жаш кезинде ээрчитип алып, ушул «Олжобайды керген таш»
жөнҥндө аңыз кылып айтып бергени эсимде. Олжобай тайэжеси Кишимжанга
ашык болуп калат. Бирок, Кишимжандын куда тҥшкөн жери бар болчу. Ага
карабай эки ашык акылдашып алып, кулак угуп, көз көрбөгөн жерге качып
кетҥҥнҥ ойлошот. Бир кҥнҥ таң жамынып качып жөнөшөт. Арып-азып акыры
ушул Чук-Терек деп аталган жерге келишет. Чытырман токой жанга жайлуу, сууда
балыгы, кырда кекилиги, токойдо бҥлдҥркөнҥ бар, айтор, жашоо-шартка ыңгайлуу
жер экен. Абдан чарчаган эки ашык сулк жыгылып, тырп этерге алдары жок
жатып калат. Ошентип кҥндөр өтҥп, капастан чыккан булбулдай болуп ээн-эркин
сайраңдап өмҥр сҥрө баштайт. Алар ҥчҥн эртеңки кҥнҥ эмне кҥтҥп турганын
ойлонбой, эки ашык сҥйҥҥнҥн кумарына канбай жашоо улантып жатканда кара
булут каптагандай, издеп жер кыдырган таякеси Кудаке эки ашыктын өмҥрҥнө
караңгы тҥн тҥшҥрөт. Олжобайды абдан сабап, эс-учунан ажыратып, элдин эсинде
калсын дегенсип алдына таш төшөп, ҥстҥнө тикенекти таштап, керип салып,
ҥстҥнөн мал айдатып абдан кыйнап өлтҥрөт. Кишимжандын кудайга ҥнҥ
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угулганына эч ким көңҥл да бурбайт. Ошентип өлҥгҥн атка артып жөнөп кетишет.
Кҥндҥн ысыгынан эти жыттана баштагандан кийин азыр казак-кыргыздын жери
аталган Куланды–Сай деген жерге мҥрзө каздырып, денесин коюп көмөөрдө
Кишимжан таякесинен уруксат сурап, Олжобай менен коштошуп чыгуу ҥчҥн
мҥрзөгө тҥшөт. Олжобайдын маңдайынан өөп, «бул жашоодо сен жок жашоо мен
ҥчҥн караңгы тҥн, ошол ҥчҥн тҥбөлҥккө бирге бололу» деп өзҥ менен ала тҥшкөн
ач албарс шамшар менен өзҥн жҥрөккө бир уруп өмҥр менен кош айтышат.
Жаңылганын сезген таякеси ачууга буулугуп, «өлгөндө да силерди бирге
койбойм» - деп, экинчи мҥрзөнҥ каздырып, жанына коюп, Чук-Теректен алган эки
чыбыкты экөөнҥн мҥрзөсҥнө сайып кете берет. Ошол чыбык жетилип чынар
терекке айланат. Кудайдын кудурети менен ошол чынар терек азыркы кҥндө
айкалышып өскөн дейт. Өлгөндө жаткан жери башка болсо да, тирҥҥлҥктө бирге
дегендей, чынар теректин жалбырактары шуудурап, мен болсо аска ташты алып
келип башына орнотуп, эки талды сайып, аска таштын бетине «Олжобайды керген
таш» деп жазып, экинчи бетине чегип ыр жазып койдум».
73.

Ажыдаар-Таш
Көк-Сай айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - таш. Ажыдаар таш мазары Көк-Сай айылынын борборунан
бара жатканда тҥштҥктҥ карай 1- 1,6 чакырым алыс, Сары ҥңкҥр эс алуучу
жайынын жанында, тоо жакта, жолдун оң жагындагы дөңсөөнҥн боорунда
(дөңсөөдөн батыш тарапта 10-20 метр алыс жерде Кҥркҥрөө суусу агып өтөт)
жайгашкан. Бара жатканда сол жагы Чат тоосунун этегинде, Кҥркҥрөө суусунан
тике чыгышты карай 5-10 метр жогору жайланышкан. Олжобайды керген таш
мазарынан тҥштҥктҥ көздөй 70-100 метрче жогору орун алган. Таштын ҥстҥндө
жылаандын элеси тҥшҥрҥлгөн. Көлөмҥ 1,5-2 метр келген, ичи чуңкурча таризинде.
Жандарында чоң-чоң тоо таштары жайланышкан.
Оозеки тарыхы:
Олжобайды
керген
таш
мазарынын
кароолчусу
Абдыраимов
Жекшенаалынын айтымында илгери-илгери бир өткөн заманда Кҥркҥрөө
суусунун жээгинде, Жийдели деген жерди (азыркы Сары-Ҥңкҥр) мекендеп бир
ажыдаар жашаптыр. Жол боюнан чоң ташты ҥй кылып алган. Ажыдаар ары өткөн,
бери өткөн адамды да, малды да жутуп коюп тамактанчу экен. Бул шумдукту
уккан элдин ҥрөйҥ учуп, тоодон тегизге тҥшө албай карым-катнаш ҥзҥлөт. Ал
ажыдаар кҥндөн-кҥнгө чоңойгондон чоңоюп, жолуккан нерселерин баарын оп
тарта берет. Ажыдаарга каршы барганга эч ким чыкпайт. Элди чогултуп
аксакалдар кеп курат. Баарынын башы шылкыйып, жер карайт. Атаңдын көрҥ,
энеден эр туулбаган экен деп аксакалдар өкҥнөт. Ошондо эл ичинен Чөкөн
баатырдын кичи уулу чыгат. Чөкөн баатыр убагында эр сайышка (2) чыгып,
алдына эч кимди чыгарбаптыр, эми жашы өтҥп, колдон кҥч кетип, бели бекчейип,
көзҥ чекчейип калган курагында укмуштуу жылаандын ушунчалык бҥт өрөөнгө
бҥлҥк тҥшҥргөнҥнө өкҥнҥп олтурган. Ошончо элдин ичинен суурулуп чыккан
уулу Өтөгө ыраазы боло тҥштҥ. Сҥйҥнгөн эл жерден башын көтөрҥп, ак сакалдуу
карыя Теңирге көз чаптырды. Элдин жабалактап карап калганын сезген Теңир
карыя колун жайып, ак батасын берди. Өтө жаштыгына, өткҥрлҥгҥнө алданып,
эртеси жөнөмөк болду. Кечке сҥйгөн кызы Дилдежанга жолугуп, коштошот.
Эртеси атын минип кылычын байланып жөнөй берээрде Чөкөн карыя колундагы
алтын шакегин уулунун колуна салат. «Балам, мен канча деген эрдик жасадым.
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Ушул шакек мага кҥчҥмө кҥч кошуп, ар дайым бел болуп, жеңиштерге жетишип
келгем. Сага да жеңиш алып келсин», - дейт. Алдындагы карагер аты алып учкан
Өтө жөнөп кетти. Кҥн өттҥ, кеткен Өтөдөн кабар болбоду. Элдин деми сууп,
ҥрөйлөрҥ уча баштады. Ичинен өкҥнгөн Дилдежан аңга кийген кийимин кийинип,
тҥндө чыгып кетти. Эч кимге билинбей, сҥйҥҥнҥн кҥчҥбҥ, айтор, денесин
бийлеген коркунучтан бошонуп, акыл токтотту. Ажыдаар жаткан жердин бет
маңдайындагы тоонун кырына чоң ташты көтөрҥп келип койду. Ажыдаар
келгенче ошол ташка жашынып олтурду. Тҥш оой, көзҥң жамандыкты көрбөсҥн,
тоодой болгон шумдуктуу ажыдаар жылып келип ордуна жатты. Башын таштын
ҥстҥнө коюп, уйкуга кетти. Кҥндҥн нуруна толукшуп курсагын тойгузган
желмогуз тҥбөлҥккө жарык дҥйнөдөн кетээрин сезбеди. Ажыдаар катуу уйкуга
киргенине ишенген баатыр кыз Дилдежан жаасын мээлеп башка атты. Ууланган
жебе учуп барып уйкуда жаткан желмогуздун башына жабышты. Ордунан көккө
атырылган желмогуз оозунан от төктҥ да, жерге кулады. Чытырман токой болуп
жаткан Жийденин аймагы өрткө кабылды. Ошол ажыдаардын оозунан чачылган
оттон Жийдели токою өрттөнҥп, тыптыйпыл болду. Суналып жаткан ажыдаарга
басып келген баатыр кыз Дилдежан ажыдаардын ичин жарып жиберди. Жутуп
койгон Өтөдөн эч нерсе жок. Бир гана атасы Чөкөн чыпалагына таккан алтын
шакек менен чыпалагы аш болбой калыптыр.
Алтын шакегин чыпалагы менен алып, баатыр эр жҥрөк кыз элине барды.
Сҥйҥнгөн эл баатыр кызга ыраазычылыктарын билдирип, Өтөнҥн чыпалагын
шакеги менен жерге коюп, жердеп, баатыр кыз сҥйҥҥнҥн кҥйҥтҥнө кҥйҥп жер
кезип кеткен экен. Ошол ажыдаар таш чуңкуруна кышкы кар, жамгырдан толгон
суу сакталып турат. Эл келип, сөөлҥ бар, денесинде жарасы барлар келип жуунуп,
дарттан айыгып кетишет. Бҥбҥ-бакшылар сыйынып турушат. Баарынан да сууда
эмне касиет, керемет бар экени алигиче белгисиз. Бул азыр эл оозунда айтылып
жҥрөт. Канчасы калп, канчасы чын экенин эл өзҥ электен өткөрҥп алсын.
74.

Тайлак таш
Көк-Сай айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - таш. Тайлак таш мазары Чат тоосунун батыш бөлҥгҥнҥнҥн
баш жагында, кетип бара жатканда жолдун чыгыш бөлҥгҥндө, болжол менен 15-20
метр бийиктикте жайгашкан. Жанына барсаң жөн гана таштар жаткандай, бирок
ылдый жолдон караганда төөнҥн отурганындай көрҥнөт. Аталган мазар Ажыдаар
таштан ары 200-250 метр тҥштҥк-батышта жайгашкан.
Оозеки тарыхы:
Олжобайды керген таш мазарынын кароолчусу Абдыраимов Жекшенаалы
төмөнкҥ маалыматты билдирди:
Атам Бекманбет мени ээрчитип алып көптөгөн тарыхый окуяларды айтып
бергени эсимде. Кыргыз элинде «атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны» деп
айтылгандай, мен бҥгҥн сөз кыла турган жомок ушул аталардан балдарына калып
келе жаткан уламыш.
Өткөн ат-чабыш заманда калмак-жунгарлар басып кирип, кыргыздарды
чаап, абдан эзген мезгилдеги бир окуяны айтып берсем. Ушул биздин өрөөндҥ
басып алган жунгарлар сулуу кыздарды тандап, баатыр жигиттерди байлап алып
кеткен. Ошондой сулуу десең сулуу, кҥнгө теңдешсиз, гҥлдөй назик Нарынбеттин
жалгыз кызын кошо алып кетет. Барганда эле жунгардын алтымыштагы ханы
ашыктыгын жашыра албай, Каракөздҥ аялдыкка алмай болот. Канчалык
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каршылык көрсөткөнҥ менен кыз чалга токолдукка тийет. Кҥндөр айга, айлар
жылга алмашат. Каракөздҥн ботодой болгон көзҥнөн жаш ордуна кан агат.
Туулган жерин, элин сагынган кыз уктаса тҥшҥнөн кетпеген курбу кыздарын, атаэнесин ойлогондо жҥрөгҥ ооруп сыздайт. Кандай болсо да каапыр, аюудай болгон
кҥйөөсҥнөн, бөтөн элден качып кетҥҥнҥ кҥнҥ-тҥнҥ ойлоп, санаасы бузулат.
Көптөн кҥткөн кҥн да келип жетет. Хан жоо колуна кошуун алып бөтөн айылга
жыйынга кетет. Кыз болсо өзҥ менен бирге келген ботосун ээрчитип тҥн жөнөп
кетет. Канча азап-тозок тартып туулган жерине келет. Туулган жердин абасынан
кере-кере жутуп дем алып, саамай чачын шамалга сылатып, рахаттана суусунан
кана жутуп, жуунуп-чайынып, мына, ата-бабасынын конушуна жетерине кол
созумдай калганда артынан топ аттын дҥбҥртҥ угулат. Шаша-буша буураны
минип жөнөй берет. Артындагы куугун жакындап калат. Жаман-Кыя бир таман
жол, төмөн жагында кҥр-шар аккан Кҥркҥрөө суу. Ылдый карасаң баш айланат.
Кокусунан тҥшҥп кеткен мал эмес, адам болсо да, эч аянбай Кҥркҥрөө суу кҥмжам кылат. Бул жерден аярлап өтпөсөң, дҥйнө менен коштошо бер. Аярлайын десе
артта куугун бар, тобокел, тууган жерине келди, канкордон аянар эч нерсеси
калбады. Жоо колуна тҥшсө өлөт, амал кылат, аны тҥшҥнгөн кыз боз ингенди
камчыланат. Тууган жерин сагынган боз ингенди артта келе жаткан коркунучтан
кутултуш ҥчҥн жан аянбай желе жортту. Жаман-Кыянын орто ченине жете
келгенде көзҥң жамандыкты көрсөтпөсҥн, буту тайгак боз инген менен ҥстҥндөгҥ
кыз төмөн карай ачуу кыйкырыкты салып учуп, арманда боздоп гана албууттанган
көбҥгҥн асманга чачкан Кҥркҥрөө сууга тҥшҥп, таштан ташка урунуп көздөн
кайым болду. Артында ээрчиген ак ботосу кудайга ҥнҥ угулуп боздоп, ошол
чөккөн жеринен турбай, эки көзҥнөн аккан жашын төгҥп, энесин, арманда кеткен
кызды кҥтҥп жата берип, көргөн элдин зээнин кейитип, тургузса да турбай
боздогон ак ботонун зары кудайга жеткенби, айтор, тҥбөлҥккө таш болуп катып
калат. Нарынбет кызы менен боз ингендин сөөгҥн көптөн кийин төмөн жактан
таап келип, жердейт. Азыр ошол ак бото чөккөн жер мазарга айланган. Бҥбҥбакшылардын сыйынуучу жери, тоо ҥстҥндө тайлак таш чөгҥп жатат. Тайлак таш
боздоп ыйлап, көздөн жаш агызгансыйт, канча жандар келип-кетип сыйынышат.
Мал салып, тҥлөө кылып бышырышат. Тайлак ташта эмне деген керемет бар. Көп
адамдар келип, муң-зарын айтат. Жакшы адамдын тилегине тилек кошот, жаман
адамга сырын ачпайт.

75.

Кочкор-Ата
Көк-Сай айылы
Кароолчусу – Жумагул кызы Алмаш

Мазардын тҥрҥ - тал менен булак жана кҥмбөз менен кумурсканын уюгу.
Кочкор-Ата мазары Көк-Сай айылынан 20 чакырым тҥштҥк-батышта жайгашкан.
Эки тоонун боорунда, башкача айтканда, Кочкор ата мазарынын тҥштҥк жагында
болжол менен 1-2 чакырымдан кийин Манас чокусу жайланышкан, ошондой эле
төмөндөгөндө 200-300 метр аралыкта дагы тоо бар, Чат тоосунун аягы деп
коюшат.
Мазардын өзҥ булардан турат: чоң жоон тал, анын жанында кичине суу
(мазардан 100-200 метр тҥндҥктө жайгашкан булактын суусу) агып өтөт. Чоң
талдын чыгышында 10-15 метр аралыкта жайгашкан 2 бөлмөлҥҥ, тҥлөө
(көксайлыктар кудай тамак деп айтышат) өткөрҥҥчҥ кичине там бар. Тамдын
ичинде төшөк, палас, идиш-аяк, казан-табак, бычак, чыны-чайнек, сҥзгҥ,
жҥзаарчы, отун ж. б. бар экен.
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Жанагы чоң талдан тҥндҥктҥ көздөй 20-30 метр аралыкта бир эски кҥмбөз
турат. Талдын тҥштҥк-чыгыш бөлҥгҥндө 10-12 метр ары таш менен курчалган,
таштын бийиктиги 1-1,5 метр, таш коргондун ичинде чычырканак өскөн, анын
ортосунда дагы таш менен курчалган, өйдөрөөк жакка коюлган адамдын баш
сөөгҥнҥн сөлөкөтҥ турат.
Талдын тҥндҥк бөлҥгҥнөн 7-9 метр аралыкта ортолору чыгыштан батышты
карай аралыгы 3-5 метрдей 2 кумурсканын уюгу бар экен.
Оозеки тарыхы:
Зыяратчылардын кээ бири бул жерде Кочкор атанын сөөгҥ коюлган деген
ойду айтышса, айыл аксакалдары Кочкор-Ата деген жер Нарында, Аксыда, ЫсыкКөлдө дагы бар, демек бул жерлер тек гана Кочкор ата тҥнөп кеткен жерлер
дешет. Кочкор-Ата Манас атадан бир кылым кийин жашап өткөн деген
божомолдор айтылат. Жалпылап алганда, мындай мазарлуу жерге олуя, же бир
таза, касиеттҥҥ адамдардын сөөгҥ коюлган болот.
Кочкор-Ата мазарын алгачкы кургандардын бири - Качкынбек деген карыя.
Мына бул полду да (Кочкор ата мазарына жаңы тактайдан пол салышыптыр) ошол
Качкынбек атанын баласы салып, тҥлөө өткөрҥп, анан саат кое турган текчени ж.б.
жасап кеткен. «Айгине» уюмунун изилдөөчҥсҥ Дамира Иманалиева сураштырып,
Качкынбек атанын ҥйҥн таап, төшөктө ооруп жаткан ал киши менен чакан маек
куруу мҥмкҥнчҥлҥгҥн алган. Кулагы да анчейин укпай калган картаң адам Кочкор
ата мазарындагы зыяраткана 1941-жылы курулган болуу керек деген оюн айтуу
менен төмөнкҥлөрдҥ баян эткен:
«Башында ал жерде бир нерсенин, тамдын го, орду бар экен. Атам айтты,
мечит жер болуп баратат, ошол өйдөрөөк болсо сообу тиеби, ошону көтөрҥш
керек деп. Анан атам экөөбҥз ошол жерди жаңыртып, кайра курабыз деп аракет
кылдык. Ал жердеги орун тиги мурдагы замандардан, бай-манаптын убагынан
бери эле бар болсо керек. Бул жерге элдер көбҥрөөк байырласа, бизге сообу тиеби
дедик. Атам мени алып барып ошол жердеги таштарды пайдубалына деп
чогулттурган. Ал убакта трактир, машине деген жок. Ошол таштарды эптеп эшек
араба, ат менен чогулттук. Анан кийин дубалын тургузганга ошол жерге
бейшемби кҥнҥ зыярат кылып барган элдер, кишилер, аялдар жардам беришти.
Ылайын да бут менен тебелеп, ат менен тебелетип тургуздук. Муну жалгыз биз
атам экөөбҥз тургузган жокпуз, ошол элдер да жардам берди. Анан ҥстҥн болсо
кыргызча кылып эле камыш менен салаңдатып жаптык. Андан тамчы өтө берди,
дубалы да кулайын деп калды. Төбөсҥнө камыш бакал салып улам жаап келебиз,
ал кайра эле кулайын деп калат. Андан кийин кайра дубалына да бир каттап ылай
уруп, төбөсҥн тҥз эле топурак ылай менен жаап койдук, ошондон кийин көп
эзилбей калды.
Эми баягы кҥнҥ да баламды ээрчитип барып, тҥлөө өткөзҥп, пол салып
келдик. Бирок эми дагы жетпегенин алып барыш керек, жыртык-тешигин бҥтөп
келиш керек. Бара албай жатам, тактага ҥчилтик каккыла дегем, билбейм балдар
кандай какты. Эми бир-эки баланы салып алып барам го.
1954-жылы мен жайлоого чыктым. Кочкор-Ата мазарынын ары жагы саз
болчу. Ошондо чабандар куран окуп өтҥшчҥ. Ал эми зикир чалганда боз туман
аралап өтчҥ. Ал жерге (Кочкор-Атага) кире бергенде чоң таш бар, ага зыярат
кылуу керек. Андан ары мазардын ичинде таш короо бар, ал короонун ичинде
олуя ата бар. Ал калпак кийинген, короонун ичинде азан айтып отурат. Кочкор ата
учурунда кҥчтҥҥ мазар эле, эми болсо таарынгандай олуялары ошол жерден агып
өтчҥ Кҥркҥрөө суусунун бооруна чыгып кетти. Бул мазардын касиетинин
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кетишинин себеби, кээ бирөөлөр таза эмес болуп барышат, орустар дары чөп
теребиз деп барышып, арак-сарак ичип ошол жерге тҥнөп калышчу жана дагы
жолдун боюнда болгондонбу мал-сал айдап өтҥшҥп, эл анча барктабай калышты.
Айылдагы Сыялы акем айтаар эле, 2 киши Кочкор атадагы талды кесейин деп
экөөсҥ тең каза тапты деп. Бирөөсҥ ошол жерден гана мҥрт кетти, ал эми экинчиси
болсо кайбырап жҥрҥп (адам санына кошулбай жин оорусу менен ооруган) акыры
жок болду деп.
Кочкор-Ата мазарынын жанында, башкача айтканда, Кочкор-Ата
мазарынын тҥндҥк-чыгыш жагынан 70-100 метр аралыкта Кыз мазар (анча чоң
эмес дөбөчө кыр) деген жана ошол эле жолдун четинде тҥндҥк-чыгыш жагында
60-80 метр аралыкта Мерген-Ата мазары (чоң таш бар экен) бар жана анын
жанында дагы бир мазар бар, ал кээде көзгө аппак кийимчен карыя болуп көрҥнсө,
кээде келишкен келбеттҥҥ байбиче болуп көрҥнөөрҥн айтышат.

76.

Дҥйшөн-Ата (дагы бир аты – Жети-Булак)
Аманбаев айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - булак. Дҥйшөн ата мазары айылдын чекерээк тҥндҥк-батыш
жагында, көчөгө кирҥҥчҥ жолдун боюнда жайланышкан 7 булактан турат экен.
Автоунаа жҥрҥҥчҥ чоң жолдон 360 метр тҥндҥк-чыгышты көздөй жҥрҥҥ керек.
Башкача айтканда, 1-Май жана Калинин көчөлөрҥнҥн аяк ченинде, көчөнҥн бҥтҥп
жаткан ортосунда орун алган. Бир чоң жана ҥч кичине булак. Булактар жолдун
чыгышында катары менен жайланышкан. Бирок учурда тазаланбагандыктан болуу
керек, аларды топурак басып калган. Атайлап жер кылабыз деген максатта ошол
айылдын бир баласы көмгөн дейт. Ошентсе дагы булактан суу чыгып жатат.
Булактын чыгыш жагында саздак суу бар жана 5-10 метр ары Анарбек деген
кишинин короосу болуп эсептелет экен, талдар тигилҥҥ. Ал эми батышында да
20-30 метр ары элдин ҥлҥшҥ, короо-жайлары орун алган.

77.

Чоң-Дөбө
Аманбаев айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - көрҥстөн. Чоң-Дөбө мазары Аманбаев айылынын чет
жагында, тҥндҥк-батыш бөлҥгҥндө жайгашкан. Мазар жалаң көрҥстөндөрдөн
турат.
Мазардын тҥштҥгҥнөн жол өтөт; батышында - саз, саздын жанында
кичинекей көл жайгашкан; чыгышы - жол, сай; тҥндҥгҥндө - дөңсөө, аңча
жайгашкан. Мазардын ичинде булак бар экен, бирок мҥрзөнҥ тебелегенге болбойт,
кирбөө керек дешет. Бирок ал жерге бҥбҥлөр кээде шам жагышат.
78.

Кайнар-Булак
Кайнар айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - дөбө жана булак. Кайнар-Булак мазары Кайнар айылынын
орто ченинде, башкача айтканда, автоунаа жолунун бҥткөн жеринде жайгашкан.
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Бара жатканда жолдун оң жак бетинде, аялдамадан ары аркасын көздөй 5-10 метр
жерде. Бара жатканда жолдун тҥндҥк тарабында саздуу аянтча орун алган.
Булактын батыш тарабында ҥлҥш-огород, короо. Тҥштҥк бөлҥгҥндө кичинекичине дөңсөөлөр бар. Булак жакында (жарым жыл боло элек) цемент менен 4
бурчтуу болуп курчалган, чыгыш бөлҥгҥ 50-80 см дей ачык. Цементтин бийиктиги
- 0,5 метр.
79.

Талдуу-Булак
Кайнар айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - тал жана булак. Талдуу-Булак мазары айылдын ичинде,
тҥндҥк-батышында, чекерээк жайгашкан. Мазар, аты айтып тургандай, чоң 4-5
адамдын кучагы жеткидей талдан жана талдын тҥбҥнөн чыккан булактан турат
экен, ошондуктан «Талдуу булак» деп аталса керек. Мазардын тҥндҥк-батыш
бөлҥгҥндө 15 метр келген саз бар.
Батышында – айыл; тҥндҥгҥндө талааны көздөй жол чыгат. Тҥштҥкчыгышында адамдардын короо-жайы орун алган.
80.

Чымоло
Кайнар айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - мҥрзө жана булак. Мазар айылдын тҥштҥк-батыш четинде
50-70 метр ары жайгашкан. Мазар мҥрзөлөрдөн турат. Башкача айтканда, чоң
мҥрзө.
Мазардын тҥштҥгҥ - жайыт талаа; чыгышы, тҥндҥгҥ, батышы - саздуу жер.
Мазардын тҥндҥк-чыгыш жагында 20 метрдей бери булак жайгашкан.
81.

Кош-Дөбө
Кайнар айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - дөбө. Мазар Көк-Сай айылынан 2,5 чакырым батышты
көздөй, Кайнар айылынан 1,5 чакырым чыгышты көздөй кеткен чоң жолдон 50
метр тҥндҥктҥ көздөй аралыкта жайгашкан. Бийиктиги 3-4 метр келген эки окшош
дөбө. Кош дөбөнҥн тҥндҥгҥ, чыгышы, батышы - талаа; тҥштҥгҥндө 20 метрдей
бери чоң, узундугу 1,5 чакырымдай, туурасы 20-60 метр келген аң жайгашкан.
Аңдын ичинде суу бар. Ушул жерден көп кырсык болот.
82.

Арчалуу
Арчагул айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - арча жана дөбө. Арчалуу мазары Арчагул айылынын
тҥндҥк-чыгыш бөлҥгҥндө 4-5 чакырым ары жайгашкан. Мазардын тҥндҥк
бөлҥгҥндө чыгыштан батышты көздөй канал жана жол өтөт, андан ары айдоо
жери. Чыгышында бир чабандын сарайы турат. Батышы дөңсөө, андан ары талаа
кетет. Мазарда бийик дөбө, тал, арча бар экен, булак болуу керек, булактын изи
турат. Дөбөнҥн бийиктиги 8-10 метр келет, ичинде жылаандар көп. Көрҥнгөн
дөбөлөрдҥн баары мҥрзө, тебелегенге болбойт.
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Оозеки тарыхы:
Аталган мазар туурасындагы зыяратчы, Чолпонбай айылынын тургуну
Бегимкҥл эже тарабынан берилген маалымат ушул:
Арчалуу мазардын тарыхын билбейм. Бирок биз барганда ал жерде бир
арча бар экен. Эки чоң бутакка кеткен экен, ортодо адам отура тургандай жер бар,
тим эле ошол жерде бирөө отургандай болот. Арчалуу мазарда мен Асан ата деген
киши отураарын билем. Эми ал мазардын касиети кҥчтҥҥ. Биз барганда куран
окугула деп өздөрҥ уруксат беришет. Бутактарынан сындырып, бир-экини берет,
андан ашык бербейт. Биз негизинен уруксат берилген жерден гана алабыз, анан ал
бутактардын таасири кҥчтҥҥ.
83.

Башат-Булак
Арчагул айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - булак. Мазар айылдын тҥндҥк жагында жайгашкан. Мазар
карт дарак менен тал-теректен жана булактан турат. Мазардын тҥштҥгҥндө жана
батышында ача жол кетет. Мазардын тҥштҥк-батышында 50-70 метр жогору
айылдык мектеп жайгашкан. Бул жердеги булактын өзгөчөлҥгҥ - башка
булактардай тунук болуп жерден чыкпай, жолдун жанында жайгашкан
чычырканактын жанынан чыгат экен.
84.

Селкинчек (Апалардын булагы)
Чолпонбай айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - булак. Мазар айылдын кире беришинде. Жанында мҥрзөлөр
бар. Батыштан чыгышка бараткан жолдун оң жагында ошол мҥрзөлөр жайгашкан.
Булак болсо мҥрзөлөрдҥн оң жагында жайгашкан. Булак дөңдҥн алды жагында,
Чолпонбай айылынын суусу болгон Карасуунун жээгинде. Карасуу чыгыштан
батышты көздөй агат. Четинде 57 жаштагы зыяратчы Барпыгҥл эже отургузган эки
кош терек бар. Булактын дагы бир өзгөчөлҥгҥ - андан чыккан суу тҥндҥктөн
тҥштҥктҥ көздөй агат экен. Четтери таш менен торолгон, ичкенге суу алыш ҥчҥн
булакка атайын тҥтҥк салынып коюлган. Анан мурда булактын жанында атайын
тактай курулган экен, ошонун орду бар.
Оозеки тарыхы:
Кызы Барпыгҥлдҥн айтымында аталган булак Саламат апа тарабынан 199493-жылдары оңдолгон. Саламат апа жана жергиликтҥҥ эл тарабынан кам көрҥлҥп
турат. Негизинен булактын пайда болгонуна 80 жыл, ал эми мазар болгонуна 60
жыл болуп калды, анткени 1945-жылдагы согуштан кийин зыярат кылына
баштаган.
85.

Кайнар булак
Бейшеке айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - булак жана терек. Ыйык Кайнар булак мазары Бейшеке
айылынын тҥштҥк жагында 3 чакырым аралыкта, эки тоонун ортосунда
жайгашкан. Булактын жанында чоң терек өсҥп турат, келген эл ошол терекке ар
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кандай чҥпҥрөктөрдҥ байлап кетиптир. Булакты толугу менен чычырканак басып
калыптыр. Тоодогу мөңгҥдөн аккан суунун жанында экен. Теректин алды жалаң
таш менен кумдар. Анан чҥпҥрөк байланган бутактары жерде тебелендиде жатат.
Терекке аябай көп жыл болсо керек, куурайын деп калыптыр. Булактын жанында
ошол жерде жашаган адамдардын ҥйҥ бар. Ал ҥйдҥн тегерек-чети талдар менен
корголгон. Булак дөңдҥн алдында жайгашкан.
86.

Ак-Терек
Бейшеке айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - терек. Ак-Терек мазары ыйык Кайнар булактан тҥндҥктөн
тҥштҥктҥ көздөй келе жатканда оң тарабында 500 метр аралыкта, тоонун боорунда
жайгашкан. Чоң-чоң болгон төрт теректен турат. Теректердин жоондугу төрт
адамдын кулачы жеткидей. Өйдө жагы бийик, тоонун чокусу. Тамырлары чоң-чоң
болуп ачылып калыптыр, тим эле капкара. Теректердин бир бутагы чындап эле ак,
калгандары кара экен. Сол тарабында жар бар экен. Теректердин узундугу 5
метрге жетет. Теректер бири-бирине жанаша кысталып өсҥп турат. Тегерекчетинин баары тоо, жанында ар кандай өсҥмдҥктөр, таштар бар.
87.

Наристелер булагы
Кызыл-Адыр айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - булак. Наристелер булагы мазары Кызыл-Адыр айылынын
кире бериш жеринде чыгыштан батышка бараткан жолдо. Оң жагында чоң канал
жайгашкан. Каналдын карама-каршысында сай бар. Ошол сайдан тҥштҥктөн
тҥндҥккө көздөй 1 чакырым аралыкта ҥчҥнчҥ булак жайгашкан. Анын алдында 2
булак бар.
Ал эми Кызыл-Адыр суусу тҥндҥктөн тҥштҥктҥ көздөй агат. Жанында
атайын Кудай Тааланын каалоосу менен салынган кичинекей көпҥрө бар экен.
Көпҥрө жыгач же темирден эмес, кадимки топурактан жасалган экен. Ал
көпҥрөчө булак менен Кызыл-Адыр суусун бөлҥп турат. Булактын көлөмҥ
казандай, бирок бир аз сҥйрҥ келет. Ал эми булактын суусу ошол көпҥрөчөнҥн
астынан агып, Кызыл-Адыр суусуна барып кошулат.
Булактын ичинде эки чуңкур бар. Көбҥнчө суу ошол жерден оргуштап
чыгат, бирок ал чуңкурларды жакшылап карабаса, бир караган адамга көрҥнбөйт.
Жанында кичинекей чычырканактар өсҥп турат.

88.

Аксакалдар булагы
Кызыл-Адыр айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ – булак. Аксакалдар булагы - Наристелер булагынан
тҥштҥктҥ көздөй 300 метр алыстыкта жайгашкан. Анын тегереги саздуу жер
болгондуктан, айланасында көзгө көрҥнөрлҥк тал-теректер жокко эсе. Булак
жердин астынан чыгат, суусу тунук, суусунун ичинде майда-майда таштар бар.
Тегереги чымдуу, саздуу жер. Наристелер булагына салыштырмалуу Аксакалдар
булагынын көлөмҥ чоңураак келет.
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89.

Бҥбҥ апанын булагы
Кара-Суу айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - булак. Ал Кара-Суу айылына батыштан чыгышты карай
бараткан жолдогу, айылдын кире бериш жериндеги аялдамадан 100 метр аралыкта
жайгашкан. Бул булактын ордунда илгери суу агып турчу экен, кийин анын
ордунда чоң сай пайда болуптур. Булак ошол сайдын тҥбҥндө жайгашкан.
Булактын тегерегин жергиликтҥҥ эл атайлап цементтеп коюшкан, анткени
көпчҥлҥк эл ошол жерден суу алып ичишет. Булак төрт бурчтук таризинде. Калган
суусу кичинекей арык болуп, тҥндҥктөн тҥштҥккө карай агат. Булактын ичинде
таштар, өсҥмдҥктөр бар, тегерек-четинде кичинекей теректер өсҥп турат.
Оозеки тарыхы:
Зыяратчы, азыркы пенсиядагы мугалим Шекер апа:
Илгери бул жерде Айылчы кызы Токтобҥбҥ деген апабыз төрөчҥ эмес экен.
Бул жерде анда булак жок, чоң арык суу акчу. Анан бир жылдары биздин айылды
сел каптап кетти. Баягы суунун ордуна жол пайда болду да, жаңы чоң сай пайда
болду. Анан Токтобҥбҥ апа ооруп калат, көрсө кыргызчылыгы (1) бар экен. Алгач
Таластагы Каныкей апанын булагына барат. Ал мазарга барып келгенден кийин
көзҥн ачтырат (2). Анан келип айылдагы сайдын көзҥн ачтырып тазалатты да, өзҥ
зыярат кылып барып жҥрҥп төрөп алды. Анан элдер да аябай касиеттҥҥ экен деп
келе башташты. Бул мазарга эми 30 жылдай болуп калды. Бҥбҥ апа азыр жок.
Кайтыш болгонуна 20 жыл болуп калды.
Ушул булактын жанында бир там бар, ошол Токтобҥбҥ апанын баласынын
тамы экен.
Дубана-Ата
Кара-суу айылы (Жаңы жер, Кара суу, Балыкчы айылдары биригип,
Бейшеке деп аталат. Ошондуктан бул айылды Бейшеке деп да коюшат).
Кароолчусу жок
90.

Мазардын тҥрҥ - ҥй менен мечит жана булак. Жайгашкан жери: Балыкчы
айылына киргенде жолдун сол жагында Балыкчы ата деген дҥкөн, жолдун оң
жагында айылдын аялдамасы бар. Ошондон баштап чыгыштан батышты көздөй
кетип бара жатканда болжол менен 150 метрден кийин Балыкчы көчөсҥнҥн оң
жагында Дубана атанын булагы жайгашкан. Бул булакка атайын тҥтҥк орнотуп
коюшуп, суу ошол тҥтҥктөн чыгат экен. Ошол эле жерде тҥндҥктҥ көздөй 10 метр
басканда айылдын мечити бар. Ошол мечиттин тҥндҥк тарабында топурактан
ийлеп тургузулган Дубана атанын боз ҥйгө окшош ылайдан жасалган кабыры бар
экен. Ҥстҥ шифер менен жабылган. Ал эми кабырдын жанында 5 метр аралыкта
Дубана атаны убактылуу аманатка койгон жери бар. Ҥч жер биригип Дубана
атанын мазары болуп эсептелет. Бирок элдер көбҥнчө зыяратка Дубана атанын
булагына келишет.
Орозонун учурунда мазарга барганга болбойт экен, ошондуктан азыр элдер
мазарга аз келип калган.
Оозеки тарыхы:
Жергиликтҥҥ тигҥҥчҥ Райымбек атанын жубайы Гҥкҥ эженин айтып
бергени:
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Негизи Райымбек атанын тукумунда касиеттҥҥ адамдар өткөн экен. Эң
биринчи Дубана ата, Мырзаш, Курманкул, Бейшенаалы, анан Райымбек ата.
Дубана ата өлөөрдҥн алдында: «Эгерде мен өлҥп калсам, мени Ыдырыс-Ата
мазарына апарып койгула» деп айткан. Өлгөндөн кийин ушул айылдагы мечиттин
жанына коюшкан экен. Анан кийин аманатын аткарып Ыдырыс- Ата мазарына
алып кетели деп мҥрзөсҥн ачканда, денеси ошол эле боюнча экен, жөн гана сакалмуруттары өсҥп кетиптир. Анан сакал-муруттарын алып, жуунтуп, кайра ЫдырысАта мазарына коюшкан. Дубана ата 100гө чыгып өлдҥ, ал эми бул мазарга 200
жылдан да ашып кетти. Анан ошо Дубана атанын сөөгҥн алып кеткенде, ордуна
өзҥнөн өзҥ эле чычырканак өсҥп, жаткан жерди бҥт тороп алган, аны эч ким деле
тиккен эмес. Анан жанында шылдырап аккан булагы бар, ал эми чычырканактын
көлөмҥ болсо ҥйдөй келет. Мазардын жанында атайын ылайдан камыр кылып
ийлеп-ийлеп боз ҥйдөй кылып куруп, ҥстҥн шифер менен жаап коюшкан.
Ал эми жанындагы булактын суусу кутурма оорусуна шыпаа, оозу-мурду
кыйшайган эпкин жана шал ооруларын айыктырат, талма, тарамыштын
тырышуусун жакшыртат. Анан ушул адамдын тукумунда да, мазарда да аябай
кҥчтҥҥ касиет бар. Анткени Райымбек атанын атасы - менин кайнатам мечитти
оңдоп жатканда бир чал арак ичип келип, мечиттин жанынан жаман сөздөрдҥ
айтып, кайнатамды тилдейт, ызырынат. Кайнатам эчтеке дебейт. Ошондо элдин
бардыгы «бул адамдардын касиети кеткен го, тийишкен киши эчтеке болгон жок»
дешет. Бирок көп өтпөй эле ошо киши мечиттин жанынан өтҥп бара жатканда, как
чалкасынан кулап тҥшөт. Ошондон кийин чалдын бир жагы шал болуп калат, ал
чал азыр деле бар. Анан кайнатамдардын касиеттҥҥ адам, алар тҥбөлҥк орун алган
жердин мазар экендигине элдин баарынын көзҥ жетет. Аябай кыйналып келген
оорулууларга топурак жалатышат.
91.

Чыбыр
Бакыян айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - булак. Ал Тамчы булак айылынын 3-көчөсҥнҥн тҥштҥк
жагында, көчөнҥн башында жайгашкан. Бул айылдагы көчөлөрдҥн аттары жок
болгондуктан, сандар менен белгилеп коюшат экен. Бул айылда 5 көчө бар. 3көчөнҥн жашоочуларынын баары - кҥрттөр. Көчөнҥн башында Чыбыр деген дөң
бар, ошол дөңдҥн капталында мазар жайгашкан. Атайын жергиликтҥҥ эл суу алыш
ҥчҥн тҥтҥк орнотуп коюшуптур, ошол тҥтҥктөн суу агып турат экен. Жанында
дагы 4 булактын көзҥ бар. Бешөө кошулуп, бир арыктан тҥштҥктөн тҥндҥктҥ
карай агат.
92.

Ойсул ата (же Ак тайлак) жана Кыдыр ата
Бакыян айылы
Кароолчусу бар - Жаманбаева Дариха

Мазардын тҥрҥ - булак. Жайгашкан жери: Бакыян айылынын Усупбек уулу
Сарымсак атындагы көчөсҥнҥн №59 ҥйҥ, бул Дариха эженини дареги. Ал эми
булактар Дариха эженин ҥйҥнҥн эшигинин алдында жайгашкан. Эки булак бирибирине аябай жакын жайгашкан. Экөөнҥн аралыгы 3 метр. Ойсул атанын көзҥ
Кыдыр атаныкына караганда чоң, болжол менен узуну - 1 м, туурасы да - 1 м.
Дариха эже ҥстҥнө ар нерсе тҥшпөсҥн деп Ойсул атанын булагынын ҥстҥнө зым
тор коюп, кичине суу алуу ҥчҥн жылчык чыгарып коюптур. Ал эми Кыдыр атанын
булагынын көзҥ аябай кичине. Дариха эже тегерегине таштарды тизип, тороп
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коюптур. Ал эми көзҥнө узуну да, туурасы да 20 сантиметрлик төрт бурчтук темир
коюп коюлган. Темирдин ҥстҥ ачык, булактын көзҥн бҥтөп калбайт. Көбҥнчө
элдер сууну Кыдыр атанын булагынан алышат.
Айгине уюму аталган булактарга кам көрҥҥ максатында адегенде эки
булакты кылдат тазалап, тегерете тордон корук жасап, ҥстҥнө жаан-чачын
тийбесин деген ойдо бастырма жасоо ҥчҥн шиферлер менен камсыз кылган.
93.

Тамчы булак
Тамчы булак айылы
Кароолчусу бар – Алымбекова Гҥлжамал

Мазардын тҥрҥ - булак жана дөбө. Тамчы Булак айылынын эң аягында
Дардаңов Мирлан атындагы көчөсҥндө, Алымбекова Гҥлжамал эженин ҥйҥнҥн
башында болжол менен 100 метр алыстыкта Чывыр деп аталган дөң жайгашкан.
Мазар ошол дөңдҥн боорунда. Дөңдҥн боорунда таштан турган жар бар. Жардын
ичиндеги ар бир таштан тып-тып этип суулар тамып турат экен, ал тамган
тамчылар кошулуп, анан булак пайда болот. Булак жардан тамчылап агып
тургандыктан, жардын башы кандайдыр бир себептерге учурап кулап калган.
Жанында эч кандай картаң талдар өскөн эмес, жалаң жаш талдар өсҥп турат.
94.

Чат
Молотов айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - тоо. Чат мазар Молотов айылынын тҥштҥк жагында 3
чакырым алыстыкта жайгашкан. Жолдон кетип бара жатканда 2 чакырымдан
кийин жолдун оң жагында каракчылардын ҥңкҥрҥ бар. 1 чакырымдан кийин кен
бар, кендин жанында Молотов айылынын көлҥ бар. Мазарга кирердин алдында
сол жагында Кара-Бууранын суусу, оң жагында Шилбилинин суусу агат. КараБуура суусунун өңҥ кара, ал эми Шилбилиники кҥрөң экен. Экөө кошулганда бир
жагы кара, бир жагы кҥрөң болуп агат.
Мазар дөңдҥн ҥстҥндө жайгашкан, ал эми астынын баары мурда көрҥстөн
болгон экен, азыр тегизделип жердей болуп калыптыр. Ал жерди тебелешке,
басканга, аралаганга уруксат жок. Мазарды 3 бурчтук тариздеги жыгачтар менен
тороп коюшуптур. Шилбили суусунун жана көрҥстөндөрдҥн жанында
чычырканактардан жасалган бир алачык бар. Ал алачыкты адамдар жасабаптыр,
жаратылыштын жасаган керемети экен. Алачык узунунан кеткен 3 бөлмө экен. 1
бөлмөдөн 3 бөлмөгө чейин аралык 100 см (сантиметр). Жамгыр жааса ичине суу
өтпөйт. Адамдар ошол жакка барып чай ичишет, тҥнөшөт. Мазардын тҥштҥк жагы
тоо болуп кетет. Тоонун ортосунда атайын жапыз жер бар. Ошол жер
дубаналардын келген жери деп аталат. Кҥн жылуу болгон убакта ошол жерде жар
салуу ырымы аткарылат.
95.

Чаргын-Ата булагы
Шекер айылы
Кароолчусу: Ибраимов Керимбай

Мазардын тҥрҥ - булак. Ал Ак ҥй мазарынын тҥштҥк-батышында 150 метр
аралыкта сайда жайгашкан.
96.

Маймак-Ата
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Сулумаймак айылы
Кароолчусу: Сапарбаев Баймырза
Мазардын тҥрҥ - булак. Мазар Сулумаймак айылынын тҥндҥгҥндө 2-3
чакырым аралыкта, ал эми станция Маймак айылынан 6 чакырым алыс, айылдын
тҥштҥк-чыгышынан орун алган.
Мазарды тҥндҥгҥнөн Занил аттуу кишинин ҥйҥ жана элдердин участогу,
батышынан 30-50 метр аралыкта автоунаа жолу, тҥштҥгҥнөн талаа жана
адамдардын (талаада жайгашкан 5-6 адамдын) ҥйҥ, чыгышында дагы талаа курчап
турат. Маймак ата мазарынын тҥндҥк-батышында 10 метрдей аралыкта чоң
таштарды жарып чыккан булак бар.
Оозеки тарыхы:
49 жаштагы темир жолчу Касымаалынын айтымында «маймак» сөзҥ
казакча – тайтак, майрык дегенди тҥшҥндҥрөт. Маймак атада булактар бар.
Маймак ата бул суунун башы болуп эсептелет. Булактын пайда болуу себеби,
биринчиден кудайдын кудуретинен, экинчиден, жаратылыштын касиетинен.
Булак «Маймак» деп ысымын алган адам зыяратчылардын айтымында чоң
дарыгер болгон экен. Эл ар кыл кеселдин айынан тынбай каттап, ал эми
дарыгердин көзҥ өткөндөн кийин деле аталган булакка бараткан эл «Маймак атага
баратабыз» дешкенинен улам, булак Маймак ата аталып калган. Дарыгердин
өзҥнҥн сөөгҥ дагы ошол жерге коюлган. Мазар 17-кылымга тиешелҥҥ.
Убагында мал чарбачы, зоотехник, журналист болуп иштеп, журналист
экенинде республикалык гезитке аталган мазар тууралу көлөмдҥҥ макала
жарыялаганын эскерип Чоткараев Атакан аттуу зыяратчы Маймак ата – касиети
зор чоң мазар экендигин, Маймак атанын жери делген жер бир кезде баштан-аяк
токой болгондугун, бул өзөндҥ жапайы канаттуулар, айбанаттар мекендегенин,
1906-жылы Ажыбек датканын баласы жолдоштору менен кушун алып, сейилге
токойго чыкканда аны каман чалып кеткендигин, каманды өлтҥрҥҥгө аттанган
Отор мерген көздөгөнҥн аткарып, сыйлык катары даткадан Маймак атадагы жерсууну алгандыгын, 1928-1929-жылдары байлар кулакка кеткенде, Маймак ата
жана анын тегерегиндеги жерлер совет өкмөтҥнө өткөндҥгҥн баяндады.
97.

Тамчы-Булак
Жоон-Төбө айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - булак. Жоон-Төбө айылынын батыш тарабында айылдын
четинде жайгашкан. Тҥштҥгҥндө 2-3 чакырым аралыкта Сулуу-Маймак айылы
жайгашкан, ал эми тҥндҥгҥндө айылдын аңы, чыгышында Жоон-Төбө айылынын
тургундарынын ҥлҥш жерлери менен короолору, батышында талаа орун алган. 2
метр бийиктиктен, жардын боорунан булак агып турат.
98.

Сапархан атанын кайнар булагы
Жоон-Төбө айылы
Кароолчусу: Байызбеков Ооган, Байызбекова Элмира

Мазардын тҥрҥ - дөбө жана булак. Жоон-Төбө айылынын батыш тарабында
айылдын четинде жайгашкан. Тҥндҥгҥндө айылдын дөңдҥҥ сайы, андан ары
тамдар (150 метр ары жакта), чыгышында 30-40 метр ары жакта Талас-Бишкек
автоунаа жолу, батышында талаа орун алган. Мазар дөбөдөн, булактан турат.
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Дөбөнҥн боорунда темирден кочкордун келбети тҥшҥрҥлгөн, ак сыр менен
сырдалган сҥрөт турат. Алыстан кочкор сыяктуу болуп көрҥнөт.
Оозеки тарыхы:
Кайнар булактын дагы бир аталышы – Сапархан эшендин булагы.
Бул мазардын кароолчулары Ооган Байызбеков менен анын жеңеси Элмира
Байызбекова төмөнкҥ маалыматты билдиришти:
Мазарда Сапархан деген эшендин сөөгҥ коюлган. Ал олуя адам болгон
экен, каза болуп мҥрзөгө жашырылгандан кийин эртеси барып карашса, мҥрзөнҥ
оюп чыгып кеткен экен, кайып болуп.
Сапархан эшендин уруусу Чоодан болот, Чолпонбай айылынан, азыр жыл
сайын неберелери тҥлөө өткөзҥп турушат.
Кайнар булактын ҥстҥндө дагы 22 майыптын бейити бар. Сапархан
эшендин булагынын тҥндҥк-батыш тарабында 20 метр аралыкта Аалихан мазары
жайгашкан. (Аалихан деген жигит ҥйлөнө элек кезинде кайып болуп кеткен имиш.
Ошондуктан Аалихан булак мазары деп коюшат экен).
Сапархан деген эшен бул азыркы кароолчулардын бири Элмира
Байызбекованын таятасы болот. Элмиранын айтымында: Менин таятам Сапархан
деген олуя киши болгон экен, ошол кишинин сөөгҥ коюлган жер минтип мазарга
айланды. Бир жолу Сапархан таятам 50 жашында досуна: «Мен кайып болуп
кетем, 6 айдан кийин Кайнар булактан тосуп ал» - деп айтат экен. Чындап эле 6
айдан кийин 6 айлык наристе бала болуп тҥшөт, өзҥ менен кошо аса таяк, анан ак
кочкор ала тҥшөт. Анан досу ак бээ, кой союп, кудайы тамак (1) өткөзгөндөн
кийин таятам кайра мурдагы калыбына келет. Ал эми кочкордун залалы бизге көп
тийди, жолу жакшы болгон жок, таятамдын 3 кыз, 1 баласы бар эле, баары каза
болду, ал эми биз 2 бала, 4 кыз элек, эми болсо 1 бала, 2 кыз гана калдык. Ал
кишинин жалгыз уулу дербиш сыяктуу болуп жҥрҥп, ҥйлөнө элек кезинде көз
жуумп, таятамдан эркек тукум калбады. Таятамдагы касиет апама дагы берилди,
апам чоң бүбү болду, бирок 59 жашында каза болуп кетти, аты Жамила (19141973) болчу.
Оогандын айтымында: Сапархан эшен атанын баласы тирҥҥ кезинде ушул
жерге келип жҥрчҥ эле, уруксат бериңиз, ушул жерди курчайын деп андан уруксат
сурадым, ал макул болду. Ошондон кийин курчалып, каралып жатат.
99.

Чаргын-Ата
Көк-Сай айылы
Кароолчусу жок

Мазардын тҥрҥ - булак, таш, короо. Чаргын аттуу олуя кишинин конуш
жайы. Короосу, тоосу, булагы, ташы. Чаргын ата 17-18-кылымдарда жашап өткөн.
Ошонун негизинде Чаргын ата мазары деп аталып калган. Учурда ал жерде
(конуш жайда) Маңгенбай деген киши малы менен отурат.
Чаргын ата мазарына төмөндөгҥ 3 мазар кирет экен:
а) Таш-Бышат мазары
Таш-Бышат мазары Кө-Сай айылынан 8 чакырым чыгышта
жайгашкан. Мазар тоонун тҥбҥндө тоого жабышкан таштан турат.
Мазардын тҥбҥнөн булактын суусу агып өтҥп, 15 метрдей жерге чейин
барып, жерге сиңип кетет. Мазардын чыгышында – тоо; батышында - тоо
жана автоунаа жолу; тҥндҥгҥндө - тоо; тҥштҥгҥндө - жол жана 200 метр
аралыкта Маңгенбай деген кишинин ҥйҥ орун алган.
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б) Чаргын-Ата таш коргону
Чаргын-Ата булагынын тҥштҥгҥндө Чаргын атанын таш короосу
жайгашкан. Таш короо 200 кв м ди кучагына алат. Бирок Маңгенбай деген
кишинин ҥйҥнҥн тҥштҥк жагында 50 метр аралыкта жайгашкан тоонун 3-4
метрдей бийик боорунан атайын 10-15 киши отурууга ыңгайлаштырып
тоону оюп коюшкан. Ошол жерге куран окутулат .
с) Чаргын-Ата булагы
Маңгенбай деген кишинин ҥйҥнҥн тҥштҥк жагынан 20 метр аралыкта
Чаргын-Ата булагы жайгашкан. Булак жолдун боюнда жайгашкандыктан
ары өткөн, бери өткөндөр куран окушуп, булактан ооз тийип кетишет.
100. Умай-Эне
Көк-Сай айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - таш. Умай-Эне мазары Көк-Сай айылынан 8 чакырым
чыгышта жайланышкан. Тоо чокусундагы бийиктиги 1,2 метр келген моло таш мазар. Мазардын тҥндҥк-чыгышында 20 метрдей аралыкта автоунаа жолу өтөт. Ал
эми тҥштҥк-батышынан тоо курчап турат. Мазар Чаргын аттуу олуя кишинин
конуш жайынын батыш бөлҥгҥндө 50 метр аралыкта жайгашкан.
Оозеки тарыхы:
Зыяратчы, 68 жаштагы Чаргын кызы Мҥзҥлҥм апа бул жерге Чарык
уруусунун кемпири Бурмакан деген бҥбҥ апа коюлгандыгын айтты: Мен бҥбҥмҥн
дегендердин баары эле бул жерди жакшы билишет, айрыкча бул жерден бала
эмдеген бҥбҥлөргө жакшы эми тҥшөт, башкача айтканда, баланы кантип эмдөө
керек экени көрҥнөт, аян болуп берилет.
101. Ак-Ҥй
Шекер айылы
Кароолчусу: Ибраимов Керимбай
Мазардын тҥрҥ - ҥй сыяктуу там. Ак-Ҥй Шекер айылынан 500-700 м алыс
аралыкта, бийик дөбөдө орун алган. Ак ҥйдҥн сол жак капталында эл тарабынан
салынган чоң мечит жайгашкан. Мечиттин сол жак капталында кароолчу жашаган
кичинекей 2 бөлмөлҥҥ там, тамдын бет маңдайында 10-15 метр алыс аралыкта
ажаткана, андан ары көк бөрҥ ойнолуучу Сейитбек атындагы спорт аянтчасы
жайгашкан. Дөбөнҥн төмөнкҥ кҥн батыш жагында Чаргын атанын булагы
жайгашкан, анан өйдөрөөк жагында Чаргын тал деп аталган чоң тал бар. Чаргын
ата чарык уруусунан чыккан чоң молдо болгон, ал жерге анын сөөгҥ коюлган. Ак
ҥйдҥн кҥн чыгыш бөлҥгҥндө жайпак тоолор жайгашкан.
Ак-Ҥй 3-4 квадрат метр жерде жайгашып, кирпич менен тургузулган жана
сырты, ичи цемент менен шыбалып, ҥстҥ чоку тҥрҥндө жабылып, чокусунда
жарым ай тҥрҥндө темир тагылган. 18-19-кылымдарда Эшен ата жана жалпы эл
тарабынан курулган.
Айгине уюму аталган мазарды – андагы шыпаакана менен зыяраткананы
толук оңдоп-тҥзөп, шыбап, актап, жерпайына линолеум төшөп, шыбына жаңы
тактай уруп, абалын иретке келтирген.
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Оозеки тарыхы:
Мазардын шайыгы Ибраимов Керимбайдан алынган маалымат:
Мазар 18-19-кылымдарда курулган деп айтып жҥрҥшөт. Эшен (билимдҥҥ
адамдан билим алган билимдҥҥ киши иретинде тҥшҥндҥрҥлөт) ата деген болгон.
Эшен ата бул жерди тегиздетип, жер айдап, эгин айдатайын деп, топурагын
уучтап, жыттап көрҥп эле жерге жыгылат. Жерде жаткан Эшен атанын жанында
жҥргөндөр эмне болду деп чуркап келип тургузушат. Ошондо Эшен ата айтат:
«Бир аз кое турсаңар аягына чейин көрөт элем. Мага Алла Таалам көрсөттҥ. Бул
ыйык олуялуу жерди эл-журтка билдирҥҥ керек. Бул ыйык жер көп нерсеге даба
болот».
Эшен ата ошол учурдагы Олуя атадагы Жамбыл атага барат. Ал эл
чакырып, элден акча чогулттурат (элдер алынын жетишинче беришкен) жана
белги коюу иретинде кичине мечит салдырат. (Учурда ал кичине мечиттин
жанында жергиликтҥҥ эл чоң мечит салышкан). Чогулган эл менен акылдашып 2
уй союп, Ташкент, Жамбылдан эл келет. Калың элден жанагы 2 уйдун эти артып
да калат. 2 ирет намаз окулат. Ак ҥйдөн 300-700 метр ары жайгашкан Жер ҥй
деген жерден чыккан жогорку деңгээлдеги бекем кирпичти Алла таалам көрсөткөн
болот. Бирок калың эл ишенбейт. Ага карабай Жер ҥйдҥн ҥстҥн чийип, казып
көрсө, чындап эле укмуштуудай бекем кирпичтер чыга баштайт. Эл таң калат.
Ошол кирпичти калың эл колмо-кол берип отуруп, мечитке жетчҥ кирпичти
ташып коюшат. Ар бир кирпичте ар кандай адамдын бутунун изи, иттин издери
тҥшҥрҥлгөн сҥрөттөр болгон. Ошондо Эшен ата «дагы бир кирпич алсаңар
болмок» - деп айткан экен. Айткандай эле, мечит курулуп бҥтҥп, башына туура
бир кирпич жетпей калат. Бирок жөнөкөй кирпич коюп, мечитти бҥтҥрҥшөт, ал
кирпич көп өтпөй эзилип калган экен. Ошондо олуялар айткан экен: «Бҥткҥл
дҥйнөдө согуш болот, бирок Талас, Ташкент, Жамбылда тынчтык өкҥм сҥрөт, бул
жерден бҥт тилегиң кабылданат», - деп. Ошолор айткандай эле болуп атпайбы.
Кийин элдер Жер ҥйдҥ кирпич алуу максатында казышса, бир да кирпич чыккан
эмес. Ал эми жанагы казгандар көрбөй калышкан, бирок кийин Алланын амири
менен кайра оңолушкан. Анан совет мезгилинде жанагы кичине мечиттен
кирпичтерди алышып малдарга бастырма курду, бирок ошол сарайдагы
малдардын баары кырылды, адамдар да жок болду.
102. Жер-Ҥй
Шекер айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - ҥңкҥр. Жер-Ҥй Ак-Ҥйдҥн тҥндҥк-батышында 1,5-2
чакырым алыстыкта, Шекер айылынын тҥндҥк жагында, Көк-Сай айылына кетип
бара жаткан жолдун жээгинде, мҥрзөнҥн, көрҥстөндҥн четинде жайгашкан, кҥн
чыгыш тҥбҥндө анча чоң эмес суу агып өтөт.
Жер-Ҥйдҥн тҥндҥк бөлҥгҥндө 7 булак бар. Жер-Ҥй - оозу чоң, узуну 5-7
метр, туурасы 3-4 метр келген ҥңкҥр. Ичинде 3 кичине тешик ҥңкҥрлөр бар экен. 3
тешик, жер астындагы 3 жол экен, башкача айтканда, биринчиси - Чаткалга
кеткен жол, экинчиси - Таразга, ҥчҥнчҥсҥ - Бакайырга кеткен жолдор болгон, бул
мурдагы мезгилдеги абал. Ал эми учурда тешиктер бҥтөлҥп калган.
Жер-Ҥйдҥн ээси – кумайык, ак шумкар.
103. Ак-Тайлак
Бакайыр айылы
Кароолчусу: Асыранкулов Саманкул
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Мазардын тҥрҥ - таш. Айылдан сырт, 2 чакырым тҥштҥк тарапта жайгашкан.
Ак-Тайлакмазарынын тегереги чырпык менен курчалган. Ортодо зыярат кылуучу
таш. Ҥстҥнө ак мата жаап коюшат. Жанында терек бар. Арыраак жагы бир тҥп
долоно. Долоно өзөндҥн жээгинде жайгашкан. Бирок ал өзөндө суу жок. Андан
берирээкте талдар. Мазарга келгендер, тҥлөө өткөргөндөр тҥнөсҥн ҥчҥн мазардан
анча алыс эмес жерде там курулган. «Умай эненин супарасы» деп аталган жалпак
таш бар. Боз ҥйгө окшогон таш да бар. Таштын бери жагында терек. Теректен бери
булак бар. Тоого көз чаптырсаң, эки өркөчтҥҥ ак тайлактын сөлөкөтҥн көрөсҥң.
Ал да таш.
Оозеки тарыхы:
Жергиликтҥҥ К.Т. деген адамдын айтымында «бул мазарга Манас ата
зыярат кылып кеткен экен. Бул мазар Кыргызстан боюнча белгилҥҥ жана
касиеттҥҥ мазар болуп саналат. Бул мазардын ээси - ак тайлак, анткени илгери
ушул тоонун бардыгын ботолор ээлешип, кийинчерээк алар жок болуп, АкТайлакменен энеси калган экен. Ак-Тайлакэнесинен ажырап ушул жерге чөгҥп
калган. Бул жерде Ак-Тайлакчөгҥп калгандыгын эч ким деле билген эмес. Ал
чөккөн тайлак ташка айланып кеткен. Ал эми жанындагы теректерде булбулдар
сайрап турушкан.
Бул мазар бала мазар болуп эсептелинет. Ылдый жагында умай эненин
ташы бар. Амири- Ак тайлак. Жанында Чынар терек өсҥп турчу, ошол терек
кыйылганда дайрага кадимкидей кан аккан. Илгери бул мазардын жанында 7
молдо отурган. Мына ошол Чынар теректи ошол молдолордун бирөө тигип кеткен.
Ошол учур Нарбото бийдин тушуна туш келет. Анткени бул жер Нарбото бийдин
конушу болгон. Ал эми пайгамбары - Уста дөбөт. Ошондой эле бул мазардын кире
бериш жеринде өрҥк өсҥп турат. Ал өрҥк жайы-кышы гҥлдөп мөмө берип турат.
Ал эми элдер мөмөсҥнөн варение кайнатышат. Мөмөсҥ абдан чоң.
Мазардын касиетинин кҥчтҥҥлҥгҥн айрым окуялар менен бекемдешет.
Мисалы, орустар ушул жердеги бейиттерден алтын чыгат деп казышкан экен.
Ошол орустардын бардыгы курман болуп калышкан. Ошондой эле машина менен
чаңгытып өткөндөр майып болуп калышкан. Ал эми ушул мазардын жанынан
жаман сөз айткандар, тил тийгизгендердин тили кыйшайып калган. Анан ошол
мазарга мал-көл союп айыгып кетишкен. Андан кийин жергиликтҥҥ бир адам
өкмөткө көп акча карыз болуп калат. Ошол учурда мазарды суу каптап,
четтеринин баары корголгон эмес. Ошол адам мазардын тегерек-четин коргоп,
тазалагандан кийин ал карызынан кутулган экен.
Дагы эле эл оозунда айтылып келаткан башка бир аңыз боюнча илгери бул
айылда ачкачылык болгон экен. Жергиликтҥҥ эл ачкадан кырылайын дегенде,
тоонун жанынан төөнҥ тайлагы менен көрҥп калышат да, ошол төөнҥ союп жейли
дешет. Эл төөнҥн жанына жеткенде, төө алардын арам оюн сезип калып,
жанындагы өзөндөн секирип качып кетет. Тайлагы болсо калып калат, анан элдер
тайлактын жанына жеткенде, тайлак ташка айланып кеткен экен. Ал тайлактын
өңҥ ак болгон. Ал эми төө болсо белгисиз, кайып болуп кеткен. Андан кийин ушул
жерге биринчи келген адамдын эси ооп, кулап калган. Анткени биринчи келген ал
адамга бул жер кескин таасир берген. Ошондон бери эл сыйына баштаган. Бул
мазар Талас өрөөнҥ боюнча чоң мазар».
Мазардын кароолчусу Саманкул атанын байбичеси Бурул апа (аны дагы
аталган мазардын кароолчусу дешке болот) Ак тайлакты бир жолу өз көзҥ менен
көргөндҥгҥн айтат: «Ал убакта жаш элем, эгиз балдарым да кичинекей. Сарайда
кой бакчубуз, кҥйөөм болсо айылга кеткен, мазарга жакын турабыз. Ошентип боз
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ҥйдҥн ичинде отурсак, боз ҥйдҥн жанында чоң Буура кырч-кырч этип турду. Мен
болсо азыр ҥйдҥ кулатат деп коркуп турдум. Анан бир убакта кҥйөөм келди, мен
болсо ушинтип биздин ҥйгө чоң буура келип туруп алды, биздин совхоздо буура
жок болгондуктан адашып келип калса керек десем, жок сага Ак-Тайлаккелген
деди. Анан мен эшикке чыкпаганыма аябай сҥйҥндҥм».
Аталган мазарга карата туура эмес сҥйлөгөн, же туура эмес мамиле
кылгандардын оозу-мурду кыйшайып калган учурлар көп болгон.
104. Бака-Терек
Чоң-Кара-Буура айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - бака терек жана булак. Мазар айылдан обочодо жайгашкан.
Бака теректин берирээк жагында булак бар. Ал булак цементтелген кудук ичинде.
Кудук тегерек. Ичинде чоң-кичине ар кандай таштар жана узундугу 1 метрге
жакын болгон темир шаты бар.
105. Мазар-Булак
Тамчы-Булак айылы
Кароолчусу: Токтогулова Гҥлнахар
Мазардын тҥрҥ - булак. Тамчы Булак айылынын эң аягында Дардаңов
Мирлан атындагы көчөсҥндө, Алымбекова Гҥлжамал эженин ҥйҥнҥн башында
болжол менен 100 метр алыстыкта Чывыр деп аталган дөң жайгашкан. Ошол
дөңдҥн боорунда Тамчы булак мазары жайгашкан (Гҥлжамал эже ал мазарга
кароолчулук кылат). Тамчы булак мазары менен Мазар булак мазарынын аралыгы
- 100 метр. Ошол дөңдҥн боорунда 11 көз бар экен, ошол көздөрдөн суу чыгып,
булак пайда болот. Ал эми Гҥлжамал эжелер булактын суусу ҥйдҥн жанына чейин
аксын ҥчҥн ошол дөңдҥн боорунан баштап арык казышкан.
106. Сайдагы-Булак
Бакыян айылы
Кароолчусу жок
Мазардын
тҥрҥ
булак.
Бакыян
айылынын
Усупбай
уулу
Сарымсак атындагы көчөсҥнҥн тҥштҥк жагынын эң башында бир дөңдө
жайгашкан. Дөңдҥн капталына атайын тҥтҥк орнотуп коюшуптур, ошодон
булактын суусу чыгып турат. Дагы бир өзгөчөлҥгҥ - булактын суусу аябай туздуу.
Айылдагы элдердин көпчҥлҥгҥ ошол булактан суу алып ичишет. Булактын суусу
арыкка куюлуп, батыштан чыгышты көздөй агат. Айылдыктар бул жерде жылына
эки жолу кудай тамак өткөрҥшөт. Бул булактан кээ бир адамдар ак жылаан
көрҥшкөн экен, ошондуктан ээси ак жылаан деп коюшат.
107. Шамчырак (экинчи аты - Тегирмен)
Тамчы-Булак айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - булак жана тегирмендин урандысы. Аталган мазар Тамчы
Булак айылына чыгыштан батышты көздөй кетип бара жатканда, айылдагы
жолдун оң жагында, башкача айтканда, Тамчы булак мазарынын кароолчусу
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Алымбекова Гҥлжамал эженин ҥйҥнҥн карама-каршысында, болжол менен 800
метр алыстыкта жайгашкан.
Тҥндҥк
жагында
Эчкилҥҥ
тоо
бар.
Жанында
болсо
мурда
курулган тегирмендин орду бар. Ал жерде тегирмендин бузулган дубалдары,
таштар жатат.
Оозеки тарыхы:
Качандыр бир кездерде ошол жерлердин баары там болгон экен. Анан
Кировка суу сактагычы ошол жерлерди каптап кеткендиктен, тамдын баары,
тегирмен
да бузулган
экен. Шамчырак
булагынын
суусу болсо
жанындагы чыгыштан батышты карай аккан Талас суусуна куят. Ал эми булактын
суусу тҥштҥктөн тҥндҥктҥ көздөй агат.
Бул мазардын жанында мурда тегирмен болгон. Ошол тегирменден
бҥлбҥлдөп кҥйҥп турган шамчыракты көргөндөр болгон экен. Ал шамчырак
касиеттҥҥ адамдарга гана көрҥнгөн. Ошон ҥчҥн мазар Шамчырак деп аталып
калган.
108. Асанбай
Ак-Жар айылы
Кароолчусу жок, айылдын сопусу көз салып турат
Мазардын тҥрҥ - мҥрзө. Мазар Ак жар айылынын тҥндҥк-чыгышында орун
алган. Айылдык мҥрзө экен. Жанында эски мечит бар.
109. Тегирмен -Таш
Ҥч-Булак айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ – булак. Бул Тегирмен-Таш булагы Ҥч-Булак айылындагы
кыргыздар менен кҥрттөрдҥн аймагынын чектешкен жеринде орун алган. Эң
акыркы кыргыз атуулунун огородунун аягында, мазардын нары тҥндҥк жагында
кҥрттөр отурукташкан. Алардын мазарга тиешеси жок.
Тегирмен таш мазарында эки таш жана булак бар. Биринчи таш менен
экинчи таштын аралыгы - 7 кадам, ал эми булак болсо экинчи таштан 3-4 кадам
алыстыкта жайгашкан. Биринчи таш менен экинчи таш бири-бирине окшош,
себеби дегенде ал эки таштын тең ортосу тешик, оюк, көлөмдөрҥ бирдей,
келбеттери бирдей, тегерек. Эки таштын тең беттери жалпак. Тегерегинде кара
талдар, теректер бар. Эки таштын ортосунда 2 терек бар.
110. Кара-Молдо
Чоң-Кара-Буура айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - таш. Мазар айылдын тҥштҥк тарабындагы тоонун
чокусунда жайгашкан. Таштар ҥйҥлҥп, ортосуна чыбык сайылган. Кытайлар белги
салып кеткен деп элдер айтышат.
111. Ак-Мазар
Чоң-Кара-Буура айылы
Кароолчусу жок
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Мазардын тҥрҥ - арча. Мазар айылдагы Кара моло булагынан 1 чакырым
алыстыкта жайгашкан. Ал тоонун ҥстҥндө эмес, сайдын боорунда жайгашкан. Ал
жалгыз эле арча жылаанга окшоп өскөн. Айланасында андан башка эч кандай талтеректер кездешпейт.
Бакай-Ата району
112. Кара-Коюн-Ҥңкҥр
Ҥрмарал айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - ҥңкҥр. Чоң-чоң сары таштар, төбөсҥ оюк кара таштар
жолдон 10-15 метр бийик турат. Ҥңкҥрдҥн оозунда узундугу - ҥч, бийиктиги - бир,
туурасы - бир жарым метрдей таш турат. Ҥңкҥрдҥн бийиктиги ҥч метрден улам
жапыздай берет. Бир тешик Беш-Таштан, экинчиси Көк-Таштан чыгат дешет.
Ҥңкҥр жолдон 15-20 метрдей бийик, ҥстҥ бҥт тоо, ичинен ҥч жеринен суу
тамып турат. Суу туздуу, ҥңкҥрдҥн ичи караңгы. 1950-жылдардагы жер титирөөдө
ҥстҥнө кулаган таштар чоң-чоң болуп ҥңкҥрдҥн жанында жатат.
113. Кызыл -Нуура
Боо-Терек айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - дөбөдө орун алган курулуш. Ал Боо-Терек айылы
бҥткөндөн кийин тҥштҥктҥ көздөй басканда, бир жарым-эки гектардай жерди
ээлейт. Ал жердин ортосунда бийик дөңсөө орун алган. Айланасы айдоо жер.
Дөңдҥн ҥстҥнө кирпич тургузулган. Боо-Терек мазары менен эле катар пайда
болгон дешет.
114. Боо-Терек
Боо-Терек айылы
Кароолчусу: Эшалиев Сагынбек
Мазардын тҥрҥ - терек жана булак. Боо-Терек айылы бҥткөндөн кийин мазар
нары 100-150 метр өйдө жайгашкан.
Жол боюнда чоң-чоң теректер бар. Батышты көздөй басканда оң жак бетте
жайгашкан. Жаныбек баатырдын кҥмбөзҥ бар, чычырканактар өтө көп. Чоң-чоң
теректердин тҥбҥнөн суу чыгат. Бир теректен ҥч эгиз булак агып чыгат. Бир
гектардай жерди кучагына алат.
Оозеки тарыхы:
Мазар Ключевка (Ак-Дөбө) айылына жакын жайгашкан, азыркы БооТеректин архитектурасы кызык. Анын архитектуралык композициясы дээрлик
Манас кҥмбөзҥнҥкҥнө окшош экендигин окумуштуу Бакыт Аманбаева
белгилейт.
Мазардын кароолчусу Эшалиев Сагынбектин айтымында: «Боо-Терек
олуя киши болгон. Ал ушул жерде жашаган. Анын бою - 5 м., туурасы – 1.5
м, салмагы болжолу эки тоннага жакын болгонун кеп кылышат. Боо-Теректин
агалары Адамия ата, Калпа-Ата, Бозтектир ата, Бостун-Булак-Ата, Баба-Ата
менен Пача-Ата мазарлары Чаткалда жайгашкан, Боо-Терек ата ушу жерде каза
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болуп, ушу жерде коюлган. Боо-Терек атанын мҥрзөсҥнөн көп алыс эмес
жерден чыккан терекке эл сыйынып баштап, бара-бара бул жер мазар болуп
калган. Кийин СССРдин убагында бир орус киши ушу теректи кыйганда, дҥйнө
менен кош айтышкан. Буйрук берген кишинин эки баласы каза болуп, өзҥ
акылынан айнып калган». Б. аттуу башка бир жергиликтҥҥ адамдын айтымында:
«Кийинчерээк бир тҥрк кой жайып жҥрҥп, бир бутагын кесип алганда, кан
дыркырап аккан экен. Ал киши коркуп, айылына барып кудай тамак өткөзгөн
экен. Ошо кҥндөн баштап, мазарга элдер көп келе баштаган».
Көзҥ ачык Кожобекова Бурул эже: «Боо-Терек атанын Наристе деген
булагы бар. Ал булактын ичинде 124 пайгамбар ата, 328 наристе бар. Андан кийин
мҥрөк суу аккан теректин тҥбҥндө Манастын апасы Чыйырды бар, ошол жерде
такай отурат. Барганда ниет кылып тамчылаган суусунан ооруган буту-колуңа
тийгизсең, бат эле айыгып кетесиң», - дейт.
115. Кырк кыздын ҥңкҥрҥ
Маданият айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - ҥңкҥр. Мазар тоонун боорунда орун алган. Тоонун өзу
катуу таш, цемент сыяктуу нерселерден турса да, кол менен (эч кандай
техникасыз) арыкты тоонун капталы аркылуу алып жҥрҥп олтурушкан. Казган
оюкчаны кайра суу жырып кетпес ҥчҥн сыртынан кайра таш менен кынаптап жаап
коюшкан. Казган арыктары 15 чакырымга созулат, бийиктиги - 0,5 м. Жолдун оң
тарабы - сай, өзөндө чоң Ҥрмаралдын суусу агат, суунун тегерегинде бак-дарактар
жыш жайгашкан, суунун аркы өйҥзҥндө да бийик тоо орун алган.
116. Келин-Таш
Маданият айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - таш. Мазар айылдын жанындагы жолдун оң жак тарабында,
өзөндҥн суусунун жанында жайгашкан, анын жанында аскалуу тоо, бак-дарактар
орун алган. Анда бир илээки кийген келиндин сөлөкөтҥндөй таш турат.
117. Арчалуу
Маданият айылы
Каракоюн капчыгайы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - арча. Мазардын бийиктиги - 28 метр, ал тоонун чокураак
жеринен орун алган, 7-8 метр бийиктиктеги жалгыз арчанын тҥзҥлҥшҥ кадимки
арчадай эмес, жайылып өскөн, б.а. жапалак арча деп да коюшат. Ал мындан
нечен жыл мурда эле бар экен. Андан, тоонун этек жагындагы жердин алды менен
өткөн тамырынан 15 кичинекей арча өсҥп чыккан. Жалгыз арчанын тҥп
жагындагы тамырлары жоон-жоон болуп каркайып сыртка чыгып калган.
118. Чат
Наматбек айылы
Кароолчусу жок
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Мазардын тҥрҥ - терек. Айылдын ҥстҥ жагында жайгашкан, тҥштҥк жактан
орун алган. Жанында агын суу бар, бирок тилекке каршы, мазарда теректин өзҥ
азыр жок. Анткени Совет убагында атеизм кҥчҥндө болуп турган кезде бҥбҥбакшылар барып сыйынып жҥрҥшкөндөрҥн көрҥп, теректи өрттөп салышкан.
Азыр өрттөлгөн орду бар, ошол жак аябай кҥлдҥрөп–шалдырап сҥрдҥҥ туюлат,
бирок азыр ал жакка көп деле эл каттабай калган.
Калпа-Ата
Миң-Булак айылы
Кароолчусу: Турумтаев Батыралы

119.

Мазардын тҥрҥ - кҥмбөз жана булак. Ал Миң-Булак айылынын тҥштҥгҥндө
3 чакырым алыстыкта жайгашкан, тегерегинде элдин ҥлҥш жерлери курчап
турат. Мазардын жанында 9 булактын көзҥ бар. Булактардын суусу көз, баш,
ашказанга шыпаа. Жалпы аянты ҥч гектарды ээлейт. Тегереги эл тарабынан
зым тор менен курчалган. Ичинде Калпа атанын кҥмбөзҥ жана башка
маркумдардын жайлары бар. Эл тарабынан там салынган. Турумтаев
Батыралынын атасы алма, өрҥк, мөмө-жемишин тиккен. Эми Турумтаев
Батыралы өзҥ багып, карайт, чөбҥн өзҥ чаап алат, жер-жемишин го мазарга
келгендер жешет. Ал жер жалпы элдики, бирок айыл өкмөтҥнҥн карамагында.
120. Сейтаалы
Миң-Булак айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - кҥмбөз. Мазар айылдын ҥстҥндө, батыш тарабында
жайгашкан. Айылдан мазарга чейинки аралык - 1,5 чакырым. Корукка алынган
Сейтаалы атанын жайында кҥмбөз тургузулган, тегерегинде агынай уруусунун
мҥрзөлөрҥ орун алган, өзҥ да агынай уруусуна таандык экен. Баары 1,5-2 гектар
жерди ээлейт.
Бул мазар Калпа ата мазарына катар жайгашкандыктан, көбҥнчө бул мазарга
куран окуп, зыярат кылып, анан Калпа ата мазарына өтҥшөт.
121. Төрт-Кҥл
Миң-Булак айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - дөбө. Төрт-Кҥл мазары айылдын ичинде жайгашкан.
Айылдын башынан Төрт-Кҥлгө чейинки аралык - 1,5 чакырым. Төрт-Кҥл мазары
2,5-3 гектар жерди ээлейт. Эч кандай курчалган эмес. Бул дөңсөө тҥрҥндөгҥ мазар,
бийиктиги - 2,5 метр. Оң жак тарабында арык агып өтөт, андан ары айылдын
ҥлҥшкө берилген жерлери жайгашкан.
122. Ак-Дөң
Орловка айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - дөбө жана булак. Ал айылдын башында, кырмандын өйдө
жагында жайгашкан. Мазар айылдын ҥлҥшкө берилген жерлери менен курчалган,
корукка алынган эмес. Мазар дөңсөө тҥрҥндө 1,5-2 метр бийиктикте, андан бери
67

50 метр аралыкта жалгыз терек өсҥп турат, тҥбҥндө булактан суу чыгып турат.
Элдер дөңгө келип куран окуп, зыярат кылып, бери келип булактан суу ичишип,
шам жагышат. Ак дөң 50-40 сотук жерди ээлейт.
123. Алтын-Булак
Орловка айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - булак. Орловка менен Кызыл-Сай айылдарынын
кесилишиндеги токойдун ичинде жайгашкан. Токойдон киргенден баштап, 200
метр аралыкка жеткенде булак бар, ал бирөөлөр тарабынан зым менен тосулган,
картонго «Мазар» деп жазылып коюлуптур. Мазардан 30-40 метр нары
Ҥрмаралдын суусу агат.
124. Ҥч-Терек
Орловка айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - терек. Ҥч-Терек мазары Эчкили тоосунда орун алган.
Айылдан Ҥч-Терекке чейинки аралык - 3-3,5 чакырым. Азыр ҥч терек эмес,
тегерегинде жаш теректер көбөйҥп калыптыр, бардыгы он ҥчкө жетет.
Тегерегинде эч кандай суу жок. Картаң теректердин кулачы 5 кишинин
кулачындай көлөмдө. Тегереги аябай таза.
125. Кырк-Булак
Орловка айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - булак. Бул мазар айылдын эң башында, ГЭСтин жанында
жайгашкан. Тегерегиндеги 2 сарай тҥндҥк-батыш тарапта орун алган. Булактын
саны 40ка жетпейт, 18 булак бар, алардын кээ бири катар, кээлери ар кандай
жайгашкан.
126. Кереге-Таш
Көк-Таш айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - таш жана булак. Мазар Көк Таш айылынын тҥштҥк кереге
тарабында, тоо арасында жайгашкан. Бийик чоң таштар турат, ар жерине
көгҥчкөндөр уя салган. Алыс эмес жерде кичинекей чөйчөкчөгө суу куюп
койгондой болуп булак чыгып турат. Суусу туздуу, жылымык.
Жалгыз-Терек
Маданият айылы
Кароолчусу жок

127.

Мазардын тҥрҥ - терек жана булак. Маданият айылынан чыкканда тҥштҥкбатышта жайгашкан, оң жак бетинде Ҥрмарал суусу агат, эки капталы тең тоо
менен курчалат. Терек өсҥп турат, тҥбҥнөн булак чыгып турат. Ал агып барып чоң
сууга кошулат. Жолдо өтҥп бара жаткандарга мазар экени анча байкалбайт
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128. Бозтектир-Ата
Наматбек айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - таш. Кҥмҥштак тоосунун ичинде жайгашкан, айылдан 15
чакырым алыстыкта турат. Аталган мазар 1,5 га аянтты ээлейт. Салмагы 15
тоннадай, бийиктиги 3,5 метрдей таш турат. Таштын образы Бозтектир атанын
ташка жашынып отурганы, анын колдоочусу бҥркҥт болгондуктан, арт жагынан
караганда бҥркҥттҥн канаты менен калкаланып отурганы элестейт. Жанында
булагы бар, сайда чоң агын суу, токою бар. Жанында дагы бир чычырканак бар,
анда жип, чҥпҥрөк байланган. Оң жак тарабында дагы бир чоң таш бар, анын да
касиети бар дешет, ошондой эле өсҥмдҥктөрҥ: арча, адрашман, бөрҥ карагат,
чычырканак, чие, ыргай, чекенде, ит мурун, булардын дээрлик баарысынын
дарылык касиети чоң.
Булактын оң жагында таштан там жана анын катарында жаңы салынган бир
бөлмөлҥҥ чакан ҥй бар. Таштан турган тамды 1989-жылы Бҥсада эже жана зыярат
кылып келген башка адамдар биригип тургузушкан. Кийин 2002-жылы Наматбек
айылындагы жашы 35 тер чамасындагы Чаткал деген бизнесмен бала соопчулукка
жаңы бир бөлмөлҥҥ там курдурган. Анын ичинде меш, чырак, шырдак жана башка
ушул сыяктуу төшөнчҥ- орундар, ал эми казан-аякка көңҥл бура турган болсок,
кыскасы, казандан тартып айры, бычакка чейин толук жабдылган, такта, ҥбөлҥк,
дасторкон ж.б.у.с. бар. Идиш коюлуучу текчеде: «Бул мазарлуу жердин
буюмдарына тийбегиле, тийген киши жарыбайт» деген эскертмелҥҥ кол жазма
жазылган. Бул курулган эки тамга чейин илгери булактын сол жагында жайгашкан
асканын боорундагы жерге зыяратчы, бҥбҥ-бакшылар баш калкалап, от жагып,
жар салып, тҥнөгөн экен.
Оозеки тарыхы:
Бҥбҥ Момбекова Бҥсаданын маалыматы:
Илгери каапырлар менен мусулмандар кармашып, дин талашып, кыргын
согуш болуп, шейиттер (өлҥм) көп болгон. Бозтектир ата согуштун башчысы
болгондуктан, ал өлгөн жоокерди же элдерди улам таш менен жашырып, белги
кылып кете берген экен, аны каапырлар кубалап өлтҥрөөрдө ал чоң ташка
жашынып, ташка кандайдыр бир сыйкырдуу кҥч пайда болуп, ал таш эрип кетип,
өзҥнө Бозтектирди жашырып алат. Бозтектир атанын колдоочусу бҥркҥт
болгондуктан, ошол таштын элеси да аркасынан караганда бҥркҥт калкалап
тургандай, бҥркҥттҥн элеси чагылдырылган. Бул ташты эч ким жасаган эмес, ал
өзҥнҥн табиятынан ушундай. Ошол кыргын болгон аймакта ҥймөк-ҥймөк таштар
болсо, жогоруда айтып өткөндөй, жанагы шейит болгон жоокерлердин бейити
катары эсептелип, бул жер бҥтҥндөй ыйык жер болуп эсептелет.
129. Кумуру-Баба
Наматбек айылы
Кҥмҥштак тоосу
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - кумурсканын уюгу. Ал айылдан Кҥмҥштак тоосуна кетип
жаткан жолдун сол тарабында жайгашкан. Бийиктиги - жарым метрдей ҥйҥлгөн
топурак. Уюктун сол жагында тал, терек жана агыны чоң Кҥмҥштак суусу, оң
тарабында жол, бийик тоолор жайгашкан. Тегеректеги дарактар атайын уюкту
калкалап тургандай көрҥнөт.
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130. Чумгент-Баба
Наматбек айылы
Кҥмҥштак тоосу
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - өрөөн. Атайы белгиленген жер жок, бирок кандайдыр бир
аймакты ыйык деп коюшат экен, ошол жердеги тоонун чокусунда тумарча
көрҥнҥп турат, ошондуктан ошол аймактын баары Чумген ата мазары деп аталат
экен. Ал жердин оң тарабы – тоо; сол тарабы - токой, агын суу, бийик тоолор. Бул
жер эң кооз, керемет жерлерге кирет.
131. Арзымат -Ата
Бакай-Ата айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - кҥмбөз. Айылдын ҥстҥндөгҥ бөксө тоонун ҥстҥндө
тургузулган, жанында көрҥстөндөгҥ мҥрзөлөр жайгашкан. Бҥсада Момбекованын
айтымында аталган кҥмбөз XIX кылымда 7000 эчкинин майына бышырылган
кирпичтер менен курулган, пайдубалы арчадан тургузулган, бийиктиги 6 метрдей.
Оозеки тарыхы:
Бҥбҥ Момбекова Бҥсаданын маалыматы:
XIX кылымда жашаган өтө бай, соодагерчилик менен элин баккан, малына
сан жетпеген адам болгон. Ал ар дайым тҥштҥк-тҥндҥк дебей, соодагерчилик
менен ар кайсы жакка байма-бай каттап турган. Аны көрө албагандар ашуудан
келе жатканда астынан тонойбуз деп чыккан учурда, Арзымат атанын сыйкырдуу
касиети анын жалгыз караанын миң кишиге айландырып, адамды айбыктырган,
демек, анын колдоочусу (1) кҥчтҥҥ болгон. Кҥмбөз анын тирҥҥ кезинде
тургузулган.
132. Сасык-Булак
Бакай-Ата айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - булак. Жайгашкан жери: тоо этеги. Булак саздан сарыгып
бир куймага келет, суу алганга ыңгайлаштырып, аны адамдар тҥтҥк менен узартып
койгон, өзҥ жыш жайгашкан чычырканактардын арасында, суунун даамы сода
натрий даамданат.
133. Актерек-Ата
Миң булак айылы
Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ - терек жана булак. Мазар Эчкили тоодогу сайдын ортосунда
жайгашкан. Ал жерде отуз тҥп терек өсҥп турат. Баш жагы - картаң теректер, этеги
жалаң жаш теректер. Теректердин өйдөрөөк жагында булак жайгашкан. Ал
сайдын ичиндеги теректерди аралап өтөт экен. Суунун агымы жыбылжып жай
агат. Ак теректин тегерегиндеги таштар, топурактар кызыл кумдуу. Өйдөрөөк
жагында таш короо, өзҥнчө таштан жасалган кемеге бар. Тегерегиндеги тоонун
кырында таштан оюлган ҥңкҥр бар.
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134. Осек-Ата
Өзгөрҥш айылы
Кароолчусу: Кудушова Анаркҥл
Мазардын тҥрҥ - кҥмбөз. Осек атанын мазары Өзгөрҥштөгҥ кирпич заводдун
бет маңдайында жайгашкан. Кирпич завод болсо Өзгөрҥш айылынын кире бериш
жеринде сол тарапта жайгашкан. Бул мазарды Осек ата тирҥҥ кезинде эле
топурактан камыр жасатып салдырган экен. Кҥмбөз төрт бурчтук таризде, ал эми
оозу тҥндҥк жакты карап турат. Төбөсҥнҥн келбети - ҥч бурчтук.
Аябай көп жыл болгондуктан оң жагы урап, кулайын деп калыптыр. Тегерек
чети атайы коргоого алынган эмес, тал-теректер да өспөйт. Кҥмбөз дөңдҥн
ҥстҥндө салынганына болжол менен 100 жылдай болгон.
Оозеки тарыхы:
Курташ мазарынын кароолчусу Кудушова Анаркҥлдҥн маалыматы: «Осек
ата да олуя болгон дешет. Анын баласы болгон эмес, ошон ҥчҥн кҥн мурунтан өлө
элегинде эле: «Эгерде мен өлҥп калсам, мени ушул жерге коесуңар» деп мҥрзөнҥ
каздырып, арчадан жерине төшөтҥп, жеңелерин чакырып кошок коштурган экен.
«Менин жанымда жаткан пенделердин баарын адамдар кҥйгҥзөт, а мен кҥйбөй
силерди карап турам» деген. Айткандай эле алды кирпич завод болду.
Адамдардын сөөктөрҥ чыкты, алардын баары өрттөлдҥ. Бир гана Осек атанын
мазарына белгисиз себептер менен тие алышкан жок.
Бир бала ошол жерге ойноп барып майып болду. Осек атанын мазары тээ
мурда изилденип, Москвага чейин барып келишкен, анан касиети кҥчтҥҥлҥгҥн
билип, тийишкен эмес. Анан кирпич завод иштеп турганда, бул кҥмбөздҥ
сҥздҥргөн бала да кайтыш болгон.
Мурда жанында кирпич завод иштеп турчу, Осек атанын каргышы тийип,
азыр бузулуп иштебей калды. Көптөгөн адамдардын, жаш кыздардын сөөктөрҥ
чыккан. Бул жер мурда айылдын көрҥстөнҥ болчу. Топурак керек болгондуктан,
жерлерди казышкан».
135. Дөлөн атанын мазары
Өзгөрҥш айылы
Кароолчусу: Кудушова Анаркҥл
Мазардын тҥрҥ - көрҥстөн. Бул мазардын тегерек-четинде эчтеке жок, жөн
гана оюлган көрҥстөн экен. Бул жерде Дөлөн ата көмҥлҥп, анан көмгөндөн кийин,
көрдөн чыгып кетиптир. Дөлөн атанын мазары Курташ мазарына жакын, экөөнҥн
аралыгы - 80 метр. Биринчи Дөлөн атанын мазары, анан Курташ мазары болот.
Оюктун көлөмҥ чарадай, тегерек четинде тал-теректер өспөйт, жөн гана майда
чөптөр өсөт. Мурда тешиги аябай эле чоң болчу экен, жылдан жылга кичирейип
баратыптыр.
Оозеки тарыхы:
Курташ мазарынын кароолчусу Кудушова Анаркҥлдҥн сөзҥ боюнча, бул
жерде Дөлөн деген олуя болгон экен. Ошол олуя Алланын жолуна тҥшөт, Аллага
чын ниети, дити менен берилген экен. Эгерде мен ҥйлөнсөм жолдошумду жана
баламды жакшы көрсөм, Аллага жакпай калам деп ҥйлөнбөй, балалуу болбой,
дубаначылык кылып сайрап жҥрө берген.
Өзгөрҥш айылынын тургуну Ооган молдо төмөнкҥлөрдҥ билдирди:
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Төлөн (Дөлөн) ата 1903-жылы бар болгон. Туугандары Кеңаралда, Шаа
деген уруктан болушат. Ошол жакта Райымкул деген молдо бар, ошонун
туугандары болот. Анан айылда Курман деген баатыр балбан Тҥйтө деген айылга
баратканда алдынан Төлөн дубана чыга калат экен. Ал киши олуя болгон да, а
олуялардын көзҥ ачык болот. Жолдон өтҥп бара жатып: «Ээ Курман баатыр, бир
сарала баш кудайың бар экен», - деп айтат. Ал эми баатыр кишилер анча-мынча
нерсени кайдан тоготсун, кулагына илбейт, тоготпой өтҥп кетип калат. Анан
Тҥйтөгө келип бир ҥйгө киргенде, ал жакка отура албай, жинденип, оң жак кулагы,
жаагы туташ бир паста эле шишип кетет. Чыдай албай, мен кетпесем болбой
калды деп шашып калат. Ҥйҥнө келгенден кийин: «Жанагы Төлөн дубананы
чакыргылачы», - дей берет. Баягы баатыр жок, жаш баладай болуп алаңдай
бериптир. Ошондо атчан эки киши Төлөн дубананы издеп чыгышат. Анан жолдогу
адамдардан Төлөн дубананы көргөн жоксуңарбы дешсе, эми эле өттҥ дешет, андан
ары Орловкага барып ал жактан сурашса, алар да эми эле өттҥ дешет. Ошентип
отуруп Ак-Дөбөгө жеткенде, ат менен кубалап табышкан экен. «Төлө ата, Төлө
ата, кайтпасаң болбойт, Курман баатыр жаман болуп жатат», - дешет. Ошондо ат
минип чаап келишсе, Курман баатырдын жаагы шишип, кызарып кетиптир, келип
эле «Оо батыр» деп жаагына колу менен секин эле чаап коет. Чапканда баатыр
кулап тҥшөт. Кулап тҥшкөн жерине тон, жууркан жаптырып, жаткыртып коет.
Анан улак союп, казанга этин салып, эт бышкандан кийин Төлөн дубана: «Кел эми
баатыр, тамакка кошул», - дегенде, тамакка кошулган экен.
Баатыр ошол окуядан кийин жөнөкөй адамдарды тоготуп, салам айтып
калыптыр. Эми ошол Төлөн дубана өлөөрҥнҥн алдында Кеңаралдык
туугандарына: «Мен өзҥм бир кишимин, бирок мага атап 3 мҥрзө казгыла, мен
бирөөнө эле жатам. Ҥчөө дегеним, жердин алдын 1,5 метр казгандан кийин ҥч
мҥрзөдөн кол менен жасалган 3 тҥрлҥҥ 3 башка буюм чыгат, ар бири касиеттҥҥ
буюм болот. Эгер аны 3 киши алып сандыгына салып, бекитип жҥрсө, 7 муунуна
чейин казыгынан мал кетпейт, ууру албайт, оору да болбойт», - деген экен. Анан
ал дубана өлгөндөн кийин биринчи мҥрзөсҥн казышса, гранит кызыл таш,
кадимкидей чегилип жазылгандай, жип илип кое турган көзөнөгҥ да, бычак кайрай
турган жери да бар экен. Көр казгандардын ичинде тууганы да бар экен, анан
ошол ташты сен ал, тууганы болосуң деп жанындагылары айтышат. Анан ошол
кишилердин арасындагы бир бай таштын касиеттҥҥлҥгҥн билип, ҥйҥнө ат менен
чаап барып бир кой өңөрҥп келет. Анан ташты алган кишиге: «Бул ташты мага бер
да, бул койду сен ал, мен суранам сенден, мага бер», - дейт. Тиги кишинин
куулугу жок экен, бир койго алмашып жиберет. А ташты бай алып кетет.
Ошол таш эми ушул убакка чейин белгисиз, анткени илгери байларды
куугунтуктаганда кайда калганы дайынсыз болуп калган. Эми азыр ошол байдын
уругунан ушул убакка чейин мал кетпейт. Ошондо мҥрзө казган аксакалдар: «Ой,
дубана ҥчөөнҥ казгыла дейт, дубана өйдө-төмөн айта берет, убара болуп эмне
кереги бар, бул таштын колунан эмне келет, койчу, казбайбыз» - дешип, бирөөнҥ
казып, дубананын сөөгҥн ичине коюп коюшуптур. А Төлөн дубана болсо
тирҥҥсҥндө туугандарына: «Мени көмгөндөн кийин 3 кҥн, 3 тҥн мҥрзөнҥн жанына
тҥнөгҥлө», - деген экен. Ким тҥнөсө менин уругум (жанды урук деп коюшат)
ушул жерде калат, менин жаным ушул Бакай-Атанын жерин, Өзгөрҥштҥ, кирпич
заводду кыяматка чейин кайтарып жҥрөт. Мен өзҥм кетем, бирок уругум калат,
жаманчылыкта отургузбайм деген экен.
Маселен, 16-кылымда бул жерге биринчи болуп 10 ҥйлҥҥ орус көчҥп келип,
Кеңаралдын этек жагына отурукташкан. Ал эми Төлөн дубана айткан да,
башкаларды отургузбайм, менин арбагым отургузбайт деп. Ошол учурда бул
жерди Кокон хандыгы тарабынан шайланган болуш башкарып турчу. Ошол болуш
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«орус деген жаман, дини башка эл болот, буларды Кеңаралга отургузбайлык.
Биздин жерибиз таза болсун, каапырларды отургузбайбыз», - дейт да, орустарга
барып «3 кҥн уруксат берем, 3 кҥндҥн ичинде бул жерден көчкҥлө, эгерде
көчпөсөңөр бул жерге кыргыз атчан аскерлерин алып келип сабатып чыгарам», дейт. Орустар коркконунан качып кетишкен. Жанагы Төлөн дубана «мен
отургузбайм» дегенин аткарган экен.
Андан кийин бул жерге кирпич завод салынды, ошол жерде иштеген балдар
таң атканча карс-карс деп темирлер ҥзҥлҥп чыгаарын айтышчу. Ширетип,
сваркаланган темирлер ҥзҥлҥп кетет, буу казандар бар, алар жарылып кетет.
Акыры сынып отуруп жарабай, иштебей калды. Төлөн дубананын касиети аябай
зор экени ошондон байкалат.
136. Курташ
Өзгөрҥш айылы
Кароолчусу: Кудушова Анаркҥл
Мазардын тҥрҥ - кичинекей ҥңкҥр менен булак жана тал. Ал Өзгөрҥш
айылына кире бергенде батышты көздөй баратканда сол жакта жайгашкан. Эски
иштебей калган кирпич заводдун сол жагында, дөңдҥн алдында жайгашкан.
Дөңдҥн ҥстҥ - узунунан кеткен жалпак таштар. Таштардын алды жагында адамдар
чай ичип, жата тургандай орун бар. Келген зыяратчылар ошол жерге чай ичип,
тҥнөшөт экен. Ошол жерде атайын казанга тамак бышырыш ҥчҥн деп казан
койгуч, тазалаш ҥчҥн деп шыпыргы, отуруш ҥчҥн деп төшөк коюп коюшуптур. Ал
таштардын өңҥ башынан эле кҥрөң, анан капкара экен. Ооруган малдарды да
ичине жаткызып айыктырып алышчу экен.
Эң кызыктуусу - таштардын ҥстҥндө «кийик от» деп аталган чөп өсөт экен.
Кийик от чөбҥ ашказанга, баш ооруганга, нерв болгондорго жакшы экен. Ал чөптҥ
элдер алып кетип, кургатышып, анан кайнатып ичишет экен.
Жанында чоң бир терек өсҥп турат. Бийиктиги болжол менен - 6-7 метр.
Таштардын алдында булак бар экен. Аны булганбасын деп ҥстҥн атайын темир
менен жаап коюшуптур.
Булактын суусу чыксын деп атайы тҥтҥк коюшуп, ошол тҥтҥктөн суу агып
турат. Мазар дөңдҥн алды, сайда жайгашкандыктан, тегерек-четинде караган,
чычырканактар, тал-теректер көп.
Оозеки тарыхы:
Кудушова Анаркҥлдҥн маалыматы:
Бул жердеги таштар узунунан кеткен курга окшош, ошон ҥчҥн аталышы
ушундай го. Анан толук тарыхын эч ким билбейт. А булактын атын мен өзҥм
Алтын булак деп койгом, анткени бул булак көп элге шыпаа болгон. Мисал ҥчҥн
өзҥм ооруп кыйналып келсем, жакшы болуп калам. Анан мен ушул жерге палас
салып коеюн дегем, буюрса алып келем. Ата-бабаларыбыз да мурда ушул жерге
келип зыярат кылышчу экен, ооруган койлорун жаткырып, өздөрҥ да жатып
алышчу экен. Мурда ушул жердеги талдын бутактарынын баары чҥпҥрөк болуп
кеткен. Анан мен баарын бирден чечип, зыяратыңар кабыл болсун деп өрттөп
жибердим.

137. Булак
Кыргызстан айылы
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Кароолчусу жок
Мазардын тҥрҥ – булак. Кыргызстан айылынын жашоочусу Ашырматов
Рыскулбектин огородунун этегинде жайгашкан. Булактын тегереги корукка
алынган эмес, тегерегин кадимкидей майда чөптөр баскан, булактан 2-3 метр
алыстыкта тал-теректер орун алган. Огород бҥткөндө ары жагы сайча болуп,
ылдыйга карай жарча сыяктуу. Ошол жерде булак жайгашкан.
Ашырматовдун кызы Ашырматова Сабиранын айтуусу боюнча: «Булактын
эле тҥбҥндө мурда өтө чоң тал болгон, ал тал булакты жаап, басып калгандыгына
байланыштуу талды араалап ташташкан (тегеректеги эле кошуналары, айылдын
жашоочулары араалашкан). Кээде ал булактын ичине 2 ак жылан пайда болуп
калат (дайыма эле боло бербейт, кээде гана). Булактын тегеригинде ар кандай
жылаандар көп кездешет. Булакка жакын жайгашкан айыл тургундары булактын
жанына келишип, кудай тамак өткөзҥп турушат. Кээде зыярат кылганы 2-3
кишиден келип кетишет».
Сабира эже айтат: «Менин кыргызчылыгым бар, эми менин билишимче
мазар басышым керек го, ҥйдөгҥ булак да менден бир нерсе ҥмҥтөтҥп жатат,
акчам жетиштҥҥ болсо, куран окутуп коюшум керек. Себеби, ушул булак менин
тҥшҥмө көп кирет».
Нылды-Ата мазарлар бирикмеси.
Өзгөрҥш айылы
Кароолчусу: Кудакеев Жеңиш
Нылды-Ата Эчкили тоо кыркасынын Таштак коосунан орун алган. Башкача
айтканда, ошол коону бҥтҥндөй ушул мазарга тиешелҥҥ десек болот. Коонун
башталышында эле, батыш жагында, чоң, жалпак таштын ҥстҥндө сҥйрҥ келген
оюкча (диаметри~1м.) турат жана ал оюкчадан оргуштап суу чыгып турат. Суу
төмөн карай агып, коонун эңкейишинен шаркырап агып тҥшөт. Бул
шаркыратмадан аккан суу чыгышты карай коонун аягына чейин барат. Ошол
шаркыратмадан ылдыйраак (~40м), коктунун тҥндҥк жак бетинен тоонун боору
оюлган. Аны Чоң ҥңкҥр же Ордо деп койсок болот. Ҥңкҥрдҥн ичинде дубалдын
боорунан жылжып суу агып турат. Ҥңкҥрдө казан асуучу ҥч очок, идиш-аяктар,
жер төшөктөр бар. Бул Нылды-Ата мазарынын борбору – Ордо мазары.
Нылды-Ата бирикмеси өзҥндө 23 мазарды камтыйт. Алардын бардыгы тең
Эчкили тоонун этегиндеги Чоң туюк жана Кичи туюк деп аталуучу коктуда
жайгашкан.
Төмөндө Нылды-Ата бирикмесине кирген мазарлардын аттары жана GPS
(аймактын жайгашуу өзгөчөлҥктөрҥн айкындаган курал) менен такталган катар
саны берилет:
1. Көз-Булак
2. Шаркыратма
3. Ажыдаар-Тал
4. Чоң-Ҥңкҥр же Ордо
5. Ажыдаар-Ҥңкҥр
6. Калпа-Ата
7. Жарылган жҥрөк
8. Кҥзгҥ-Таш
9. Тамчы-Булак
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10. Жалгыз-Терек
11. Бешик
12. Нылды-Атанын жайкы конушу
13. Дарбаза
14. Очок
15. Бала мазары же Бала бейит
16. Аккуланын мамысы
17. Бел ооруга шыпаа
18. Нылды-Атанын кышкы конушу
19. Нылды-Атанын ташы
20. Кыз-Булак
21. Семетей атанын турган жайы
22. Кҥйгөн-Арча
23. Арстан-Ата
Оозеки тарыхы:
Нылды-Атанын ким экени тууралу айтып өтсөк. Жеңиш Кудакеевдин
айтымына караганда: Ал адам Нух пайгамбарынан мурда жашап өткөн. Ал
өмҥрҥндө ҥйлөнбөй жҥрҥп өткөн. Өзҥ табып болуп, элди ар кандай оорулардан
айыктырган. Ошондой эле Нылды ата жаш кезинде 30 чакты баланы өз
балдарындай асырап, чоңойтуп адам кылган. Ал 60 жашка келген кезинде
теңтуштары: «Жашың келип калды эми ҥйлөнбөйсҥңбҥ, артыңда туяк калсын»
деп, бир теңтушунун 15 жаштагы кызына ҥйлөнҥҥсҥн сунушташат. Ошондо
Нылды ата: «Мен ҥйлөнгөндө эмне болмок эле, мен ҥйлөнбөйм, силердин атыңар
көп болсо бир кылым өчпөй жашайт, меники болсо канча кылым болсо да өчпөй
сакталат», - деп жооп кайтарган экен. Нылды атанын: «Мен жашаган кездеги тоо
азыр сай болду, сай тоо болду», - дегени арадан өтө көп кылым өткөнҥн айгинелеп
турат».
Талас университетинин кыргыз филология бөлҥмҥнҥн студенти Назира
Жусупова менен болгон маегинде Өзгөрҥш айылынын тургуну Ооган молдо
төмөнкҥдөй маалымат берген: «Нылды ата Манас атадан бир топ мурун жашап
өткөн. Манас атага 1000 жыл болсо, Нылды атага 2000 жыл болду. Элдин айтымы
боюнча ал жерде ҥч тилди билген ҥч адам болгон экен, бирок адамдарга
көрҥнбөйт. Бирөө кыргызча, бирөө арабча, бирөө индиялыктардын тилинде
сҥйлөйт экен. Азыр болсо ошол мазарда сай бар, ал сайга уйчулар уйларын
кайтарышат, уйлары болсо ал жерди булгашат. Эми азыр ушул мазарга кайсы
жактан экенин билбейм, бир канча сом бөлҥнҥптҥр. Аны пайдаланып,
айылыбыздагы Жеңиш деген көзҥ ачык ошол мазарды карап, ичине мал кирбесин
деп бекитип жатат. Ал жерге мен да баргам, боорум ооруп жҥрөт эле. Барсам ал
жерде бир киши бир аз жерди иштетип отурат экен. Анан мени ҥйҥнө киргизип
чай кайнатып берди. Кумшекери жок куру чайдын өзҥн иче бериптирмин. Бир
чайнек болчу, ичи ҥч литр чыгат, тойгонумду билбейм, баарын ичиптирмин, а
ҥйдөн бир литр чай иче албайм. Ошол суу мазардын суусу эле, мазардын
касиетинен болуш керек, ҥч литрди тойгончо ичтим. Боорум да, чарчаганым да
басылды. Касиеттҥҥ жер экенин ошондон билдим. Андан кийин көп ооруган
жокмун».
138. Көз-Булак (Таш казан)
Өзгөрҥш айылы
Кароолчусу: Кудакеев Жеңиш
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Мазардын тҥрҥ - булак. Мазар Өзгөрҥш айылынын тҥндҥк-чыгыш
тарабында, 7 чакырым алыстыкта жайгашкан. Тегереги тоолор менен курчалган.
Көз булакты кээ бирөөлөр Таш казан деп коюшат. Көз булактын тереңдиги 1 м.
болот. Суусу агып барып 6 м.ден кийин жар менен ылдый агып тҥшөт. Ал
Шаркыратма мазары деп да аталат. Чоң таш оюлуп, булак анын тҥбҥнөн чыгат
экен. Ҥстҥнөн караганда адамдын көзҥн элестетет. Казанга да окшошуп кетет. Ичи
жылмакай, майда балыр сыяктуу өсҥмдҥктөр өсҥп кеткен. Бул мазар Чоң туюктун
төрҥндө жайгашкан. Көз булактан Шаркыратмага чейин 95 м., 60 м.ден кийин 3,5
м. бийиктиктеги жардан ылдый тҥшөсҥң.
1988-жылы Өзгөрҥш айылынын тургуну Жеңиш молдо тарабынан
тазаланган. Анын айтымына караганда, 1930-жылдарга чейин тазаланып турса
керек. Андан кийин кароосуз калган.
Айгине уюмунун мҥчөлөрҥ тарабынан булактын көзҥ тазаланып, таштан
тегерете тосмо коюлуп, кире беришине аталган мазар, анын кароолчусу жана
мазарга кам көргөн уюмдун аты жазылган такта илинип коюлган.
139. Шаркыратма
Өзгөрҥш айылы
Кароолчусу: Кудакеев Жеңиш
Мазардын тҥрҥ - шаркыратма. Суу 6 метр бийиктиктен ылдый агып тҥшөт.
Мазардын капталы боз ҥйдҥн жарымын элестетип турат. Тегереги жар сымал.
Ҥңкҥрдҥн ичине майда балырлар өсҥп кеткен. Келген эл басып өтҥш ҥчҥн суу
агып тҥшкөн жерден бир аз нарыраак жерге чейин таштар тизилген. Бул мазар
«Босого» деп аталат экен. Анткени Көз булакка келген эл ушул жерден суунун
астынан өтҥш керек экен. Өткөн адам тазаланат экен.
140. Ажыдаар-Тал
Өзгөрҥш айылы
Кароолчусу: Кудакеев Жеңиш
Мазардын тҥрҥ - тал. Бул мазар Шаркыратма мазарынан 20 м. баскандан
кийин 3 м. төмөндҥктөгҥ сайда жайгашкан. Тал ҥч кулач чыгат. Талдан чыккан
чоң он бутак бар. Талдын сол капталында кичинекей булак жардын боорунан агып
чыгат экен.
141. Чоң ҥңкҥр же Ордо
Өзгөрҥш айылы
Кароолчусу: Кудакеев Жеңиш
Мазардын тҥрҥ - ҥңкҥр. Ордонун баш-аягынын узундугу - 30 м. Келген эл
казан асып тамак жасаганга, чай кайнатып ичкенге, отуруп тамактанганга, жатып
эс алганга абдан ыңгайлуу жер. Булак тоонун капталынан 1м. 20 см. бийиктиктен
ылдый агып тҥшөт. Тоонун асты ҥңкҥр болуп калган. Келген эл ошол жерге
отурушат. Ордонун чыгыш тарабында бир чоң таш турат. Ошого чыгып азан
айтышат. Ажыдаар талдан Ордого чейин - 100 м. Ҥч кемеге, идиш-аяктар, бир
казан, 3 чайнек дайыма ошол жерде турат. Келген зыяратчылар колдонот.
Айгине уюмунун мҥчөлөрҥ тарабынан аталган мазардын тегерек-чети
тазаланып, тегерете таш тосмо коюлган.
142.

Ажыдаар-Ҥңкҥр
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Өзгөрҥш айылы
Кароолчусу: Кудакеев Жеңиш
Мазардын тҥрҥ - ҥңкҥр. Ал Ордого баратканда 160 м. калганда жолдун оң
жак бетинде тоонун боорунда 40-50 м. бийиктикте жайгашкан. Таштар кулап,
оозун жаап калган. Тарыхын эч ким деле так билбейт. Мурда ажыдаар ошол жерде
болгон экен, ал ошол ҥңкҥрдө жашачу экен деген эле кеп бар.
.
143. Жарылган-Жҥрөк
Өзгөрҥш айылы
Кароолчусу: Кудакеев Жеңиш
Мазардын тҥрҥ - таш. Таш жҥрөк сымал болуп, экиге бөлҥнҥп калган экен.
Ал бара жатканда жолдун сол жагында жайгашкан. Ордо мазарынан ушул жерге
чейин - 900 м. Сол жагында жар бар. Мазар жардан 2 м. өйдө турат. Таштардын
бийиктиги - 5 м., жалпы –
12 м. аянтты ээлейт. Жҥрөк экиге бөлҥнҥп калган сыяктуу. Экөөнҥн ортосун
кичинекей таш кошуп, бириктирип турат.
144. Кҥзгҥ-Таш
Өзгөрҥш айылы
Кароолчусу: Кудакеев Жеңиш
Мазардын тҥрҥ - таш. Бети саргарт, безетки болгон аялдар, кыздар ушул
жерге келип тобо кылып, бетине тийгизип зыярат кылышат. Кҥзгҥ таш деп аталып
калганынын себеби: таш кҥзгҥдөй жылма жана каранган кишилердин элестерин
чагылдырат. Бул таш Жарылган жҥрөктҥн сол жагында 10 м. алыстыкта турат. Бул
жерге бейшептеп койгондор (заарасын токтото албагандар) да келип зыярат кылса
жакшы болуп кетишет.
145. Тамчы-Булак.
Өзгөрҥш айылы
Кароолчусу бар: Кудакеев Жеңиш
Мазардын тҥрҥ - булак. Ал 7-8 м. бийиктиктеги тоонун асты жагында
жайгашкан. Тоонун боорунан суу тамчылап тургандыктан, аты ошондой аталып
калган. Ичи жар сыяктуу. Эки жеринен суу тамчылап агып турат.
Эгерде пейили жакшы адамдар келсе, суу агат экен. Пейили жамандарга
акпай коѐт экен. Бул жер терс таасир алгандардын терс нерселерин тартып алат.
Булак Жарылган жҥрөктөн 300 м. алыстыкта, сол жагында, тоонун боорунда
жайгашкан.
Мазар Айгине уюму тарабынан тор менен курчоого алынган, кире
беришине мазардын, кароолчусунун, ага кам көргөн уюмдун аты жазылган такта
тагылган. Таштардан адам отургудай орундуктар жасалган.
146. Жалгыз-Терек
Өзгөрҥш айылы
Кароолчусу: Кудакеев Жеңиш
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Мазардын тҥрҥ - тал. Мазар 3 метр бийиктиктеги эки коктунун ортосунда
жайгашкан. Теректин бийиктиги - 12-13 метр.
147. Бешик-Булак
Өзгөрҥш айылы
Кароолчусу: Кудакеев Жеңиш
Мазардын тҥрҥ - булак. Бул мазарга көбҥнчө төрөбөгөн аялдар келип тҥнөп
кетишет экен. Булак Тамчы булактан 230 м. алыстыкта. Булактан 10 метр тҥндҥкбатышта бир чоң таш турат. Таштын тҥбҥндө кемеге бар. Келген аялдар ошол
жерге тҥнөп, кээде мал союп куран окутуп кетишет.
148. Нылды-Атанын жайкы конушу
Өзгөрҥш айылы
Кароолчусу: Кудакеев Жеңиш
Мазардын тҥрҥ - тоонун боору жана тал. Чоң ҥч тал турат. Таш булактын
суусу ушул жерден агып өтҥп, сайга куят. Сайдын ҥстҥ жагында жыйырмадан
ашык кишинин жайы бар. Кемеге бар. Негизинен Таш мазарга келген эл малын
ушул жерден союп, ушул жерден жешет.
149. Дарбаза
Өзгөрҥш айылы
Кароолчусу: Кудакеев Жеңиш
Мазардын тҥрҥ - таш. Бул төрҥндөгҥ мазарларга кире турган дарбаза деп
аталат. Ушул жерде чоң ташта 10 оюкча бар.
Шайык Жеңиш молдонун демилгеси менен кире турган киши жерден 7 таш
алып, оюкчаларга киргизиш керек. Бир гана ташы тҥшсө да, бараткан кишинин
каалоо-тилеги орундалат, кабыл алынат дейт шайык. Тҥшпөсө - бул эч бир терс
нерсени алып келбейт, бир гана бараткан кишинин тилеги толук кабыл алынбай
калышы мҥмкҥн деп Жеңиш молдо тҥшҥндҥрөт. Андай киши ниетин коюп,
Нылды-Атага дагы бир келсе жакшы болот. Эгерде ыргытылган таш оюкчага
тҥшпөй өйдө туруп калса, ал даража көтөрҥлҥштҥн белгиси.
Мазар сайдын оозунда жайгашкан. Бара-бара мазарда таш ыргытуу салтка
айланууда.
Тарыхы жагынан Манас атанын тогуз коргоолу болчу деп айтылат экен.
150. Очок
Өзгөрҥш айылы
Кароолчусу: Кудакеев Жеңиш
Чырдашкан жаштар очогун бекемдеш ҥчҥн шыпаа сурап «Очок» мазарына
келишет.
151. Бала-Бейит
Өзгөрҥш айылы
Кароолчусу: Кудакеев Жеңиш.
Мазардын тҥрҥ - мҥрзө. Бул мазар Туюктун ичиндеги мазарлардын бири
болуп саналат. Бул мазардан дарбазага чейин - 430 метр. Бул кетип бара жатканда
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жолдун сол жагында 1,5 метр аралыкта жайгашкан. Мазардын тҥндҥк жагында 30
метр аралыкта урап калган таш короо жайгашкан. Таш короонун ары жагында
бийиктиги 6 метр болгон таштан жар турат. Мазардын 2 жагы, б.а. тҥндҥк жана
тҥштҥк жактарында узунунан кичи тоолор кеткен. Мазардын жанында көлөкө
болгон эч нерсе жок. Бейит майда таштар менен жарым метр бийиктикте
корголгон. Бул жерде 5 жашар бала менен 3 жашар кыздын сөөгҥ коюлган дейт.
Оозеки тарыхы:
Шайыктын айтымында, азыркы учурдан 130-155 жыл мурда бир чабан ушул
жерде кыштоодо отурган маалында 5 жашар баласы менен 3 жашар кызы кызамык
оорусу менен оорушуп, экөө бир кҥндө каза болот - кечинде агасы, таңга маал
карындашы. Кардын көптҥгҥнөн айылдын мҥрзөсҥнө алып барып кое албай,
ҥйҥнҥн бет маңдайынан эле экөөнө бир жай казып, ошол жерге коюп коет.
152. Аккуланын мамысы
Өзгөрҥш айылы
Кароолчусу: Кудакеев Жеңиш
Мазардын тҥрҥ - таш. Нылды-Ата кыштоосунан тҥндҥктҥ көздөй 95 метр
аралыкта, бийиктиги 10 метр болгон тоонун ҥстҥндө Аккуланын мамысы
жайгашкан. Таш мамынын бийиктиги - болжол менен 15 метр, узундугу 8 метр.
Таштын ҥстҥндө бир таяк сайылган. Таяктын узундугу 1,5 метрдей келет. Бул
таякты сайган койчуман таш мамынын ҥстҥнөн тҥшкөндөн кийин бир колу менен
бир буту шал болуп иштебей калган деген сөз бар экен.
Оозеки тарыхы:
Манас ата Аккуласын ушул жерге байлаган экен. Бул элдин айтуусу боюнча.
Манас ата Аккуласы менен кытай-калмактарды кууп бара жатып ушул жерге
жеткенде атын ушул мамыга байлап, астындагы акырына чөп салып берген экен.
Ошондон кийин бул жер ыйык делинип калган.
153. Бел ооруга шыпаа мазары
Өзгөрҥш айылы
Кароолчусу бар: Кудакеев Жеңиш
Бел оорулары менен ооруган зыяратчылар келип ташка жөлөнҥшөт. Көчҥк
нервдеринин тамырларынын сезгенишине бул мазар алгылыктуу таасирин
тийгизет.
154. Нылды-Атанын кышкы конушу
Өзгөрҥш айылы
Кароолчусу: Кудакеев Жеңиш
Мазардын тҥрҥ - тоонун боору. Бала бейиттен бери 800 метрден кийин
Нылды атанын кышкы жашаган жери жайгашкан. Бул мазар Чоң жана Кичи
туюктун ичиндеги мазарлардын оозу болуп саналат.
Төрҥндөгҥ мазарларга жете албаган зыяратчылар ушул жерге эле зыярат
кылып кете беришет. Мурунку учурда бул жер ордо болуп эсептелинген.
Бийиктиги 8 метр, узундугу 20 метр болгон жар сыяктуу тосмо, б.з.ч. 33 кылым
мурда болгон. Бул мазар Нылды атанын учурундагы кыштоосу жана элди көргөн
жери болгон. Жардын оозу чыгышты карап турат.
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155. Нылды атанын ташы.
Өзгөрҥш айылы
Кароолчусу: Кудакеев Жеңиш
Нылды атанын ташы аттуу мазарга зыяратчылар келип, ооруган тизелерин
айыктырышат.
156. Кыз-Булак
Өзгөрҥш айылы
Кароолчусу бар – Кудакеев Жеңиш
Мазардын тҥрҥ - тал жана булак. Мазардын тҥштҥк жагында, булактын
тҥбҥндө бир чоң тал турат. Ошол талдын тҥбҥнөн, тамырын аралап булак агып
чыгат. Булактан тҥштҥктҥ көздөй 15-20 метр аралыкта тоо сыяктуу таштар бар.
Бул мазар жайгашкан жер Кичи туюк деп аталат. Булактын тегереги майда
тосмолор менен торолгон. Өзгөчөлҥгҥ - тоо сыяктуу таштардын арасында көп
көгҥчкөндөр жашайт экен. Булактын тҥштҥк жана тҥндҥк жагы майда тоолор
менен курчалган.
157. Семетей атанын турган жайы
Өзгөрҥш айылы
Кароолчусу: Кудакеев Жеңиш
Мазардын тҥрҥ - тал. Илгери ушул талдын аймагында Семетей кырк чилтен
менен турган деген имиш бар.
158. Кҥйгөн-Арча (экинчи аты - Беш жашар кыздын жайы)
Өзгөрҥш айылы
Кароолчусу: Кудакеев Жеңиш
Мазардын тҥрҥ - арча жана мҥрзө. Мазар 10 метр бийиктиктеги тоонун
ҥстҥндө жайгашкан. Ошол жерде бир кҥйгөн арчанын тҥбҥндө 5 жашар кыздын
сөөгҥ коюлган деген уламыш бар. Сөөк коюлган жер тегерете жыгач менен
тосулган. Арча мҥрзөнҥн батыш тарабында 1 метр алыстыкта жайгашкан. Анын
ҥстҥ жагында чоң таш турат. Мазардын тҥндҥк-чыгыш тарабында бир сарай турат.
1928-1930-жылдары ал жерде чочко багылчу экен. Мазардын чыгыш тарабында
тҥштҥктҥ көздөй өтө чоң эмес суу агып өтөт.
159. Ногой-Баатыр
Кызылоктябрь айылы
Кароолчусу: Мҥзҥрбеков Тарыхчы
Мазардын тҥрҥ - булак, камыш, чий. Кызылоктябрь айылынын тҥштҥк
тарабында 1 чакырым алыстыкта жайгашкан. Чыгыш тарабында 30 гектардай
жерде алма бар. Жанында кичинекей сарай бар. Калган жеринин баары айдоо
жерлер. Илгери бул мазардын орду шаар болгон, Ногой деген калмактардын
баатырынын шаары болгон, анын шаары 300 гектар жерди ээлеген. Кыргыздар
менен калмактар бул жерде салгылашып, Манас ата Ногой баатырдын элин бул
жерден кууп чыккан. Ошондо Ногойдун эли качып, Ногой баатыр өзҥ ушул жерде
каза болуп, сөөгҥ дагы ушул жерде калган. Бул жерде анын аталарынын, бир
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туугандарынын сөөгҥ да бар. 2001-жылы Мҥзҥрбеков Тарыхчы ушул жерде
көмҥлгөн сөөктөрдҥ казып, чогултуп жҥрҥп Ногой баатырдын чоподон жасалган
идишин таап алат. Ошондон тарта бул жер ыйык жер аталып, Мҥзҥрбеков
Тарыхчы ал жерге сарай салат, бак отургузат. Кароолчунун сөзҥнө караганда,
кайсы убакта ал мазарга барбасын бирөө жҥргөндөй сезилет, ошондой эле бул
жерден жылаан ҥзҥлбөйт, б.а. жылаан байырлаган жер. Көбҥнчө бул жерге баш
оору менен ооругандар, жин оору менен ооругандар, аракечтикке берилип
кеткендер келет. «Мазардын суусуна куран окуп бергенде, келгендер сакайып
кетишет», - дейт Мҥзҥрбеков Тарыхчы. Ошондой эле бул жерде ашказан оорусуна
шыпаа чөптөр өсөт, дагы жҥрөктҥн кан тамырына жардам берген клюква деген
өсҥмдҥк өсөт.
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2-БӨЛҤМ
ЭМНЕ ҤЧҤН КЫРГЫЗДАР МАЗАРГА БАРЫШАТ
ЖАНА МАЗАР БАСУУНУН НЕГИЗГИ ТАЛАП-ЭРЕЖЕЛЕРИ
КИРИШҤҤ
Кыргыздардын мазарга эмне ҥчҥн барышкандыгын, барып жаткандыгын,
бараарлыгын ар ким ар кандайча тҥшҥнөт жана тҥшҥндҥрөт. Дегеле Талас
жергесинен биз маектешкен адамдардын кимисине айыл ичинен, кимисине мазар
аймагынан, кимисине дагы кайсы жерден жолукпайлы, суроо узатпайлы, пикирин
сурабайлы, ар биринин айта турган сөзҥ бар.
Биз маектешкендердин көбҥ - катардагы зыяратчылар, мазарга сыйынууну
жашоосунун бөлҥнгҥс тартиби катары кабылдаган адамдар болуп чыкты. Алар
мазарларга ар кандай себептер жана ар кыл жол менен келишти. Ошол себептерди
төмөндө тҥздөн-тҥз сунуштап жатабыз.
Ал эми айтылган ой-пикирлерди жыйынтыктоо максатында элибиздин
белгилҥҥ бир макалына кайрылсак. «Биринчи байлык ден соолук, экинчи байлык
ак жоолук, ҥчҥнчҥ байлык жҥз cоолук». Бул макал кандай гана доор же дин
болбосун, кыргыз эли ҥчҥн өз маанисин жоготпой келе жаткан тҥпкҥлҥҥ
баалуулуктарын аныктайт. Ден соолук, ҥй-бҥлө куту, коомдогу жетишкендиктер,
элинин-жеринин бейпилдиги - мына ушулар ар бир адам ҥчҥн дайыма зарыл
болгон нерселер болуп саналат. Таласта жҥргҥзҥлгөн изилдөө көрсөткөндөй,
элдин аң-сезиминде мазар басуу айтып кеткен баалуулуктарга жетҥҥ менен тыгыз
байланыштуу. Зыяратчылар ҥчҥн мазарлар - адам баласы өз максатына жетҥҥгө,
ой-мҥдөөсҥн ишке ашырууга жардам берген, улуу кҥчтөр менен адамды тҥздөнтҥз байланыштырган ыйык жерлер.
Мазар басуунун жана зыярат кылуунун негизги талап-эрежелеринин
тегерегинде Айгине беш жылдан бери иштеп жҥрөт: Алгач Талас тажрыйбасына
негизделген изилдөө кийин Ысык-Көл жана Жалал-Абад өрөөндөрҥндөгҥ ыйык
жерлерди иликтөөгө алуу менен улантылган. Мазарларга тиешелҥҥ башка
маселелердей эле бул нерсе боюнча жазылган, биротоло аныкталып, кайсы бир
мамлекеттик же мамлекеттик эмес уюм тарабынан бекитилген жооп-жобо жок.
Шартка жараша Айгиненин мҥчөлөрҥ, бир жагынан, катардагы зыяратчылар
сыяктуу мазар басып, тажрыйба топтоп, байкоо жҥргҥзҥштҥ. Башка жагынан, көп
жылдар бою тҥрлҥҥ мазарларды баскан зыяратчылар менен бир нече жолу
чогулуп, ушул суроону талкууга алышты.
Ырас, жазуу тҥрҥндө мазар басуу шарт-эрежелери азырынча эч жерде жок
болгону менен, алар мазар баскан кишилердин баарына маалым. Аны Айгине
мазарлардын өздөрҥндө да, талкуулаларда да көрҥп тҥшҥндҥ. Бир нече жолу ар
башка кишилер менен талкууланган маселе негизинен окшош ойлорду ачып
берди. Аны төмөндө сиз да байкай аласыз.
Зыяратчылар мазар басуу талаптарын бири-биринен угуп, ҥйрөнҥп, сактап
келе жатышат. Өмҥр бою мазар баскан кишилердин көбҥ айткандай, ал
эрежелердин кыйынчылыгы деле жок. Эң оболу, адам баласы мазарга тҥз ниет
менен, таазим этип келиши керек. Андан тышкары, даараты болуш керек.
Ошондой эле колдон келген дасторкону менен келсе жакшы деп айтышат.
Мазарга келгенден кийин бата тиленет, куран тҥшҥрҥлөт. Ал эми мазар
жаратылышына зыян келтирҥҥгө, ыйык жерде ыплас нерселерди жасоого, мазарга

82

тиешелҥҥ буюмдарды алып кетҥҥгө же бҥлдҥрҥҥгө тыюу салынат. Дагы келинкыздар белгилҥҥ кҥндөрҥ мазарга барбашы керек деп даанышман апалар эскертет.
Эгерде мазар баскан кишилер ылайыктуу шарт-эрежелерди өзҥлөрҥ
кылымдар бою сактап келе жатышса, аны сөз кылуунун кажети канчалык деген
суроо да жаралышы мҥмкҥн. Ага Айгине мындай жооп айтаар эле: Кыргызстан
азыр ар тҥрлҥҥ ички жана сырткы таасирлердин, ой-агымдардын астында ачык
өлкө. Мазарлар да ошондой ачыла башташы ыктымал. Аларга азыр муктаждуулар
гана эмес, сынагандар, кызыккандар, кыргызчылык эмес, кыргыз дҥйнөсҥн дегеле
билбеген кишилер барышы ыктымал.
Мындай ачыктык мезгилинде мазар басуу шарт-эрежелерин кепке алуу,
колдон келишинче коомчулукка жана «башкаларга» билдирҥҥ зарыл деп
ойлойбуз. Алар ыйык жерлердин ыйыктыгын сактап калууга, касиеттерин
кетирбегенге өбөлгө болуп бере алышат деген ҥмҥт бар.
ЗЫЯРАТЧЫЛАРДЫН ҤНДӨРҤ
Т.К.: «Ооруп келип жатам».
К.Ш.: «Мен балдарым жакшы өссҥн, балдарым жакшы болсун деген тилек менен
келдим».
Ҥ.А.: «Мен 10 жылдан бери мазарга барып жҥрөм. Абдан катуу оорудум, анан
бҥбҥлөргө көрҥнсөм мени мазар бас дешти. Башкаларга барсам деле мазар бас
дешти. Ал эми ооруканага кайрылсам, анализим таза чыкты. Ошентип мен мазар
баса баштадым».
Р.Р.: «Көп болду, апамдын көзҥ ачык, киши көрөт, анан бизди да тазалангыла деп
алып келчҥ. Анан минтип өзҥмдҥн көзҥм ачылып келип жҥрөм».
Р.Р.: «Ооручумун. Бул ээрчитип келген жээним. Мунун апасы дагы катуу ооруп,
айылдагы бҥбҥлөргө алып барсам мазар бассын деди. Алар менен да ээрчип мазар
басып жҥрдҥк».
К.Н.: «Кара жандын азабынан да. Мазардын касиеттҥҥлҥгҥн кичинемден эле
билем, өзҥмдҥн төркҥнҥм ушул жер. Тээ биздин 3-4-аталарыбыздан бери эле келет
да. Догдурдан жакшы болбой, кыргызчылык деген оору менен ооруп
жатыптырмын, өзҥмө-өзҥм ушундай диагноз коюп, мазарга келип жҥрөм, азыр
жакшы».
К.Д.: «Эч диагноз жок эле ооруп жҥрөм, кайсы жер экенин да билбейм. Кээде
бирөө мойнумдан муунткандай болот».
Ч.Т.: «Мен аябай ооруп жинди болуп кете жаздагам. Киши катарынан чыгып өлдҥөлдҥдөн калгам. Ошондо мазарга келип жҥрҥп жакшы болдум да. Мени жинди
болду дегендер эми өздөрҥ мага көрҥнҥп жҥрөт».
Ж.Б.: «Мазар басканымдын биринчи себеби, мен өзҥм мазарга ишенем, анан богок
оорусу менен оорудум, бутум дагы ооруйт жана ошондой эле ҥй-бҥлөмө тынчтык,
ден-соолук, узун өмҥр тилеп зыярат кылып келем. Мен ооруп анан сыйынып
калдым, мына ошондон бери 12 жыл өттҥ».
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И.Б.: «Мазар басканымдын себеби, бала-бакырага жеңилдик болсун дейм. Мен
өзҥм кыргызчылыкты мойнума алгам, ошон ҥчҥн мазар басам».
О.А.: «Ийинибизди, желкебизди жҥк басат, мазарларга барсак биз жеңилдеп
калабыз, анан ошол, ден-соолук болоор бекен деп барабыз. Анан бизге шыпаа
болот».
Д.К.: «Буулугуп, балдарымды кууруп жеп коем, мазарга барганда көңҥлҥм ачыла
тҥшөт. 10 жылдан бери мазарларга барам».
Н.: «Бул кайын сиңдимдин денесин жара басып, догдурга да жатып чыкты. Айыга
албай, анан ушул булактын суусунан жакшы болуп жатат».
М.: «Эң башкысы ден соолук ҥчҥн келебиз, баары жакшы болсо ҥйдө эле отура
бербейсиңби тынч эле, ден соолук адамды кайда гана алып барбайт. Бул мазарлуу
жерлер көп ооруга даба экен, мисалы, жин ооруларына, ич органдары
ооругандарга, алар көбҥнчө булактардан жакшы болушат, кудай дабасын берсе.
Бат-бат келген жакшы, бирок шартка байланыштуу эки жылдан бери эми келип
жатам. Аябай ооруп, эми ден соолугум бир аз жакшы».
Д.А.: «Ыйык жер дегенинен бул Кочкор-Ата мазарына зыярат кылып келгем.
Ошондой эле эки балабыз бар, ошолордун амандыгын, ден соолугун тилеп
келгенбиз».
Р.: «Мазарга барсам кадимкидей жеңилдейм, бир оор жҥктҥ таштагандай болом.
Буулукканым жазылып, жайдары болуп келем. Дагы мазарга баргандан кийин
кадимкидей иштерибиз оңолот».
В.: «Тҥшҥмдө 2-3 жылдан бери мҥрзөлөрдҥ көрөм. Тҥшҥмдө өзҥм жөнҥндөгҥ,
тууган-туушкан арасындагы жамандык-жакшылыкты сезем. Автобуска тҥшө
албайм, баш көп ооруйт. Бҥбҥлөргө барсам мазарга бар дейт».
М.: «Жаш кезимден талмалуу болуп жатып калат экем. Акем Чаргын (кадимки
сууну тескери агызууга, адамды эшек кылып минип алганга кудурети жетчҥ
Чаргын молдо) Ак ҥйгө алып барат экен. Эгер алып барбаса жатып калат экем».
Б.: «Азыркы убакта мазарларга эл көп барат деп ойлойм. Анткени элдердин
ыйманы кетип, ар кандай айыкпас ооруларга чалдыгышып, айла жок мазарларга
барып айыгып келип жҥрҥшөт. Бул да болсо Алла тааламдын жиберген сыры. Мен
өзҥм арак иччҥмҥн, тамеки тартчумун. Анан эле бала-чакам сыркоолоп, турмушум
начарлап, аялым да катуу ооруп, мага сыр көрсөтө баштады. Анан мазарга бар деп
аян болду. Баргым келбейт, бирок ҥй-бҥлөмдөн ажырай турганмын, айла жок
барышка туура келди».
А.Р.: «Мен мазарларга барганда өзҥмө абдан чоң энергия ала алам. Мазарлардын
бири-биринен өткөн касиеттери бар».
Т.Б.: «Мен мурда мазарга барбачумун. Кийин 1992-жылдары аябай оорудум.
Ооруканага кайрылсам эч натыйжа чыкпады. Анан Калыбек деген акеге бардым.
Ал аке мага дем салам деди. Биринчи кҥнҥ дем салганда мен аябай каткырдым.
Негедир Калыбек аке жаман абалда калды. Эртең дагы кел деди. Эртеси деле
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ошондой болуп кайталанды. Ҥчҥнчҥ кҥнҥ дем салганда, тырпырап жатып калдым.
Анан ошондон баштап мазар басасың деди».
Аты белгисиз: «Биздин шарт боюнча мазарга барып, арууланып, тазаланып келиш
керек. Мисалы, биз көп жерлерди басабыз, кээде жакшы жерди басып калабыз,
кээде жаман кишилерге жолугуп калабыз, кээде ыплас жерди басып алабыз. Мына
ошон ҥчҥн ушундай таза жерлерге келип тазаланып кетиш ҥчҥн атайын келебиз.
Абасы өзгөчө таза болот, ошондон дем алыш ҥчҥн келебиз, куран окуйбуз, анан
кайра кетебиз».
У.: «Биринчи Алла таалага элден ҥмҥт кылабыз, арбакка куран окуп келебиз. Мен
Аллага ооруп келдим. Мен басып бара жатып эле жамбашым чыгып кетчҥ, анан
бирөө келип ушалап койсо басып кетчҥмҥн. Мына мен ушинтип мазарга келгем».
Б.Б.: «Мен оорунун азабын аябай тарттым, ошол себептен мазар басып калдым,
мазарга келсем аябай жеңилдеп калам».
Т.Ы.: «9-10-классымда баргам. Көзҥмө ардеке көрҥнҥп, коркуп ыйлаганда баргам.
Ооруп келгем. Анда мен катуу ооруп, оозу-мурдум кыйшайган. Ошондо мен дем
салдыргам, жарга да катышкам».
Т.Р.: «Менин мазарга келгенимдин себеби, төрт жыл болду, инсульт болуп ооруп
жҥрдҥм, барбаган жерим калган жок. Бишкектеги жеке клиникаларда да
дарыландым. Ага деле болгон жок. Акыры ден соолуктун азабынан келип
олтурам».
Т.Р.: «Менин талмам бар болчу. Өзҥм ооруканада иштечҥмҥн, оорулууга операция
жасалып жаткан убакта менин талмам кармап, жыгылдым. Ошол убактан баштап
мазарга келип, зыярат кылып жҥрөм. Мурда эле мен өзҥм жатканда
чочугандыктан, сҥрөөлөрдҥ окучумун. Дары алсам кайра оорум кҥчөй берчҥ».
О.: «Ооруп кыйналып жҥрдҥм, бир кҥнҥ бир аялга барсам мазар бас деди, мазар
басып жҥрдҥм, ага дагы болбоду, кайра эле боюмдан тҥшҥп калып жҥрдҥ. Анан
бир кҥнҥ жер котор деди, жер котордум, ошентип жҥрҥп ҥч балалуу болдум. Анан
эле кайта боюмдан тҥшө баштады, анткени жолдошум арак ичет, жол бербейт.
Ошентип жҥрҥп киши карагандан кийин кичине жакшы боло баштадым, наристе
баланы да, чоң кишини да карайм».
Аты белгисиз: «7 жыл псих орууканада ооруп жаткам. Анан Таласка ооруканага
алып келе жатканда, ошол Боо-Терек мазарына кайрылгам. Ошондо менде жылыш
болгон. Бирок ҥй-бҥлөм ага көнбөй, колу-бутумду байлап мени ооруканага
жеткирип салышкан. Мен ал жерден дарыга ууланып шишип, талма болуп кала
жаздадым. Өзҥмдҥн айылымда Ата бейит деп өзҥм атаган мазарга каттачумун.
Ушунтип мазарга барып жҥрөм».
Аты белгисиз: «Менин мазарга барганымдын себеби, аябай катуу ооруп жатып
калдым. Анан бул айылда бир эже бар эле, ал мазар бас деди, мен мазар бастым.
Мазарга барганда тҥнкҥ саат 12де баргам, таң атканча ыйлап, ошол мазарга
жалынып, кудайлап олтурдум. Эртеси ҥйгө кайттым, мени намаз оку деди, мен
намазды акырындык менен ҥйрөнҥп, азыр намаз окуйм, мына мен ушинтип
мазарга баргам».
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Аты белгисиз: «Мазарды илгери ата-бабаларыбыз деле кыдырган да. Мазар
кыдыруу - парз, ошон ҥчҥн келебиз да».
Аты белгисиз: «Сөзсҥз эле бир нерсе болгондо баруу керек эмес, кыздарбалдардын бакыбатын, элдин тынччылыгын тилеп келип турам».
Аты белгисиз: «Жаңыланайын, тазаланайын, сыйынайын деп келем».
Аты белгисиз: «Жети жыл болду мазарга барганыма. Мазар өзҥ жакшы нерсе экен.
Тазаланасың, жеңилдейсиң. Негизинен барууга оорум себеп болгон».
Аты белгисиз: «Элдин тынчтыгын, элдин камсыздыгын кудайдан тилеп, сыйынып
барат экенбиз. Тҥлөөлөрдҥ өткөрөт экенбиз. Баласы жоктор болуп калса, бала
сурап барат экенбиз».
Аты белгисиз: «Ден-соолук сурап барат экенбиз, бала сурап, эл журтка
тынччылык, токчулук тилөө ҥчҥн барат экенбиз. Тҥлөө өткөрҥҥ ҥчҥн барат
экенбиз жаан жаабаса, кургакчылык болуп кетсе, мазардын тегерегин тазалап,
коргоо ҥчҥн барабыз. Тҥшҥнөн аян көргөндөр барышат экен мазар чакырса.
Кҥнөөсҥнөн арылуу ҥчҥн сыйынып барышат: «Кудай айланайын кечире көр,
жаман кылдымбы, жакшы кылдымбы» - деп. Мазарга зыярат кылуу ҥчҥн барышат.
Оң жакка оойт экен да бардыгы. Ҥй-бҥлөнҥ бекемдөө ҥчҥн барабыз.
Кыргызчылыгы бар адам мазарга келгендерди коштоп, жол көрсөтөт. Устаты
ошол жерге алып барып, көзҥн ачат. Ооруган малды да ошол жерге тҥнөтҥп
айыктырса болот экен. Бул мазарлардын оң жактары деп айтып кетсек болот.
Жаман жактардан арылып, тазалануу. Өзҥнҥн энергиясын кҥчөтҥҥ, кубат алуу
ҥчҥн барат экен. Арбактарга куран окутуу ҥчҥн барат экен. Ошол жерден арбактар
менен транска чыгып сеанс алат экен. Суусу-чөбҥн дарылык катары, мисалы кээ
бир жерде суусу дары, кээ бир жерде баткагы дары, кээ бир жерде чөбҥ дары
дегендей, пайдалануу ҥчҥн барат экенбиз. Жар салуу ҥчҥн, жер көрҥҥ ҥчҥн барат
экенбиз».
Дҥйшөн молдо: «Мазарларга кыргызчылык менен жҥргөн адамдар, ден-соолук
сураган, кырсыктаган адамдар барышат».
С.А.: «Мында келчҥ деле эмесмин. Бул кызыма жардам болуп, айыгып кетсе экен
деп келип жҥрөм. Ооруканага алып барса, эч жылыш жок. Кийин өзҥ кетип калат
дешти. Бирок көбөйҥп баратат. Бул жердеги булактын суусуна жуундуруп ичирип
жҥрөм. Жанагы Кубатбек ата көрсөткөн бөкөчөнҥ жегизейин десем, кызым коркуп
жебей жатат. Ошол «ала» оорусуна жакшы деп атпайбы. Жакында кҥн
жылыгандан бери келип жҥрөм».
Д.: «Ар ким ар кандай. Бул турмушта эмнеге жетпей жатса, ошону кудайдан сурап
барат. Бири бала сурап барат, бири бакыт, бири ден-соолук дегендей».
М.Б.: «Мен мазарга барганда өзҥмдҥ ушунчалык жеңил сезем, ошол мазардан
топтогон энергиямды, эл карап, ошолорго жумшайм, эгер ал адам өзҥн жакшы
сезсе, мен өзҥмдҥ бактылуумун деп эсептейм. Мен өзҥм мазарга Алла-тааладан
ден-соолук сурап, организмимди жеңилдетҥҥ ҥчҥн жана ошол жердин олуяларына
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куран окуп, кудайга кулдук уруу ҥчҥн барам. Ден-соолук сурап, кҥч алыш ҥчҥн
келебиз. Кээ бирөөлөр мал айдап өтҥп бара жаткан кезде көздөрҥнө көрҥнөт.
Негизинен талма оорулууларга жакшы, ушул жерден айыгып кеткендерди
өз көзҥм менен көргөм. Тоонун чокуларынын баштары тумарча болуп турганы да
өзҥнчө сыр деп ойлоймун. Мындан башка билбейм.
Соодасы жҥрбөй, бизнесмендердин иши жҥрбөй жатса, жолу ачылбаган
киши болсо ушул жерге келип куран окутушат».
М. Ж.: «Мен отуз жашымдан баштап мазарга барып калдым. Себеп дегенде менин
ата-энем кичинемден баштап мазарга жакын жерде малчы болуп жашап турчу
экен. Ошентип бир кҥнҥ менин тҥшҥмө аян берди, колдоочулар кирди. Мен
ошондон тартып дароо кыргызчылыкты мойнума алдым. Ал жердин кандайдыр
бир белгиси бар болчу».
Аты белгисиз: «Мен мазарга бара турган мезгилди бир-эки кҥн мурун алдын ала
тҥшҥмдө көрөм. Ниет кылып, тҥшҥмө аян берген мазарга барам. Ошол убакта
барбай калсам өзҥмдҥ өзҥм оор сезип, ооруп калам. Кайра-кайра тҥшҥмө кире
берет. Тҥшҥмө мазар жайгашкан жердин айлана-тегереги кирет. Кандайдыр бир ҥн
мазардын атын айтып, ошол мазарга бар дейт».
Ы.: «Менин мазарга барып калганымдын себеби, менин бир ыптам кыймылдабай,
катуу ооруп жыгылдым. Анан мен доктурга көрҥндҥм, ал жерден эч качан жардам
тийбеди. Ошону менен көп өтпөй Манас атанын кҥмбөзҥнө бардым, ал жерге
барганда эле мен бутумдан басып кеттим. Андан кийин көп өтпөй, Арашан-Атага
бардым. Ал жерден көзҥм айыгып кетти. Ошентип мен мазарга барып калдым».
А.Ж.: «Бул менин келинчегимдин ден соолугуна себеп болуп калды. Келинчегим
ооруп калганда, эң биринчи кҥмбөзгө бардык. Ошондон баштап мазар кыдырып
калдык. Бул – менин ҥчҥнчҥ аялым, биз балдардан бөлҥнҥп жашайбыз, ооруканага
кароолчубуз. Биз мазарларга илгертеден каныбызга сиңген Кудай тааланын амири
менен барабыз».
С.Б.: «Биз өзҥбҥзгө кҥч алганга барабыз».
С.: «Кандайдыр бир аян берет, ошол бара турган мазарым көзҥмө кҥрҥнөт, анан
барамын. Көбҥнчө мазарга жазында же кҥзҥндө барса жакшы, анткени ошол
мезгилдерде аба таза болот, анан дагы таң эрте барыш керек, себеби тҥндө
периштелер мазарга тҥнөшөт, ошолордон бата алса жакшы».
К. Г.: «Мазарларга көбҥнчө оорулуулар жана аялдар келишет».
А.С.: «Биринчи, Кудайдан, экинчи, Олуядан тилек сурайм. Эм конуш ҥчҥн. Ден
соолук сурайм. 1965-жылы жҥрөгҥм катуу ооруган. Анан догдурда 3 кҥн бою кан
кусуп жҥрдҥм. Көрсө менде киста бар экен. 1977-1978-жылдары Тарсилай деген
айтымчы жөнҥндө айтышкандыктан, ошого бардым. Анан ошол менин
кыргызчылыгым бар экендигин айтты».
Ҥ.М.: «Чынында шариатта молдолорго мазарга барууга тыюу салынган, анткени
кудай айткан, мен адамдардын кҥнөөлөрҥн кечирем, бир гана мазарларга
сыйынгандарды кечирбейм деген. Адам баласы бир гана кудайга сыйыныш керек.
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Ошондуктан бизге барууга болбойт. Бирок ар кайсы жактан элдер келишет куран
окуталы дешип, ошон ҥчҥн кээде барам, куран окуйм».
Аты белгисиз: «Мен уктап жатканда тҥшҥмө кирет. Асмандан нур тҥшҥп, мени
бул мазарга барасың деп жол көрсөтөт. Бирок акчанын тартыштыгына
байланыштуу кээ бир мазарларга баралбай калам. Жакын жердеги мазарларга
кҥндө барып, куран окуп, өзҥмдҥ тазалайм. Быйыл да тҥшҥмдө Манас ордого
чакырды. Кышында кар калың жааганга байланыштуу баралбай калдым. Эми
кудай буюрса жайында барам. Алар менен сен экөөбҥз маектешкендей эле
сҥйлөшөм. Анан өзҥмдҥ жеңил сезип калам».
Аты белгисиз: «Мазарга келгенимдин себеби мазардын жанында мҥрзөлөр бар.
Мҥрзөгө куран окуп, мазарга кудайдан тынчтык, токчулук, ден-соолук сурап
сыйынууга келем».
Н.: «Мазарга келгенимдин себеби өзҥмдҥн чоң аталарымда кыргызчылык болгон
экен. Менин ата тегим Олуя ата, Калпа ата, Эшен ата болгон. Мурда менин апам
кармачу. Эми минтип мага да келди. Айла жок, башка тҥшкөндҥ аткарат экенсиң
да».
Ҥ.Т.: «Кыз кезимде денемди бууп койду, баса албай калдым. Догдур Каракойчу
менин анализдеримди таза деп, бул ооруга алы жетпей тургандыгын айтты.
«Каалаган оокатын бере бергиле, ансыз деле өлөт», - дептир. Атам кой союп,
бышырып берди. Бир жилик жеп эле чалкамдан каттим. Менин ата-тегим - ажыга
барган кишилер. Ошондо мени Ҥмөтаалы деген дубана Шамшыкал мазарына алып
барып, айыктырып келди».
Б.: «Мазарга барган адамдар жөн эле барышпайт. Алар ишеним менен ниет коюп
барышат. Көбҥнчө төрөбөгөн аялдар, оорукчан адамдар, турмушунан
кыйналгандар барышат. Ниет коюп барышпаса, эч кандай таасир этпейт. Ниет
коюп, ишеним менен барышса айыгат. Мага келген адамдар менен барам.
Ошолорду алып барам. Өзҥмчө да кээде барам».
Б.: «Мазарга кудайдан эм консун ҥчҥн, ден соолук чыңдалсын ҥчҥн барат. Мына
мен өзҥм, жҥрөгҥм ооручу. Мазардан жакшы болдум».
Аты белгисиз: «Мисалы, Зулпукорго бараткан жолдо көпҥрөдөн өткөндөн кийин
чычырканактар бар. Догдурлар да алып келип, дары кылып атпайбы. Андан ары
барсаң, мазардын өзҥнҥн касиети чоң, ошону менен жакшынакай болуп айыгып
атышпайбы. Мазардын тегерегиндеги жемиштин баары – дары».
Аты белгисиз: «Ар бир мазарга барганда ал жерден ит мурун алам, дагы бир
мазардан алмурут, бирөөнөн арча алабыз. Мазардан ошолорду алып жатканда,
мазардын ээсинен уруксат сурашың керек. Керектҥҥ өлчөмдө алышың керек. Көп
албаш керек. Анан анын ээсинин атын атап куран окуп, ошого карап
пайдалансаңыз таасирин тийгизет. Мунун баары – мазардын касиети».
МАЗАР ТАЮУ ДЕГЕН – ТУУГАН ЖЕРГЕ СЫЙЫНУУНУН ЭҢ ЖОГОРКУ
ТҤРҤ
Исаков Бектур
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Кыргыз Республикасынын эл мугалими
Кыргыз элинин улуттук өзгөчөлҥгҥнө анын дҥйнөнҥ таанып-билҥҥсҥ кирет.
Ошол дҥйнөнҥ таанып-билҥҥсҥндө эки чоң уюл бар. Бирөө - ата таануу, башкача
айтканда, улут таанымы. Демек, жанагы арбакка сыйынуу дегенге караганда, таюу
деген айтылат кыргызда. Мазар таюу болсо, экинчи уюл болуп эсептелет. Ушул
эки уюлдан бҥткҥл кыргыздын дҥйнөнҥ таанып-билҥҥсҥ өсҥп чыгат.
Биринчи уюлу - ошол ата таанымы, ата арбагы, муну кайып десе болот,
кайыпка айланып калган. Жанагы бҥткҥл дҥйнөнҥн философиялык жыйынтыгы
дагы ошонун натыйжасы катары атанын арбагына сыйынуу менен байланышта
жҥрөт. Мисалы, бул башка диндегилердей эмес. Кыргыздыкы башка. Ошондо бул
барып отуруп элиңди тааны дегенге алып келет. Демек, сен өзҥңдҥн атаң, чоң
атаң, анан ошондон барып кыргызга куя турганыңды, ошого чейинкилерди кароо,
сактоо, жакшы нерселерин бҥт билҥҥ, сен ошонун тукуму экениңди, ошонун каны
экениңди сездире билҥҥ да зарыл. Арбак дегенде эле бҥт башкача маанини
бербейт. Биерде эл, демек, калк деген тҥшҥнҥк бар. Сени өстҥргөн, алдейлеп
чоңойткон эл тҥшҥнҥгҥ болуш керек. Элдеги патриоттук тҥшҥнҥк жатат биерде.
Бул арбакка сыйынуу. Ошол ҥчҥн арбакка арнап мал союу деген болгон, элди
чакырып тамак берген ошондон болгон. Жанагы дайым аш бергени эскерҥҥ, эстеп
туруу дегенди туюнтат. Ошонун ичинде булар жанагы санжыра менен коштолгон.
Санжырада улуттун өзҥнҥн кандайдыр бир жок болуп кетпестиги, эң таза
болгондо да ата-энелерин даана билҥҥ маданияты бар. Анан нары жагындагы
атактууларын билип кете берет. Андан нары эс тутумунда кармалбайт. Жаман
бала болсо дагы, бака баштуу болуп калган кҥндө дагы, эркек бала болгон соң, Ата
Журттун ата конушунда турат. Бул ата таанымы боюнча.
Экинчи - мазар таюу. Мазар таюу деген - ошол жерге сыйынуунун эң
жогорку тҥрҥ. Мазар таюу байыртадан эле болгон. Жанагы өзҥңөр изилдеп жҥргөн
Арашанга тайынуу, ошого келип тҥнөп кетҥҥ, анан дагы кийин мына бу Зулпукор
деле жердин аты. Аны кээде Манастын куралы катары карашат. Андан башка
Кыргызстанда жҥздөгөн укмуштай жерлер бар. Өзгөчө ҥңкҥрлөр бар. Ошол
жерлерде жанагы суулар бар. Өзҥң айтып жаткан Арашандан далай айыгып кеткен
көп кишилер бар. Эми кеп ал мазарды эскиликтин калдыгы катары тҥшҥнҥҥдө
эмес. Бул - журтка сыйынуу. Демек, жерге сыйынуу, ушундан бул Мекен
тҥшҥнҥгҥнө чейин өсҥп жетет. Демек, элиңдин жашаган мекенине кадыресе
сыйынасың. Жалаң эле тиги мазарларга эмес. Андан башка мына бу сөөк коюлган
жерлерге, мҥрзөлөргө, кҥмбөздөргө сыйынуу жҥргөн. Кадыресе оболу жанагы
туулган жердин топурагы деп топуракты тумар катары тагып алууга чейин барган.
Жалатып оозанткан. Жердеги топурагынан кичинекей небересине оозандырганда,
ага эки нерсе келип кошулуп жатат. Биринчи, ата арбагы, экинчи, мазар тайымы.
Экөө келип кошулат дагы Ата Мекен тҥшҥнҥгҥ келип чыгат. Мазар таюу деген
мекенди, демек, эл жашаган журтту тҥшҥндҥргөн дагы, а ата арбагы элин
тҥшҥндҥргөн. Мал союу аркылуу, сыйынуу аркылуу, мазарга жип, чҥпҥрөк
байлоо, таазим этҥҥ, ошонун тегерегин тазалап коюу, же болбосо отуруп ошондон
кандайдыр бир жеңилденип, тазарып кетҥҥ - ушу сыяктанган нерселердин
бардыгы биригип келип, адамда кандайдыр бир купуя нерсени, элине, анан
мекенине сыймыктанууну эки эселеп жараткан. Мунун өзҥ балага кичинекейинен
баштап берилген. Улуу кишилер кичинекейинен баштап жанагы топурактан
таткандан кийин, ошол бала «мени көрҥнбөгөн кҥчтөр, демек, ата-бабам колдоп
турат. Менин жерим мени колдоп турат» - дешип, ошон ҥчҥн ак кийип, талаатҥздө жҥргөндө мокочо чыга калат, же тигиндей-мындай кылат деген тҥшҥнҥктөн
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алыс, эрдемсип жҥрҥшкөн. Жанагы кыргыздагы жҥрөктҥҥлҥккө тарбиялаган
башат ушул жакта.
Ушул экөө биригип келип дҥйнө таануу, андан келип Теңир таануу келип
чыгат. Бери жагы 2000-3000, нары жагы 4000-5000 жылдардын аралыгындагы
кыргыздардын Теңир таанымы делет. Демек, ата - асман, жер - эне. Демек, ошо
Теңир таанымы келип чыгат дагы, ушул көз карашты кыргыздар тээ байыркы
мезгилден бери алып жҥрҥшөт, жанагы биздин 2200 деген жылга байлап
жатканыбыз бекер эле. Нары жакка кеткен байыркы тарых менен, ошо бир
кездерде бул тҥндҥк Кытай деп аталган, ошолорго таасир эткен. Ошолордон келип
олтуруп жанагы 2 уюлду өздөрҥ өздөштҥрҥп алган. Жанагы Япониядагы айрым
синтоизм айрым тармактарга чейин таасир эткен. Кытайдын азыр жанагы
кебелбеген бакыбат мамлекет болгону - ошол жанагы 2 уюлду бекем кармаганы.
Бизди көп нерселер жолдон чыгарып турат. Батыштын тарбиясы болсун, мейли
чыгыштыкы болсун, мейли диний башка нерселер болсун, жолдон чыгарып турат.
Мени мазарга барып сыйынасызбы дейсиң. Ушунун баарын айтып отурган
киши кантип…
Менин ата мурасым - сенин да ата мурасың. Муну бир кезде феодалдык
калдык, патриархалдык калдык деп тетири, окчун карап калганбыз да. Ал - тетири
эмес эле, христианчылыктан дагы, исламчылыктан дагы, башка батыштын көп
нерселеринен дагы жогору турган нерсе да. Биз кайра ошондон кийин кол жууп
калганбыз.
Мен мазарга эмне максат менен барам? Мен өзҥм жеңилденип калам.
Мына, азыр жогору жактагы булакка бардык. Мына, азыр сен иче турган чай ошо
Каныкей булактыкы. Кадимки «Манас» эпосундагы кара суу чыккан, оргуган
булак ушул. Кышында да тоңчу эмес.
МАЗАР БАСУУНУН ЖАНА ЗЫЯРАТ КЫЛУУНУН ТАЛАП-ЭРЕЖЕЛЕРИ
- ниет кылуу, таазим этҥҥ, ишенҥҥ;
- даарат алуу, тазалануу;
- дасторкон алып баруу (шартка жараша);
- мазарды таза тутуу, колдон келишинче тегерек-четин иретке келтирҥҥ;
- тиешелҥҥ ырымдарды аткаруу: тилек айтуу, бата тилөө, куран окуу;
- эркектер жана аялдар болуп бирге келген учурда, мазардын астанасын аттоого
алгач эркек адамына мҥмкҥндҥк берҥҥ;
- ыпылас нерселерди жасабоо;
- семичке чакпоо, ичкилик ичпөө, тамеки чекпөө;
- орой сөздөрдҥ сҥйлөбөө;
- мылтык, же жана башка ушул сыяктуу катуу дабыш чыгаруучу нерселерди
колдонбоо;
- ырдап, же ар кандай музыкаларды койбоо («Манас» айтуудан же комуз кҥҥсҥнөн
башка);
- баш кийимсиз, кыздар ҥчҥн шымчан келбөө (ажат жерлер жабык болушу керек);
- мазар жаратылышына зыян келтирбөө;
- мазарга тиешелҥҥ буюмдарды алып кетпөө, бҥлдҥрбөө;
- мазарларга (дарактарга) чҥпҥрөк байлабоо;
- келин, кыздар ҥчҥн белгилҥҥ кҥндөрҥ (айызы келген учурда) мазарга келбөө;
- мазарда соопчулук кутучасы болсо, ыктыярдуу тҥрдө колдон келген акчаны
салуу.
МАЗАР БАСУУ ЖАНА ЗЫЯРАТ КЫЛУУ ТАЖРЫЙБАЛАРЫНАН
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Талас университетинин бҥтҥрҥҥчҥсҥ Иманалиева Дамиранын Кочкор-Ата
мазарына болгон зыяратка катышуусу:
―Булакка Элмира эже жана анын эки кызы болуп бардык. Кайнар булакка
20-30 метрдей жетпей, Аалихан мазарына куран окуп, бетибизди чайып, суусунан
ооз тийип, андан кийин Кайнар булакка бардык. Мазардын короосу бар экен, ошол
короосунан киргенден баштап Элмира эже 10 мҥнөттөй ыйлады, кайрат кылыңыз
десем, ата-бабасы көзҥнө көрҥнҥп жаткандыгын айтты. Мурда карыя адамдардан
уккан элем, кудайга ыйлап, сыздап, боздоп берилип сыйынуу керек деп, бул
кудайга берилгендикти билдирсе керек. Андан кийин куран окуду, анан мен
окудум, булактын суусунан ооз тийдик, анан кызы башын булактын суусуна
жууду (башы ооруйт экен), бир аз отуруп, тилектерибизди айтып, дагы бир ирет
куран тилеп ҥйгө кайттык.
Мазарда 40 мҥнөттөй болдук. Эң таң калычтуусу, булакта ак тактар бар
экен. Ал тактар ар кандай таризде болуп турат, бирде адамдын башы болсо, бирде
адам жаралгандагы тҥйҥлдҥккө окшошот. Булак болсо бирде тогуз болуп кайнаса,
бирде жети болуп кайнайт экен.
Аялдар, кыз-келиндер сыртта тамак жасап жаткан экен. Мен бир эже, бир
байке менен барган элем. Барып ҥйгө кирдик, алып барган нандарыбызды
дасторконго коюп, Алмаш эже (Кочкор-Ата мазарынын кароолчусу) куран окуду.
Менин жанымдагы Рахат эже 7 тандыр нан, жарым кило вафли, конфет алып
барыптыр, мен болсо 2 нан, жарым кило конфет, жарым кило пряник алып барган
элем. 20 мҥнөттөн кийин, ошол учурда саат кечки беш жарым эле, дасторкон
жазышты, жанагы кыз-келиндер, тамак алып келишти (эт менен кесме
куурушуптур). Баарыбыз чай ичип, кыз-келиндер дасторконду (андагы
тамактарды келгендер аздап алып кетишти, мазарда дагы калды, башкача
айтканда, кароолчуга да), кемегенин башын тазалап, андан кийин Кочкор-Ата
мазарынын чыгыш жагындагы дөңсөө тоолордон арча апкелишип (ҥйлөрҥнө),
дагы бир ирет куран тилешип, ҥйлөрҥнө бет алышты».
С.З.: Мен мазарга барганда биринчи эле сыйынам, андан кийин куран окутабыз
(алгач сени алып барган бҥбҥлөр куран тилешет, андан соң сен куран окуйсуң),
андан кийин тамак бышырып ичебиз куран тилеп, сооп болсун деп, андан кийин
мазардын жанындагы тамды, тамак ичкен жерди тазалап, сыйынып, анан ҥйгө
кетебиз.
К.: Тилек кылып ишенип келем. Келгенде эле куран окуйм, талдарды кучактап
тилек кылам, алып келген тамак-аш болсо бышыра турган болсо, бышырып, даяр
болсо дасторкон жайып куран окуп жеп, баарын жыйып, тазалап, кетээр алдында
дагы куран окуп, зыяратыбыз кабыл болсун деп анан кетебиз.
Т.: Мазарга барганда мен сөзсҥз тҥрдө булактын суусун ичип, бети-колумду
жууймун. Бирок жуубай деле кете берсе болот, бирок ошол булактын суусунун
касиети мага жугуп калсын деген ниетте жуунам. Эми кээ бирөөлөр бар, ичи
ооруйт, кээ бирөөлөрдҥн өпкө-боору ооруйт, же ичи өтөт, бирөөлөр сууктан,
бирөөлөр ысыктан оорушат. Ошол ысыктан ооругандарга булактын суусунан
чачып койсо, басылат экен. Бирок бул ырым-жырымды көбҥнчө бҥбҥлөр жасайт,
биз жасабайбыз, биздики жөн гана дем салуу.
А.: Мазарга бараардын алдында бир кҥн мурун ҥйдөн жуунуп, тазаланабыз. 7
оймо жасайбыз. Аны даарат менен камырын жасап, бышырабыз, дааратсыз
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жасоого болбойт. Ортосун да тешпейбиз. Эгерде колубуздан келсе бейиштин
тамагы деп 7 даам алып барабыз. Көбҥнчө ак алып барам, сҥт, айран ж.б. Алгач
алып бара турган тамактарга мазарга баратабыз деп багыштап, ҥйдөн куран
окуйбуз, кудай жол бер деп тиленип, ак кийим кийип туруп анан кетебиз, мазарга
тҥз барып, эч жакка кайрылбай кайра ҥйгө тҥз келебиз.
К.: Жети оймо алып, куран окуйбуз, намаз окуйбуз. Ар бир булагынан суу ичебиз.
Зыярат кылган ошо да. Отурабыз, ошондо кагылайын Алла таала кандай белги
көрсөтсө, ошону көрөбҥз. Белгиси болбосо, кайра кетебиз. Эркек, аял дебей
ичинен салам айтып, кулдук урат. Ошондо мага жҥгҥнҥп жатат деп олуялар да
бизге кулдук урушат.
Сейде: Шаркыратма мазарына барганда мага эки булак айтылды. Кетип бара
жатканда Айман эже булак көрсөтөм деди, анан баратып эки булакка сыйынып,
колубузду жуудук. Таштан жасалган чорго кумгандын оозундай экен. Бир
жагынан жылуу суу, бир жагынан муздак суу чыгып жатат, ошонун бир жагында
кҥмҥш топчу, илгерки тыйындар жатат. Аны эмне себептен таштайт билбейм,
өзҥм таштаган эмесмин. Мен кҥмбөздөгҥ жашикчеге эле акча таштап коем.
МАЗАРГА ТАМАК АЛЫП БАРУУ
С.Г.: Негизи ҥйдөн жыт чыгарып, жети оймо жасап келҥҥ керек. Сатып келинген
тамак мазарга буйрубайт. Анан да бир мазардан экинчи мазарга өтҥп кетҥҥгө
болбойт. Мазарды аттабаш керек. Келген мазарыңдан тҥз ҥйҥңө кет. Бирок
баарына эле бирдей сыйынабыз.
Б.: Жети оймону кудай жолуна алып келет, тогуз оймону болсо Бабедин атага, беш
оймону Дөөт пайгамбарга алып келет.
М.: Колумда барын алып барам. Эгер оймо алып барсаң, ортосун тешпе, анткени
ал сууга агып кетсе, жолдон тешиги менен бир нерселерге илинип калышы
мҥмкҥн, ал эми тешилбеген нан тоголонуп кете берет. Жана дагы тешилген
оймонун сообу тийбейт.
К.М.: Мусулман балдары ичкен тамактарды алып барса жакшы болот. Негизи
бейиштин тамагы болгон жашылча-жемиштерди алып барса андан да сооптуу.
МАЗАРГА ЧҤПҤРӨК БАЙЛОО
И.: Башында мен жаштык кылып жҥрҥптҥрмҥн, азыркы убакта чҥпҥрөк байлаган
эң туура эмес экендигин тҥшҥндҥм. Анткени мага жөн эле зыярат кылып, суусуна
куран окуш керек деп аян берилген. Мен башында чҥпҥрөк байлаганымдын
себеби, менин устатым айтканынан, өзҥбҥз кийген ак матадан айрып туруп, ошол
чҥпҥрөктҥ
талга
байлаганбыз.
Биз
тилегибизди,
алдыга
койгон
максаттарыбызды айтып байлачубуз. Бирок ошол байлаган бутактарыбыз
куурап калып жатпайбы, демек тилектерибиз орундалбайт да. Эгерде ошо
тилегибизди Алла Таалам кабыл кылса, ал бутактар куурабайт болчу да, ошон
ҥчҥн мен антип чҥпҥрөк байлаганга каршымын.
И.: Чҥпҥрөктҥ эч кандай байлабаш керек. Ал эми жар салганда бул адамдын
көзҥнө көрҥнөт. Кээ бирлер оорулуу адамды ортого салып алышып, камчы менен
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сабашат. Бул эң туура эмес, жар салуу бул олуяларды, пирлерди чакыруу дегенди
тҥшҥндҥрөт. Чҥпҥрөк байлоо бул өзҥңдҥ байлоо дегенди билдирет. Тамчы булакка
келгендер ушундайды көп кылышат экен. Сен кудайдын жолунда жҥрөсҥңбҥ, тҥз
жҥр.
С.: Мен ошол нерсеге абдан каршымын. Ал шайтандын иши, антип ар нерселерди
илиш бул шаманизмден калган нерсе. Мен бул нерсеге тыюу салаар элем. Жанагы
биздин кароол чокуга илгендерге 50-100 сомдон штраф салса жакшы болоор эле.
К.М.: Мен өзҥм чҥпҥрөк байлабайм. Ошол чҥпҥрөк байлагандар өздөрҥ деле
билишпейт, эмне ҥчҥн байлап жатышканын.
С.: Чҥпҥрөк байлоо азыр туура эмес, ал мурда байланчу. Илгери мен кичинекей
кезимде кемпирлер кызыл чҥпҥрөк байлашкандарын көрчҥм. Анан 1-классымда
мусулманчылыкка да окуп калдым, анан куран каримде антип чҥпҥрөк байлаганга
болбойт деп жазылган. Мисалы, мурда Ак тайлакта да ак мата жабылып турчу, ал
кир болуп калса жууп жаап турчубуз. Анан кийин андай болбойт деп алдырып
салышкан. Анан дагы куранда мазардын жанына тҥнөгөнгө болбойт дегенинен,
мен тамга тҥнөшсҥн деп тамды салып бергем. Анан көптөр эле сен акка моюн
сунбайсыңбы, ошол жерге отурбайсыңбы дешет. Менде андай ой жок, мен элдин
сообун алайын, бей-бечара оорулуулар келет, ошолор жатып жҥрсҥн деп там
салгам.
У.: Чҥпҥрөк байлоо туура эмес, бул шарыятта айтылган. Негизи чҥпҥрөк мазардын
көркҥн бузат, жҥдөтөт. Эгер мен чҥпҥрөк көрсөм, чечип өрттөп жиберем. Өзҥм
байлабайм.
И.: Самсаалатып байлап, жулунуп секиргенче куран эле окуй берҥҥ керек.
Чҥпҥрөктҥ самсаалатып кереги не. Ырым деле аткарбайм. Келем, куран окуйм,
кете берем.
И.: Чҥпҥрөк байлоо - бул ошол жерге мен бар балээнин баарын таштадым деген
өзҥн-өзҥ алдоо. Менин көз карашым боюнча туура эмес. Эми бул жерден чҥпҥрөк
байлап же болбосо мойнуна тумар тагып алганды, Алла сактабайт. Негизи ниет
менен, мазарга барсаң да, базарга барсаң да, Алла деп барсаң ишиң жҥрҥп турат
экен.
А.: Ар ким ар кандай ырым кылышат. Кээ бирөө оорум ушул жерде калып калсын
дейт, айрымдары жөн эле эл байласа кошо байлап коѐт. Негизинен туура эмес.
Б.: Илгерки адамдардын тҥшҥнҥгҥ боюнча жолдон адашып калбайын деп байлап
кете беришкен. Ошону биз салтка айландырып алганбыз. Байлаган туура эмес.
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3-БӨЛҤМ
МАЗАРЛАР ЖАНА АДАМДАР
КИРИШҤҤ: КАСИЕТ, КЕРЕМЕТ, КЫРГЫЗЧЫЛЫК
Кеп мазар тҥшҥнҥгҥнҥн кайсы өңҥтҥ тууралу болуп жатпасын, бардыгында
тең кызыл сызыктай сызылып өткөн нерселер: касиет, керемет, кыргызчылык.
Мазар тууралу атайын сөз кылууга себеп болгон нерсенин өзҥ касиет.
Булакпы, ташпы, аскабы, кумурсканын уюгубу, айтору, караламан калк ичинен
кайсы бир буйругу бар адам тарабынан таанылып, андан соң жалпы адамзаттык
ыйыктыкка айланып, кҥн санап сыры артып, асты кемибей, доору жарашса доошу
бийигирээк чыгып, билинбеген касиеттери артылган мындай жерлер дегеле
кыргыз жергесинин ар бир жери ыйык экендигинен кабар берет.
Касиет аталган маселе менен кагылышкан адамдарды кандайдыр бир дартсанаадан арылтуу аркылуу ишенимди пайда кылса, экинчи жагынан өзҥнҥн
зыяратчыларына адам-жаратылыш биримдигин таанытат.
Мазар табиятын тҥзгөн нерселердин дагы бири – керемет. Бул дҥйнөнҥ
кыргыздар «бири кем дҥйнө» деп коюшат го. Мазарларда керемет кҥтҥҥ көбҥнчө
ошол кем жактарын толтуралы деген ниеттен келип чыгат: ден-соолуктун
жоктугунан, бактысыздыктан, жалгыздыктан. Ошол эле учурда бир топ кишилер
ыйык жерлерде «башка» кереметти да эңсеп издешет. «Издегенимдин өзү - көзгө
көрүнбөгөн, колго кармалбаган сырдуу дүйнө. Эми мунун акыры кай жерге барып
такалат, аны турмуш өзү көргөзөт. Бирок, мен бул дүйнөдөн чыныгы жашоону,
чыныгы адам болуп кандай жашоо керектигин, бейиштегидей турмушту
элестетип алгам. Эми ошого кантип жетүү керек деген ой, изденүү менен
алпурушуп жүргөн адаммын.
Мен өзүм карапайым адаммын. Тээ балалык кезде мен чыгарма
жаратамбы дегем. Анан кайра «мен акын болбосом, же жазуучу болбосом,
менден кандай чыгарма чыгат» - деп ойлондум. Бирок, баары бир бул ойдон эч
кутула албадым. Ошентип ойлорум мени ооруга алып келди. Анан мен оорудум.
Менин оорум «чыгарма» деген оору болду. Мен чыгарманы жаратайын эле дейм.
Бирок ага кудуретим толук жетпесине көзүм жетип, түшүндүм. Анан мага
кошумча аң-сезим, кошумча күч-кубат керек болуп калды. Мен анан ошол
күчтөрдү мазарлардан издедим. Бир эле эмес, көп мазарларды кыдырдым… Мына,
буюрса ошол мен издеген касиет, күчтөр келип, мен ушул жашоодон издегенимди
таап, кудай буюрса бүтүндөй элдин алдына чыгамбы деген өтө чоң ойдо жүрөм.
Эми буюрса, арбактар колдосо, олуя, мазарлар колдосо, менин да оюм ишке ашып,
келечекте мен да бул жашоодо тек гана курсак тойгузуп, бала-чакамды гана
багып өтпөй, бул жашоодогу кызыкчылыктарды кайра ушул жашоого тартуу
кылып кетем деген үмүттөмүн».
Карапайым адам Тилеген Сейитбеков издеген кереметтҥҥ дҥйнөнҥ
миңдеген башка «карапайым» кишилер дагы мазарларга издеп барышат.
Кыргыз мазарлары – бул кереметтҥҥлҥктҥн жана сыйкырдуулуктун пайда
болгон жери, бул - керемет жана сыйкыр менен кҥнҥмдҥк турмуш тыгыз
айкалышып, аларды ажыратууга мҥмкҥн эмес болгон жер.
Бир эле мисал келтирип кетели. Таласта тукумсуз аялдар зыярат кылган
кумурска мазарлар бир топ, алардын ичинде Чекир ата, Кумуру баба, Чынар терек.
Дҥйнө маданиятында кумурскалар көп нерсенин башаты болушкан. Бирок, дароо
көзгө урунган нерсе, кумурскалардын көптҥгҥ жана уюктуулугу, башкача
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айтканда, ҥй-бҥлөлҥҥлҥгҥ. Кумурскалар – тукумдуулуктун тирҥҥ жышааны.
Адамдар бул мазарларга ошол жандыктардан тукумдуулук касиетин «жугузуп»
алуу ниетинде зыярат кылышат, сыйынышат, анан бирөөсҥ төрөйт, ошентип
сыйкыр жаралат: кумурсканын уюгу – тукумдуулукту пайда кылуу жайы. Аны
уккан башка бала эңсеп жҥргөн аялдар да кумурска мазарларына сыйына
башташат. Кандайдыр бир натыйжасы болбосо, адам баласы андан бир пайда
көрбөсө, бул мазарлар деле эски калдыктарга айланмак. Кумурскалар жакшы
уюшкан бҥлө тҥзҥҥгө мҥмкҥнчҥлҥгҥ бар жандык. Балким, бул, кээ бир Таластык
дарыгерлер айткандай, алардын кислотасына байланыштуу. Жергиликтҥҥ
билермандардын айтуусунда, бул кислота кызыл кумурскаларга караганда кара
кумурскаларда кҥчтҥҥрөөк. Ошентип сыйкыр аркылуу расмий илим ача элек,
тҥшҥнө элек нерселердин чети ачыла баштайт. Ошентип сыйкыр – табигый
кереметтин чагылдырылуусу болуп, бирок илимий тилде же дегеле илимде өз
орунун таба элек нерселер жөнҥндө алда канча мурда кабарлайт.
Жашоодон тек өтпөй, көр оокат менен чектелбей, жоголбос руханий
байлыктарга умтулган кишилер мазарларга байырлап, жан-дҥйнөсҥн аруулантып,
байытып, өзҥлөрҥ сыйкыр жарата алышат.
Мазар басуу менен кыргызчылыктын тҥбҥ ажырагыс көрҥнөт.
«Кыргызчылык эмне?» деген суроону Таласта көп берип көрдҥк. «Кыргызчылык
дегенде бҥбҥ-бакшыларды тҥшҥнөбҥз», - деп зыяратчы Дариха Төрөгелдиева жооп
кайтарган. Ушуга окшош жергиликтҥҥ калктын пикирлерин жалпылаштырып
көрсөк, кыргызчылыктын эки мааниси байкалат. Кенен мааниси, кыргызчылык бул кыргызды кыргыз кылган көрҥнҥштөрдҥн тҥйҥнҥ. Кенен мааниде алганда,
кыргызчылыктын мааниси көп кырдуу: табыпчылык, айтымчылык, бҥбҥбакшылык, манасчылык, дубаначылык, жайчылык, куучулук, тҥш жоруу,
төлгөчҥлҥк жана башкалар. Куушураак, мазарга көбҥрөөк байланыштуу мааниде
алганда, кыргызчылык – бул элдик дарыгерлик, же кишилерди ата-бабадан келе
жаткан жол менен көрҥҥ. Буга көбҥнчө табыпчылык, бҥбҥ-бакшылык кирет. Бирок
төмөнкҥ бөлҥмдҥ окуганда, кенен мааниде белгиленген жана башка көп нерселер
мазарларга тиешелҥҥ экенин байкоо оңой.
Кыргызчылыктын, эки маанисин тең алганда, тҥпкҥрҥндө бир ой жатат:
адам баласынын өткөн жана боло турган мезгилдер менен тыгыз байланышы,
көзгө көрҥнгөн дҥйнө менен көзгө көрҥнбөгөн дҥйнөнҥн ажырагыс байланышы.
Ким гана болбосун: табып, бҥбҥ, бакшы, манасчы, дубана, куучу, айтымчы –
бирөө да өзҥнөн өзҥ, жалгыз иш-аракет кыла бербейт, баары кайсы бир жол менен
касиетке ээ болуп, өз улуу кҥчтөрҥнҥн жардамы менен иш-аракет кылышат.
Биз иштешкен кишилердин дээрлик баары кыргызчылык тукум кууйт деген
ойдо. Бир-эки адам өз тажрыйбасына негизделип, кыргызчылык тукум куубайт
деген пикирди айтып кетишти. Бирок алардын да тегин байкап көрсөк, тукумунда
чымыны болгондор бар болуп чыкты.
Кыргызчылык бул мурас катары берилген касиет. Адам баласы аны туура
кҥтҥп ишке ашыра алса, өз парызын - бул дҥйнөдөгҥ ыйык милдетин аткарып кете
алат.
Кыргызчылыктан качып кутулуу мҥмкҥн эместигин төмөнкҥ окуялардын
көбҥнөн окуй аласыз. Талас элинде кыргызчылыктан өлҥп кутулуу гана мҥмкҥн
деген ишеним зор.
Кыргызчылык менен мусулманчылыктын өз ара байланышы ар кандай
пикирлерди жаратууда. Аларды сиздер ушул бөлҥмдө таба аласыздар. Ырас, айыл
молдолору мазарга сыйынууну мусулманчылыкка каршы келҥҥчҥ, ага коошпой
турган көрҥнҥш катары тҥшҥндҥрҥҥгө далалаттанышкандары менен, тымызын эки
нерсенин – кыргызчылык менен мусулманчылыктын айкалышын моюндарына
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алышат. Биздин кейипкерлерибиздин бири – молдо – мазарды жактырбай
тургандыгын, бирок ар кимдин суранычы боюнча тек гана куран тҥшҥрҥп коюу
ҥчҥн анда-санда бараарлыгын билдирет. Ошол анда-санда баруунун өзҥ аркылуу,
чындыгында, мазарга кайдыгер эместигин туюнтат. Албетте, көз караштардын
мындай ар кылдыгы биздин дҥйнө таанымдын андан аркы кеңейишине өбөлгө
гана болбосо, тоскоол этпейт. Баса айта кете турган нерсе: карапайым калк ҥчҥн
бул эки нерсе эч карама-каршылык туудурбайт. Зыяратчылар кыргызчылык менен
мусулманчылыкты шайкештикте алып жҥрҥшөт.
Айгине менен иштешип, маалымат берген кишилердин тагдырында
мазарлар өзгөчө орунду ээлеп, жеке турмушундагы маанилҥҥ баскычтарда зор
таасир эткен. Мазардын ыйыктыгын таануу адамдарга оору, кырсык, жоготуу
сыяктуу сыноолор же сырдуу жышаандар аркылуу берилгендигин төмөндө
берилген маалыматтардан окуй аласыз. Ыйык жерлердин касиети жана керемети
адамдарга жашоо жолун, айлана-чөйрөсҥн, сырдуу дҥйнөнҥ гана ачууга өбөлгө
болбостон, адамзаттын уктап жаткан кҥчтөрҥн, жашырылган мҥмкҥнчҥлҥктөрҥн
таанууга да жол ачкандай.
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ООРУНУН ЭҢ КЫЙЫНЫ – КЫРГЫЗЧЫЛЫК
КЫЗ БОЛУП КЫЗ ДООРОНУН СҤРГӨН ЖОКМУН, КЕЛИН БОЛУП,
КЕЛИНДИК ДООРУН БИЛГЕН ЖОКМУН
Ҥмөтбаева Токтош
Зикир чалганымды сурайсың. Ичиме сактайм да мунун баарын. Айтышка
болбойт. Мен сага айтсам он кҥн ооруйм. Мазардын ээсин, өзҥмдҥн кишилеримди
көрөм. Эми мен ошо чети эле Жанкороз ажы деп чакырбадымбы? Бул таятам
болот. Чоң-чоң кишилер кирип келгенде, эмне кылаарымды билбей калам. Бардык
кишилер билет мени. Мунун касиеттери аябай зор, элге тиет. 32 жыл болду киши
кармаганыма. Ошондон бери карай бир адамым мындай-тигиндей болгон жок. Бҥт
аман-эсен, төрт көздөрҥ тҥгөл. Мазардын касиети аябай чоң тура.
Атамдар ушул Кең-Колдо жашачу. Обо Чачыке деген жерди билесиңби?
Ошол жакта жашачу. Ошояктан анан мага жолугушту. Туюк бучкак шишип
кеттим. Анан тил-оозу жок жатып калдым. Өлдҥ деп төркҥн-төшҥмө кабар кетти.
Анда апам, ажынын кызы эмеспи, кабар менен барган кайниме: «Айланайын
жеңең өлгөн жок, жеңеңдин көйнөгҥн айрыбагыла, берендага жаткырып, ҥстҥнө
керебет жапкычты жаап койгула, корксоңор», - деп айтыптыр. Жыгылып, бир
сутка жаттым. Ушу тиги жайда… жаттым, ошоякта мҥрзөлөрдҥ көрдҥм, кишилер
менен жҥрдҥм. Аякта ошондой, белчеден көк шибер. Элдин баары - кызматчысы
кызматта жҥрҥ, уй фермасы уй ферма болуп жҥрҥ, ушундай эле эл. Ушундай эле
көкмөк эле жер аякта дагы, шаркыраган суу, тим эле сонун.
Мен көрбөгөн азап, мен көрбөгөн тозок калган жок. Анан кийин бизде Кара
дубана деген бар болчу. Эркек киши. Устатым ушу киши эле. Ал киши Кожого
кол берген киши экен. Менин алым жетпейт, сенин кишиң кҥчтҥҥ экен деди дагы,
Шамшыкал атага алып кетти. Ошоякка алып барып мен кожо, мен калпа
дегендерге, анан зикирге салып, ошояктан ачылып келдим. Мени баягыда 1000
жылдыкта Тҥркияга тартып кетпедиби. Музейге илип коюптур дейт сҥрөтҥмдҥ.
«Апчемби, апчем эмеспи деп барсам фамилияң окшош», - деп сиңдим келиптир
мага. Кароол чокудан тартып алышты эле, эми мен көп жерге, элге белгилҥҥмҥн.
Эми мага чоңдор да келишет эмеспи. ГАИни кармадым, рекетти да кармадым.
Эми маңдайына жазып койбогондон кийин ким чоң, ким кичине экенин деле
билбейт экенсиң. Ссуданын чоңдорун кармадым, баары жакшынакай азыр. Сендей
кыздарды, койчу, алардын баары кудайга шҥгҥр. Турмушка чыгып, балалуучакалуу болуп калышты.
Мен Зулпукордо зикир чалганда баары келишет. Чепкен кийип келишет,
жакшынакай болуп көйнөк, ыштанчан келишет, анан кийин билем да өзҥмө таасир
берип жатканын.
Мага келгендер ооруп, оозу-башы кыйшайып келишет, жанагындай жандуу
дарт болуп келишет, бир жаман нерселер менен ооруп келишет. Жакшы болуп
кетишет, кагылайын.
Зулпукорго тиги кишилер10 уруксат берсе, алып келем. Менин өзҥмдҥн
кишилерим: «Баланча жерден буларга эм болот, ошол жерге алып барасың», дейт. Мен айтып жатпаймынбы, биринчи ҥйҥм өзҥмдҥн ҥйҥм, экинчи ҥйҥм Зулпукор. Анан Кызыл чоку да аябай жакшы жер. Анын касиети да чоң тим эле.
Сен өзҥң да мазарларга барсаң таасири тиет.
10

Ээлер, колдоочулар.
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Мазарлардын бири-биринен айырмачылыктары бар болот. Мисалы,
Зулпукор Манас атадан мурун чыгып жатпайбы. Манас атага сырттан келип,
сырттан кетчҥбҥз. Азыр болсо аяк асты кылып тебелеп жатышпайбы. Кароол
чокуга чыкчу эмеспиз биз. Анын төбөсҥндө булак бар болучу, аны бҥтөп коюптур
го эми. Булардын айырмасы болот. Мисалы, Кызыл чокуга барсаң, периштелер
жакшынакай ак коѐн болуп көрҥнөт. Эмнени каалап барсаң, ошону орундатат.
Айыкпай турган киши болсо айыкпайт деп коѐт, «мына муну доктурга жибер»
дейт. Ушундай ачык айтышат, ачык сҥйлөшөт. Мен жашымдан кармадым. Кыз
болуп кыз дооронун сҥргөн жокмун, келин болуп, келиндик доорун, бозо, арак
дегенди билген жокмун. Өзҥмдҥн кишилеримдин айтуусу менен келе жатам. Эми
кудай кор кылбай, зар кылбай алсаң болду. Бала-бакырам аман болсо болду.
Менин улуу балам Афганистанга кетти. Ошол учурда урунуп-беринип
жҥргөн убагым тим эле. Уулумду ойлоп ыйлап жҥрөм, ушу кишилер келет 4-кҥнҥ.
Зикир көтөрөм да мен ҥйдөн. Анан ошол убакта келгенин жактырбай калам. Балам
армияга Афганистанга, жаман жерге кетсе деле ушулар дагы келатабы дегенимди
бир ат чабым жерден билип коюшат алар. Анан бир кҥнҥ төрт кҥн жоголуп
кетишти, келген жок «и рас болду, баламдан кат келгенче» деп ойлоп жҥрөм. Бала
убак да, кагылайын. Жок, андай эмес экен. Ошо төрт кҥн жоголуп, төртҥнчҥ кҥнҥ
саат экилерде эшиктен кирип келишти. Көзҥм илинип кеткен экен. «Жанымды
койбойсуң», - деп мен ыйласам, «Балаңдын тумагын алып келдик, ме, бекем
бекитип ал», - дешти. «Келе бери, ырас, баламдын жанын алып келген
турбайсыңарбы», - деп эле минтип колумду (колун кайчылаштырып көрсөттҥ)
сунсам, катып калыптыр. Эшикти барып сҥзҥп, биеримде так калды, эшиктин
туткасы кирип кетиптир. Булардын мага кылган пайдаларын көр. Эми мен мунун
баарын айтканда, ооруп калам. Мен ошол Алла тааланын чыгарган дубасы
болдум. Камчыны Алла таалам башыма жаздап кеткен. Курандын тамгасын
билбейм. Ошону дагы өздөрҥ жаздап кетти жаздыкка. Ошо боюнча окуп калдым.
Намазды ҥзбөй окуйм. Кудай деп жҥрөм. Анан эми тҥбҥн жакшылык кылсын.
Тҥлөө өткөзгөндө биякка чакырат мени, «мунун апасы келсин, биз биякка
келдик», - дейт. Мен болсо: «Дитиңерди, диниңерди койсоңор кылгыла,
койбосоңор кылбай эле койгула», - деп коѐм. Азыр сен кҥбө болуп жаткан
кишилер өздөрҥ жасап жатышат минтип. Булар аябай дубага чыланып калган.
Эшигинин алдына адамдын башын, чач көмҥшкөн. Буларды ҥй-бҥлөсҥ менен
өлҥмдөн алып калдым. Өзҥнҥн кҥйөө баласынын машинесинин дөңгөлөгҥнө
оролуп, өлөөрҥн билбей жинди сыяктуу болуп кеткен. Эми ушинтип менден
калышпайт, байкуштар.
АЙТУУЧУЛУК, ДУБАНАЧЫЛЫК - УШУ ҤЙДҤКҤ, УСТАЧЫЛЫК ТӨРКҤНҤМДҤКҤ
Сооронбаева Сонун
16 жашымдан мазар басып баштадым. Согуштун убагында тим эле
ушундай кызылдай кыйноодо баштадым. Беш жыл тылда тракторист болуп иштеп
турдум. Трактордун окуусун 40-жылы окуп бҥткөм. Анан ошо согуштун убагында
согуш кҥчөп турду, мен болсо ооруп турдум, соо кҥнҥ иштеп турдум, соо эмес
кҥнҥ кулап жҥрдҥм, эң акырында ушул оору кҥчөгөндөн кийин бир кҥнҥ
трактордун алдында тепселип калайын дедим, анан догдур аркылуу 47-жылы
зорго бошодум.
Талма менен ооруп жҥрдҥм. Кийин барган мазарлардын баарын аян
аркылуу көрҥп турдум. Тҥш көрсөм, уктасам эле тҥшҥмдө жетелеп барып
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жҥрҥштҥ. Ушинтип анан кыйынчылык менен жҥрҥп, ата-бабамдын устачылыгын
кылып атып кармалдым, анан көзҥңдҥ алам же өзҥңдҥ алам деп кҥчкө салган
убакта, кайсы жылдарда... 45 жашымда чыктым ачыкка. Жердиги эч кимге
билинбей бекинип жҥрдҥм. Ушунчалык кыйналгам мен.
Анан эми кагылайын Алла бу жашка келтирди. Өзҥм бир атадан жалгыз
кызмын. Атамдын балдары турбай жҥрҥп, 7-баласы менмин. Анан жалгыз эле бир
тууганым бар болчу менден улуу. Аскерге кетип дарексиз калды. Элди кулакка
тартканда атам менен 32-жылы Кетмен-Төбөгө тентип барганбыз. Ал ооруп жатып
35-жылы ошол Токтогулда өлҥп калган. 13 жашымда жетим калдым. Ошондон
бери эле кыйынчылыкта келаткан кишимин. Мен көргөн запкыны, убараны эми
Аллам уулума, кызыма көрсөтпөсҥн.
Мен мурда келген кишини кармалап жҥрдҥм. Келбеген кишини кел деп
айтпайм. Алигиче деле бала-чаканы кармайм. Жарык баш болуп, киренелеп келген
балдарды кармайм.
Мазарга баруу убагында атайы тҥртҥҥ берет Алла Таалам. Аянда кайсы
мазарга бар делсе, ошого кете берчҥмҥн. Азыркы дубаналар эшикке чыкса эле 5
кҥндөн кийин айтуучу болуп чыга келип жатышат. Бирок эми Алла тааланын
көрсөткөн жери башка. Дубана, дубана чалыш, бҥбҥ, бҥбҥ чалыш, бҥбҥ имиш деп
кетет экен. Анан «бат чыгат, бат кайтат» деген жери бар. «Тез эле чыгат, тез
кайтат» деген жери бар. Анан жанагы бҥгҥн айтуучу болуп эле, эртеси жолдон
чыгып кетип жатканы ошол. Алла Тааламдын өзҥнҥн айткан жери бар. Анан аянда
эч нерсени көрбөй туруп эле мен баланчаны көрҥп жатам, баланчаны кармап
жатам деген да болбойт.
Менин өзҥмдҥн чоң атам уста экен, аян көрчҥ экен, тамырчы экен, келаткан
киши тууралу «баланча кҥнҥ баланча киши келет, ошого даяр болгула» - деп
келин-уулуна айтчу экен. Анан жөндөлбөй турган кишини «киши келет, мени жок
деп айткыла» - деп дҥкөнҥнө кирип, тышынан кулптатып, бекинип калчу киши
экен. Менин 6 жашымда кайтыш болду. Анан кийин азыркы жолдошум
Кутмандын апасы кыргызчылыкты мойнуна албай жҥрҥп, 5 жыл төшөктө жатып
кайтыш болуптур.
Айтуучулук, дубаначылык - ушу ҥйдҥкҥ, устачылык - төркҥнҥмдҥкҥ. Чоң
атам сынык таңчу, тамырчы болчу, уста болчу, Мамырат деген киши. Атамдардын
тобунан Кыдырманын атасы, Кутманаалы, Шатманаалы, Жумаалы деп ҥчөө,
Сыдык, Айтике, Бечел, дагы бирөө тҥкҥрҥкчҥ болчу. Жетөө болчу, айтор. «Көч,
көч баадик, көч баадик. Көчпөсө сырың айт баадик» дешип, туюк шишип кеткен
баадик деген ооруну суу менен тҥкҥрҥп отуруп айыктырышчу. Ушундай өнөрпоз
болчу аталарым.
Мазарга барганда эч кандай сыр деле көрбөйм. Айтып отурбаймынбы,
мазарга бараар замат эле алаканына салып көрсөтпөйт. Андыктан Алла Таалам
бир кҥнҥ ҥйҥнө келгендеби, мазарда отургандабы аянда берет. Мындай сени менен
мендей болуп эч нерсе көрҥнбөйт. Көрдҥм дегендер көрдҥм дей берсин, мен калп
айта албайм. Көрдҥм дегендерге мен тҥк ишене албайм.
Мазарлардын касиеттерине келсек, бирөө кыйын оору менен ооруп калса,
ошону 3 жолу алып барып жҥрдҥм Арашан атага. Ошо биринчи эле алып барганда
берет шыпаа. Анан 3-барганда баспагандар басып кетти, сҥйлөбөй калгандар
сҥйлөп кеткендерин көрҥп жҥрдҥм. Мазардын ошондой жардамы бар. Мазар көп
жардам кылат. Ҥйдөн чыккан киши Алладан ҥмҥт кылып чыгат. Алланын
мунусуна шҥгҥрлҥк келтирем. «Ушу жинди оору болуп жҥрҥп мен төрөбөйтҥшпөй калып, кыйынчылыкта калбагай элем, Алла. 6 болуш элдин аймагына кош,
7 болуш элдин жетегине кош, кудай кудуретиңден айланайын, Алла, жарым
болуш элдин жанына консом экен» деген киши болчумун. Бир кызмын да бир
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атадан. Жанагы өлҥп калды деген чоң апам абдан айтуучулугу кҥчтҥҥ жакшы
киши болчу. Ошо киши айтып жҥрчҥ: «Сөкөй, сен бҥгҥн эле басып кетип, эртең
эле туруп кетем дебе, кудайдан чегин тиле, жалгызмын, жарыммын дебе, Аллага,
этегине кошулайын де. Мен көргөндөн 7 баладан мөөрөй көрөсҥң балам, сенин
көрө турганың бар», - дээр эле. Айткандай эле 7 бала көрдҥм. Анан 41-жылкы
кызым. Ошо 2-кызым кайтыш болуп кетти. Ошо кыздан кийин кҥйөөсҥ жок 5 жыл
жҥрдҥм. Бу кишиге баш кошкондон кийин 4 жыл жҥрдҥм. 9 жыл төрөбөй жҥрдҥм.
Анан Эмилбекти төрөдҥм. Анан ооруп жҥрдҥм. 60 кҥндөп догдурга жаткан кҥнҥм
болду. Туюк шишип жҥрдҥм. Анан кийин догдурдан келип кайта эле ушу
кыргызчылыкка келип, тиги-бу кылып, молдого дем салдырып, ал эле, бул эле
болсом айыгып калчум. Ошентип жҥрҥп анан бир кыз төрөдҥм 54-жылы. Андан
кийин 57-жылкы эгиз балам бар. Ошо эгиз балдардан кийин эң кичҥҥ балам 60жылкы. Кара-Балтада милиция болуп иштейт. Балдарды солгун төрөдҥм ооруп
жҥрҥп.
Коргон ата мазарына Молдосак деген киши, анын аялы болуп бардык.
Апасы кулагым деп жҥрчҥ экен, ошого суу алам деп. Анан өзҥбҥздҥн чал кошо
барды. Темтелеңдеп баратам. Бир жерге барганда башым айлангансып,
чарчагансыдым. Анан отура калдым. Отура калып көзҥм илинип кетсе: «Ай, оң
жагына чыккыла, оң жагында бир таман жол бар», - деп айтылды. Оң жагына
чыксам мындай төштҥн боорунда адам баскан бир таман эски жол жатат. Ошол
жолго тҥштҥм. Анан тиги Молдосак менен чал тике эле өйдө чыгып кетип калды.
Жол менен чыгып бардым. Коргон ата мазарынын эшигине жеткенде отуруп дагы
башым айланып калды. Отура калып куран кылдым. Куран окуп отурсам атаэнеңдин камырын көрсөт биерден деди. Мындай топурак тҥйҥп көрсөтҥш керек
экен да. Анан куран окуп бҥтҥп эле атам Султанаалынын камыры, Апам Ҥмҥттҥн
камыры, бир тууганым Чекирдин камыры, согушка кетип жок калды деп ыйлап,
анан ҥчөөнө деп ҥч жерге минтип топуракты ҥйдҥм да. Анан ошентип Коргон
атанын агып жаткан суусуна жеттик эми. Аскада экен. Тиги бурчтан агып жатыры
да, чыгыш жагында. Ошого жеткенде чал менен Молдосак колун тоссо, суу чуркап
ортосуна кетип калды. Ал суу чуркап кеткенден кийин кайра мен тоссом мага бар
болуп калды. Мен ортосуна барганча суу дагы жок калды. Этегине кетип калды.
Мен бир бөтөлкө суу тосуп алдым. Анан Молдосак айтып калды: «Бизге суу
бербей койду», - деп. Анан ага бир бөтөлкө суу тосуп бердим. «Олуяңдан
айланайын, суу сурап келдим, суусап аңкап турам», - деп алдым сууну. Бирөөнҥ
Молдосакка бердим апасынын кулагын жуусун деп. Бирөөсҥн балдарыма алып
келип берейин дедим.
Бардык. Барсак сайча бар экен. Сайда 4 бөлҥнҥп тҥндҥк жатат. Сынып
калган тҥндҥк да. Карап турдум. Дагы башым айланып отура калдым. Анан: «Ушу
Коргон ата мазарынын тҥндҥгҥ, бир кутургур сындырып кетти», - дейт. Ошентсе,
ошону кагайын деп аракет жасап жатам. Көзҥм илинип жаткан. Жок. Ойгонуп
кеттим. Анан ошондо ылдый тҥшҥп келдик. Коргон ата мазары мындай экен. Ошо
бир каапыр менен атышканбы, ким менен атышкан? Биерде мындай жыртык (ҥч
тарабын көрсөтҥп. – Айгине кызматкери). Кыш менен коюп койгондой эле мынчамынча ачыктары бар экен. Иши кылып атышкандары деп көрсөттҥ. Анан кайта
кайттык жээкке. Козу алып барып сойгонбуз. Бир кемпир бышырып турам деп
калган. Козунун эти эзилип тҥшҥп калыптыр. Элди чакырып бердик. Ошо
казандагы шорпо ушундай мелтиреп турду, тҥгөнбөй. 3 тҥп бак бар экен. Биринебири минтип кагышып калыптыр. Таң атканча жамгыр жаады. Бактын тҥбҥндө,
кемегенин жанында отурдук. Ээ, касиетиңден айланайын, бир тамчы ҥстҥбҥзгө
суу тамган жок. Ошо бактан тамган жокпу, же олуянын касиетинен тамган жокпу?
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Таңга маал көзҥм илинип кеткен экен, ошондо: «Балдарыма кур кетем дебе,
оногу суудан аттап өт, өтсөң кыбыла тарапты карасаң 3 тҥп баш узун карагай өсҥп
турат. Ошонун тҥбҥндө кызылгат турат, ошону терип ал», - деди тҥшҥмдө. Эртең
менен суудан аттап өтҥп, карагайларды карап турсам, кыбыла тарапта 3 тҥп
карагай бийигирээк өсҥп турат. Ошонун тҥбҥнө жеттим. Кызылгатты өмҥрҥмдө
көргөн эмесмин да. Минтип эле жалбыракты оодарсам, алчадай болуп чыга калды,
5-6 мөмө алат экен, кыпкызыл болот экен. Анан бир литрлик банкага жарымынан
өйдө терип алдым. Аны Молдосактын балдарына, менин балдарыма бөлҥп алдык.
Ошону көрдҥм, айланайын.
КЫРГЫЗЧЫЛЫККА ТОЛУК БАШ ИЙДИМ
Гҥлмайрам11
Мен өзҥм негизи 3-классымда эле адам көрҥп баштагам. Бир кызык айтып
берейин. Биздин ҥйдҥн жанында алма бак бар эле. Ошол алма бакта менин бир
акем иштеп жаткан. Ал бир топ эле картайып калган киши болчу. Бир убакта эле
асмандан бир нерсе «жалт» деп учуп тҥштҥ. Ал сыр бирок мага эле көрҥнҥптҥр,
кийин сураштырсам. Анан мен кандайдыр бир жаман нерсе болоорун алдын ала
билип койдум да, тигил чоң атага чуркап барып, абайлап иш кылыңыз, көзҥңҥзгө
бир нерсе кирип кетпесин - деп эскертип койдум. Ал менин антип айтканымды
элес деле алган жок. Ошентип олтуруп, мен деле баягыны унутуп коюптурмун.
Тҥш ооп калгандан кийин менин айтканымдай эле чоң атанын көзҥнө чыбыктын
кесиндиси кирип кетиптир. Анан менин айтканымды эстей коюп: «Ой каапыр, сен
кайдан билдиң эле? Эми көзҥмдҥ апаңа айтып бирдеме кылбайсыңарбы», - деп
көзҥн ушалап отуруп калды. Анан мага бирөө: «Эй сен өзҥң эле көрө бер, ал сенин
эле колуңдан келет», - деп айткандай болду. Анан мен чоң атага «келсеңиз, мен
көрөйҥн да» десем, мени урушуп болбой койду. Анан мен да көгөрҥп, апамды
чакырбай койдум. Чоң атамдын көзҥ аябай ооруду окшойт. «Ой, бай болгур, бол
эми, көрсөң көрчҥ. Көзҥм оорутуп чыдатпай калды!» – деп мага келди. Мен
ошондо биринчи жолу өзҥм да билбеген келмелерди айтып, чоң атамдын
көзҥндөгҥ чыбыктын кесиндисин алып бердим. Көрсө ошондон баштап
кыргызчылыкты кармай баштаптырмын.
Талас өрөөнҥндөгҥ Айдараалы болуштун баласы Бейшенаалы илим-билим
албай эле, Манастын кҥмбөзҥндө отуруп, көзҥ ачылып молдо болгон. Бейшенаалы
ҥйлөнҥп балалуу болгондо, балдары токтобой катарынан көз жума берет. Анан ал
ырымдап, Манастын кҥмбөзҥнө келип отурат. Кҥндөрдҥн биринде Токтоназар
деген балалуу болот. Бейшенаалы ҥйҥндө баласын терметип отурат. Аялы
айылчылап, кечирээк келем деп кетиптир. Ошентип Бейшенаалы бешик терметип
отуруп, көзҥ илинип кетет. Бир убакта чон ак сакалчан карыя келип: «Ай балам, ач
көзҥңдҥ, Манас келе жатат» - дейт. Бир убакта чоң дарбазанын ачылганы көрҥнөт.
Айкөлдҥн көзҥнөн нур чачырап, карайын деген Бейшенаалынын көзҥ көрбөй
уялат экен. Бир убакта: «Эй Алмамбет, бер алдагы атты, бул адам атка убактысы
менен жем, чөп, суусун берип турат», - дейт. Дааналап көрҥҥгө эч мҥмкҥндҥк
болбой коет. Ошол убакта тигилер артка кайрылышат. Анан артынан гана
Манастын караанын көрҥп калган экен. Алмамбет Манастын туптуура бел
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берилген жок, же айрымдарыныкы такыр эле кыскартылып, башкы гана
тамгалары берилди.
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курчоосунан келет экен. Ошондон баштап Бейшенаалы атагы чыккан чоң молдо
болгон экен.
Мен мурун мазар дегенди тҥшҥнбөчҥмҥн. Кийинчерээк колу-бутум ооруп,
аябай кыйналдым. Бир кҥнҥ тҥшҥмө эшекчен эки киши кирип, мени мазарга
барасың деди. Мен эртеси туруп эле жолдошума айттым. Ал мага каршы болгон
жок, ошентип мен биринчи жолу өзҥм жалгыз Шаркыратма мазарына бардым.
Мен мурун ал жерди көргөн эмесмин. Мени жанагы эшекчен эки киши алып
барды. Алардын бирөөсҥ менин кайнатам экен. Кайнатам убагында абдан олуя
чалыш киши болгон экен. Аны биз убагында тҥшҥнбөптҥрбҥз.
Мен Шаркыратма мазарында олтурганда бир чоң таш ачылган, анан анын
ичинде суу бар экен. Мен ошол сууга бетимди жууп, ичтим. Бир убакта кимдир
бирөөнҥн «колуңду тарт!» деген ҥнҥ угулду, колумду тартып жибергенде, чоң таш
жабылып калды. Андан тышкары Калпа-Ата мазарында олтурганда аркамдан
жолборс кадимкидей басып келген. Анан бир убакта аксакалдар келип, мага теспе,
камчы беришкен.
Менин төртҥнчҥ атама кут12 тҥшҥптҥр. Эми силерге айтып берейин. Кут
деген жөн эле адамдарга тҥшө бербейт экен. Менин чон аталарым өтө ыйык
кишилер болушкан. Анан ал кут чоң атамдын короосуна тҥшкөн экен. Менин чон
аталарым жакшы сакташкан. Бирок биз, тилекке каршы, ичкилик ичип жҥрҥп,
бирөөбҥз дагы ошол кутту сактап кала албай, кыздарыбыз атам менен кошо жайга
узашкан. Мен бир кҥнҥ уктап жатканда мындай бир нерсе болду. Ал убакта мен
нары эмес, же бери эмес болуп жҥргөн убагым. Бир убакта көзҥм ачылып кетти.
Карасам эле шыптан эшекчен бир киши келип, атандын кутун алып келдик деп
калышты. Анан ҥйдҥн ортосун карасам, жалтыраган томолок бир нерсе жатыптыр.
Андан аркысын билбейм. Ошондон баштап мен ичкиликти коюп, кыргызчылыкка
толук баш ийдим. Андан мурун деле мени өтө кыйнашкан. Көрсө мени жиншайтандар ээлеп алып жҥрҥшҥптҥр. Мына эми, буюрса баары жакшы.
МЕНИ 29 ЖАШЫМДА КАРМАДЫ КЫРГЫЗЧЫЛЫК
Кумарбҥ
Албайм деп жҥрҥп, 49 жашымда мойнума алдым. Баса албай жҥргөм. Ошол
учурда көрбөгөнҥм калган жок, көк суусун да ичтим. Анан таза болбогонумдан
чоң молдого алып барышканда молдо: ―Сенде атаңдын жҥгҥ бар, ошону сен
аласың‖, - десе, мен: ―Албайм, мен анан кантип жҥрмөк элем‖, - деп каршы
болдум. Бирок ооруганда айласыздан алат экенсиң, жаным ҥчҥн анан айла жок
алдым. Бул жол өтө татаал, жарга тҥшпөй, же айткандарын аткарбай койсоң эле
болду, тоголок болуп ооруп калат экенсиң. Муну да Алла таалам өзҥ жиберет экен
да. Берилгенин биз билбей эле бир кҥнҥ көк суу, бир кҥнҥ ак суу ичип, бир кҥнҥ
12

Кут – 1. миф. Диндик ишеним боюнча: =йд=н т=нд=г=н\н коломтого т=шк\н
жана аны алган кишиге бакты-таалай, т=б\л=к жыргалчылык бер==ч=,
кочкул кызыл т=ст\г= кичинекей килкилдек зат (элдик ишеним боюнча
мындай нерсени к=н\\с= жок, таза ж=рг\н киши гана алып, анын колуна тиер
замат катып калууга тийиш; эгерде ниет бузук, к=н\к\р адам алса, ал тезекке
айланып, кубулуп кетет).
2. эск. Кудайдын кичинекей с=р\т=, элеси (эпостогу айтылышка
караганда бул калмактарда болгон).
3. \т. Бакыт, таалай, жыргалчылык, береке (Кыргыз тилинин
т=ш=нд=рм\ с\зд=г=. 1-китеп. –Ф.: Мектеп. 1984. 602-б.).
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дары ичип, бир кҥнҥ доктурга барып кыйналып жҥрө берет экенбиз. Анан бул
жолго тҥшкөндө эле баары жакшы болуп калбайт. Себеби бул жолду жакшылап
алып кетпесең, ал андан да жаман экен да. Бул жол өтө татаал жол.
МЕН БАШЫНДА ЖАНСЫЗ ООРУ МЕНЕН ООРУДУМ
Анаркҥл
Оозумдан көбҥк чыгып, эчтеке билбей калчумун, анда мен 14 жашта элем.
Тилим чыкпай, бир жарым айга чейин төшөктө жаткам. Бир жыл баса албай араң
жҥрдҥм. Анан бирөөлөрдҥ көрсөм эле кыжаалат болуп кыжырым келе берчҥ,
кээде өзҥмдҥн чачымды жулуп, буттарымды кайрып да жиберчҥмҥн. Ошол кезде
биз ҥй-бҥлөбҥз менен тамекиде иштечҥбҥз, анан уктаар мезгилде бирдемелер
оозума келип, айта салчумун. Бул мындай болот, эртең тиги өлөт экен десем эле,
ошол туура чыгып калчу. Катуу ооругандан кийин молдого дем салдырышка туура
келди, дем салдырдым. Анан тҥшҥмө жол аласың деп аян берди, бала-чака келсе
эмдеп жҥрдҥм. Эмдегенде кадимкидей оорум жоктой жакшы болуп калам.
Мазарлап кетсем анда пристубум жок болуп калат. Ден соолугума байланыштуу
кудайга ниетимди коюп, Аллага баш ийип мазар басып калдым.
Мазарга баруум керектигин мага молдо айтты. Көпчҥлҥк тҥшҥнөн аян
алышып, анан мазарга барышат. Ал кезде мен жаш болчумун, эч кандай аян
берилген эмес. Мен 38 жашымда Алланын жолуна тҥштҥм, мына ошондо мен
Манас атаны көрдҥм. Чоң, бийик болуп келип эле Манас ата жылаңач болуп
койнума жата берчҥ. Андан кийин тҥшҥмө чоң боз ҥй кирди, Манас атанын
ордосунун жанында экен. Тҥшҥмдө ушул жер Манас атанын коюлган жери деп
көрсөтҥлҥп жатыптыр. Ичине кирсем дымым чыкпай буулуп калдым. Анан
Наркожо деген молдого дем салдырып ушунтип айтып берсем, ал «Сен Манас
атадан жол алат экенсиң, Манас ата сени кҥтҥп жатыптыр, сен ошол жерге барып
зыярат кылып турушуң керек. Манас атанын ордосунда дагы Каныкей апанын
булагы бар, ал жер да аябай ыйык мазар. Ал жерге барганда да Алла Таалам
Каныкей апа менен беттештирип сҥйлөштҥрөт. 7 булагы бар, ошол булакка
төрөбөгөн аялдар, бетинен аллергия болгондор, иши жҥрбөй калган кыздар ниет
коюп барышса, кудай кабыл кылат», - деди.
1993-жылы март айында жаңы ак жолго тҥшҥп баштаган кезде НылдыАтанын мазарына баргам. Ал учурда менин устатым бар болчу, көп киши болуп
барганбыз. Барып зыярат кылып сыйынып отурганда, ушундай көчкҥ жҥргөндөй
болду, ыйыктыгын билгизди. Шарлап суу агып кетти, ичи ҥңкҥр эле, ушул суунун
астында калып калбайбызбы деп көпчҥлҥгҥбҥз ыйлап жибердик. Бирок кудай бар
экен, аман калдык. Көрсө ал бизди кабыл алгандагы белгиси экен, ыйыктыгын
билгизгени экен. Ошол жерден бир кыз басайын деп эле эле, буту ооруп, ары
жактан баспай калды. Көрсө олуялар кетмейинче биз ордубуздан жылбашыбыз
керек экен. Анан кайра келип зыярат кылып, Алладан кечирим сурагандан кийин
жарым сааттан кийин басып кетти.
Мен 7 мазарга баргандан кийин айыктым. Калпа-Ата мазарына бардым, ал
жерде да 7 булагы бар экен. Ичи тар, көрө албаган адамдар дуба жасап коюшу
мҥмкҥн, ошол булактардын бирөөсҥнө дубаланган адамдар бети-колун жууса,
дубасы жанып жок болуп кетет. Бир булагы ашказандын оорусуна жакшы экен.
Азыр мен жакшы сҥйлөй албайм (чынында эле Анаркҥл эженин ҥнҥ жай чыгып,
жакшы сҥйлөй албайт экен. – Айгине). Ал эми Калпа-Атага барсам кадимкидей
жакшы сҥйлөп кетем. Ал мазардын олуясы ушунчалык кҥчтҥҥ. Ал жерде бир гана
Калпа ата эмес, андан башка дагы 4 олуя бар.
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ТАПТАК ЖОЛГО ТҤШКӨНҤМӨ 5 ЖЫЛ БОЛДУ
Супатаева Гҥлай
Мени мазар бас деп көзҥ ачыктар тээ илгери сексенинчи жылдары эле
айткан. Биринчи баламды жаңы төрөп, мен анда жаш болчумун. Бир кҥнҥ уктап
жатсам, эшикти ачып мага карай ҥч киши келе жатат. Көргөн көзҥмө
ишенбей улам ушалап коюп карасам, алдындагысынын колунда чоң бычак бар
экен. Аябай коркуп, кыйкырып кҥйөөмдҥ ойготтум. Эшикке чыга албай калдым,
уктасам эле чочуп ойгоном, алым кетип шалдырап, кҥндҥзҥ да жөн эле жата
берем.
Эч жерим оорубай, жөн эле алым жок болот. Догдурга барып көрҥнсөм,
оорумду аныктай алышпайт. Покровкада чоң молдо бар деп ҥйгө келип
калган кайнежем мени ошого алып барды. Барсам, жанагы мени кубалап жҥргөн
ҥч кишинин мага пайдасы тийээрин айтты. А мен болсо коркуп: «Аларды көргҥм
келбейт, байлап салыңыз», - десем, «Мейли байласа байлайын, бирок кийин
өкҥнөсҥң. Бир жылга чейин өлгөн жерге барба, телевизор көрбө», - деди.
Ошентип жҥрҥп эки жыл өтҥп кетти. 1982-жылы дагы эркек балалуу
болдум. Бир кҥнҥ ошол балам өзҥнөн-өзҥ эле ооруп калды. Эч жери оорубайт деп
догдурдан дагы диагнозун таппай койду. Аябай шишип кетти, тамак ичет, бирок
бейшептебейт. «Мен кыйын» деген бҥбҥлөрдҥн баарына алып бардым, болбойт.
Кызыл-Адырдын ооруканасында алып жаткам. Тҥндө эле баягы мен байлатып
салган ҥч киши тҥз эле мага келди да, мурдумду бычагы менен кесип
кетти. «Биздин тилди албайт экенсиң, сен эми дагы далайды көрөсҥң», - деп кетти.
Чочуп эле тура калдым, келме да келтире албай калдым. Шапа-шупа келип эле
кетип калышты. Жанымда бир улгайган аял жатат эле, «менин ҥч кишим бар эле,
байлатып салганыма карабай келип менин мурдумду кесип кетти, ушул балам
чарчайт окшойт», - дедим. Айтканым айткандай келди, балам онтоп кыйналып,
эртеси эле чарчап калды.
Эми кудайга тобо келтирип мойнума алайын деп кҥйөөмө айтып, ал арак
ичет да, 1984-жылдар эле, сен ичпе десем, «Сен ушунчалык эле кыйын болуп
кеттиңби?», - деп мени менен урушту. Бир кҥнҥ дагы арак ичип келип «Эми мен
сенин айткандарыңды бҥт жасайм, сен чын эле билет турбайсыңбы, мага шек
берди», - деп айтып, кайра жолдоштору менен кетип, тҥндө көлгө чөгҥп өлҥп
калды.
Бир кҥнҥ Кочкордон чыккан бир кыйын билген бала бар деп көрҥнгөнҥ
келсем, кезекте тургандар өтө көп. Там толо аялдар, эшиктен кирсем эле, жанагы
угуп эле жҥргөндҥрсҥң, аябай кыйын билчҥ Алмаз Асанкожоев деген, «Оо бҥбҥ
апа, төргө өтҥңҥз» - деди. Менден улуу аялдар тургандан кийин өтө албай жатсам,
«өтҥңҥз-өтҥңҥз, бҥбҥ экенсиз» деп койду. Ал болсо «мага уруксат бергиле, бҥбҥ
апаны жөнөтөйҥн» деди эле, отургандар макул болду.
Ар ким ар нерсе менен көрөт эмеспи, бул жоолук менен көрөт экен. Ортого
белиме жоолук байлап тургузуп койду. «Айтыңыз апа, каякка, кимге бардыңыз?
Болбосо мен айтам», - деп айтты. Баарын өзҥндөй туптуура айтты. «Сиз эми
мойнуңузга албасаңыз болбойт, сиздин көзҥңҥз тубаса ачык экен», - деди. Мен
мурда экскурсияга бара жатканда чоң каналга тҥшҥп кетип, кайра өзҥм чыгып
кеткем. Ал жерге тҥшкөндөр кайра чыга албайт да. «Сизге жанагы кишилер ошол
суудан жолуккан. Сиз аларды жөн эле кыйнап жҥрөсҥз, дагы да албасаңыз,
балдарыңызга зыян болот», - деди.
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Бул 1989-жылдары болчу. Мейли эми алайын деп киши-кара карап, бала
көрҥп калгам. 90-жылдар болуп калган. Өзҥм саанда иштечҥмҥн. Ҥйгө келгенде
кҥндҥ-кҥн, тҥндҥ-тҥн дебей көрҥп жҥрдҥм. Анан бир киши жинди болуп кетиптир.
Менин Таласка кетип жатканымды көргөн. Анда деле ҥйгө келип, «эже кайда?»
деп баламдын тынчын алып, тҥндө 5-6 жолу келип кетиптир. Балам аябай коркуп
калыптыр. Мен: «Жок, мен сени көрө албайм, сен чоң молдолорго дем салдыр,
мен жаңыдан гана жолго тҥшҥп жҥрөм, алым жетпейт», - деп качсам, эртеси дагы
келиптир, «карап коюңузчу, кечинде сиз мага аппак кийинип алып 3 жолу
көрҥнбөдҥңҥзбҥ», - деп болбойт. А мен ага жин аралашып калганын билип турам.
Жанагинтип айтып отурса карайсың да. Эки кармаганда эле жакшы болуп
кетти. Мен жакшы болбой калдым. Шалдырап эле, шам жаксам аным кҥйбөйт, же
ишим жҥрбөйт. Анын жҥгҥн көтөрҥп алып кайра таштай албай калдым. Анткени
намаз окубайм да. Намаз окубаса кҥч жетпейт экен. Өзҥмдҥ өзҥм кыйнап жҥрдҥм.
Таптак жолго тҥшкөнҥмө 5 жыл болду.
МЕН ДЕЛЕ ӨЗҤМДӨН-ӨЗҤМ КОРКУП, АНАН КИШИ КАРАЙ БАШТАДЫМ
ГО
Шаршенбиева Жумабҥбҥ
Буденныйдын багында Ак Таш мазарынан көзҥм ачылды. Ал мазарды эч
ким билбейт. Биз ал жерге кароолчу болуп барган элек. Буденныйда алма бак бар.
Бизден мурда ал жерге көп адамдар кароолчу болуп барышыптыр. Бирөөсҥнҥн
баласы каза болуп, бирөөсҥ болсо өзҥ майып болуп кетиптир ал жерден. Анан биз
барып, менин көзҥм ошол жерден ачылды. Жаңы барганда ал жердин касиетин
билбейбиз да, атайын сыр бермейин. Жаңы барганда шаан-шөкөт болуп турду.
Анан ал жерди элге айтып жаттык, бул жерге арак ичилбеши керек, бул жер
мазарлуу жер, андан көрө бул жерди тазалагыла, эгер бул жердин ыйыктыгын
билип туруп ичкилик ичип, булгаса ал адам сөзсҥз тҥрдө бир нерсеге урунат, ал
эми билбей туруп ичкилик ичип келсе, анда ал кечиримдҥҥ болот деп.
Колуңардын келишинче бул жерди тазалагыла, сооп табасыңар деп келгенкеткенге айтып жаттык. Бирок кийин кетип калдык, эми билбейм ал жер эмне
болуп жатканын.
Киши караганыма мына бир жыл болот. Мен деле өзҥмдөн-өзҥм коркуп,
анан киши карай баштадым го. Мен деле атеист болгом, атам мугалим болгон.
Бериле албай жҥрҥп, көп кыйналып калдым да. Анан мазар басканыма мына
быйыл 4 жыл болот, 41 мазар бастым. Алла тааламдан аян келип, ар бир мазардын
аты айтылып, элеси берилип турду. Ушул 41 мазарды 2-3 жылда бастым, бирок
баарын айтканга уруксат жок. Эң биринчи өзҥмдҥн Ата бейитимден баштадым,
андан кийин Көк тал, Кичи Кировкада да мазар бар экен. Боо Терек, Ак таш
мазары (Буденный), Көк ой, Чынар Терек, Каныкей апа, Айчҥрөк апа, Манас ата,
Шаркыратма ата, Нылды-Ата, Караколдо дагы бар экен, ага бардым. Кочкор-Ата,
Ажыдаар ата, Олжобай атаны керген ташка бардым. Бала мазар (Көк сай),
Сарыҥңкҥр ата (Көксай), Ата бейитке, кҥйөөмдҥн Ата бейитине, Байтөөттөр
мазарына, Капкадагы Тамчы булакка бардым, бул жерден мен көйнөк кийдим.
Капка Жамбылга кетип бара жаткандагы постГАИден кайрылган жерде,
жанагы Киров суу сактагычы бар го, ошол жерде. Чеч дөбө (Манас районунун
Арал айылында), Арашан ата, Талдуу булак (Арал), Жанкороз аба (Козучак),
Калпа-Ата, Чеч дөбө (Нарын), Кошой ата (Нарын), Кочкор-Ата (Нарын, Кочкор),
Ак мазар (Нарын, Кочкор), Манжыл-Ата (Ысык-Көл), Бурана ата (Чҥй), Кҥмҥшай
ата (Чҥй), Ата-Бейит (Бишкек), Байтик ата (Бишкек), Чоң таш (Бишкек), Таштар
105

ата (Бишкек), Сейил паркы (Бишкек), Миңбулак (Бишкек), Алтын булак (Бишкек),
Манас айылында дагы мазар бар экен (Бишкек).
Бул мазарларды биринчи жылы 41 кҥн басып келдим, Бишкек, Көл, наркыберкилерди бастым. Экинчи жылы 21 кҥн бастым. Быйыл дагы барам, буюрса.
Канча ырахат алсам, ошончо кҥн болом мазарда.
КЫРГЫЗЧЫЛЫК УКУМДАН ТУКУМГА ӨТӨ ТУРГАН НЕРСЕ
Давлетова Чынар
1920-жылы чоң атам Азимбай ажыга барып, бир жыл дегенде ҥйгө келип
жан бериптир. Чоң атам аппак кийинип, теспе тартып, кудай деп жҥргөн киши
болгон экен. Анан өзҥм да абдан катуу ооруп, 1980-жылы балам чарчап калды.
Анан мага бир туугандарым: «Сен кыргызчылык кармабасаң болбойт, биздин
тукумдун кыргызчылыгы сага ооптур», - дешти. Көрсө, кыргызчылык укумдан
тукумга өтө турган нерсе экен. Качан ооругандан баштап, кыргызчылыкты толук
кармай баштадым. Азыр мазарларга барып турам.
Улук адамдар - ак кийген адамдар. Акка моюн сунган адамдар бул да, тигил
да дҥйнөнҥн адамдары болуп калышат. Алар улук пирлер менен пикир алышып
калышат. Алар бул дҥйнөдөгҥ көп нерселерди алдын ала билишип, аллага ак
кызмат өтөгөн адамдар болуп эсептелинет.
Мен башында ооруганда Кыргызстандагы көп ооруканаларга кайрылгам.
Бирок, тилекке каршы, бул жерден айыкпай, Казакстанга баргам. Анан ал жактан
сураштырып жҥрҥп, кыргызчылык менен дарылаган бир кишиге жолугуп, ошол
киши укалоо жасап, Алланын буйругу менен айыгып кеттим. Анан ошол киши
менин кыргызчылыгым бар экендигин айтты. Мен ошондон баштап, толук
мойнума алып, ал киши менин устатым болуп калды.
Мазарга баруу убакытын тҥшҥмө аян берет. Качан бар десе, ошондо бара
берем. Алланын бардык кҥнҥ мен ҥчҥн ыйык. Мен мазарга барганда кадимки
бҥбҥлөргө окшоп, чҥпҥрөк байлабайм, шам жакпайм. Андай иштер Аллага шек
келтирҥҥ менен барабар. Анан көңҥлҥмө качан туура келсе, ошондо бара берем.
Жалгыз эмес, шакирттерим менен барам. Биз мазарга барганда бир гана зикир
чалабыз.
Ҥй-бҥлөм, апасы мен болсом, менин жолумдан чыгышпайт да. Ал эми
жолдошум болсо мага эч кандай каршы эмес. Мен мазарларга кетем десем
жолдошум макул эле болот.
Алла таалам адамдарды бул жаман, бул жакшы деп бөлбөйт. Өзҥбҥз эле
бөлҥнҥп алабыз. Кандай гана адам болбосун мазарга чын ниетин коюп барса, ошол
адамга мазардын касиети тиет. Болгону адамдарда ак ниет болуш керек.
Жөн адам эч убакта табып боло албайт. Табыпты Алла таалам өзҥ жөнөтөт.
Мен туруп эле табып болом десем, боло коймок белем. Ээ кызым, сырдуу дҥйнө
ушунусу менен табышмак да. Алар периштелер менен кадим биздей болуп
сҥйлөшҥшөт.
КЫРГЫЗЧЫЛЫК ДЕГЕН ҤЧ УКТАСАМ ТҤШҤМӨ КИРЧҤ ЭМЕС
С.
1990-жылы бутум баспай катуу ооруп калдым, көрҥнбөгөн доктурум калган
жок. Бишкекке, Казакстанга, деги бҥт жакка бардым, ал-акыбалым кҥндөн кҥнгө
начарлай берди. Анан бир кҥнҥ, айылыбызда бир табып молдо бар болчу, азыр
рахматы болгур кайтыш болуп кетти, ошол: «Кызым, сени мазар бастырыш керек
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экен. Сенин тукумуңда кыргызчылык бар», - деди. Чындыгында эле менин чоң
атам менен атамдар чымындары бар кишилер экен да, а менин го кыргызчылык,
мазар басуу деген ҥч уктасам тҥшҥмө кирчҥ эмес. Өзҥм орус мҥнөз болчумун,
бирок жаның ооруп кыйналса бардыгына макул болот экенсиң, ҥйдөгҥлөр дагы
барып көр, айыгып кетерсиң дешти. Ошону менен баягы кишини ээрчип алып
мазар кыдыра баштадык, айыктым. Анан жакшы болгондон кийин көзҥмө ар
кандай нерселер көрҥнө баштады, ҥндөр угулат, мазарга барбай калсам уктай
албай кыйналам, мазар бассам оңолуп калам. Бир кҥнҥ тҥнөй турган болуп
бардык, тҥндө көзҥм илинип кетиптир, тҥшҥмдө бир аппак сакалдуу чоң киши
нары жактагы бир таштын тҥбҥнө туруп алып мени чакырып жатат, барсам
колунда бир кичирээк келген жыгач бар: «Мегин кызым, муногуну камчы жасатып
ал, анан намаз жатта, намаз оку», - деди дагы, кҥн чыкканча алып ал деп туруп,
жок болуп кетти. Эртең менен туруп алып жакшылап карасам, нарыраак жакта
чын эле жанагындай таш турат, чынын айтсам башында коркуп кеттим, анан
барсам чындап эле тҥшҥмдөгҥ жыгач жатат, камчы жасаттым, намаз окуганды
ҥйрөндҥм, андан мурун деле сыр көрҥнчҥ, бирок ишенчҥ эмесмин. Азыр балабакыра келсе көрҥп, дем салып коѐмун. Ошондон бери мазар басып жҥрөм.
КЫРГЫЗЧЫЛЫГЫ ЭМЕС, АРКАСЫ БАР ДЕП АЙТЫШЫБЫЗ КЕРЕК
Гуля:
Мындай тҥш көрдҥм. Мен Нылды-Ата мазарынын ҥстҥндө туруптурмун.
Ылдыйраак жерде ак сакалчан киши олтуруптур. Анан ал киши мага бата берди.
Мен ойгонуп турсам тҥшҥм экен. Мазар басышым керектигин тҥшҥндҥм.
Бысмылда дегенде эле мен ошол Нылды-Ата мазарынан баштадым. Анан киши
көрҥп, мазар баса баштадым. Мен эң алгач кичине балдарды, анан чоң кишилерди
көрө баштадым. Чоңдорду көрҥп жҥргөндө мага бир бала аян болуп кирди. Ошол
бала ооруканада экен, мен аны издеп таап, Кайнар булакка алып бардым. Менин
мазар басканыма 17 жыл болду. Кичи Кировкада Дубана атанын мазары бар. Жон
төбөдө эки булак бар. Бакайырда Ак-Тайлакдеген мазар бар. Кош булак деген
мазар бар. Кош булакты экземаларга, Боо теректи жакшы ооруларга
пайдаланышат.
Мазарга көбҥнчө бейшемби кҥндөрҥ барабыз. Бул илгертеден келе жаткан
нерсе, бир кҥн кадыр кҥн деп эсептелинет. Ошол кҥнҥ бҥт олуялар келишет. 4кҥнҥ арбактар да эл менен кошо жҥрөт, 5-кҥнҥ кайтат. Ошол мезгилде ташка,
сууга сыйынууга болбойт деп молдолор айтышат, жок андай эмес, ар бир таштын,
ар бир суунун өз алдынча касиети бар. Мен канча жылдан бери мазарга барып
жҥрөм, кудай сактасын, мага бир киши нааразылык билдирген жок. Баары эле
жакшы болуп кетишет. Мисалы бир келин ооруп, Бакай-Атага, анан Таласка, анан
Бишкекке жатыптыр. Эч айла жок бир молдого барса мени айтыптыр. Буту ооруп,
баспай калыптыр. Мен ошол келинди бир айда толук бастырдым. Дагы бир
адамды бастырдым. Ошол адам азыр мени менен мазарга барып турат. Ал аркасы
бар адам экен. Биз эч качан кыргызчылык деп айтпашыбыз керек. Аркасы бар
десек болот. Арка деген - колдоочу, ар бир адамда арка болот. Бул тукум кууйт
деп аталат.
Менин куралым – камчы, теспе. Ар кимге ар кандай тҥшөт, бирөөлөргө
долоно, китеп, эми ар кандай. Кээ бирөөлөр дҥкөндөн эле сатып алып
жатышпайбы. Ал туура эмес. Ал куралдарды жөн эле алууга болбойт, аны
аянында берет, устаттары баарын айтыш керек. Ак кийим тууралу айтсак, аны да
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өз учурунда кийиш керек. Анан жөн эле мактангандай боло бербей, ушул
жҥрҥшҥм менен жҥрөм.
ЧОҢ АТАМДАРДА ДА, ТАЯТАМДАРДА ДА МЫНДАЙ КАСИЕТ КҤЧТҤҤ
БОЛГОН ЭКЕН
Мадиярбекова Байызбҥбҥ
Мазар басканыма он жыл болду. 7-классымдан бери кыдырам. Мен
кичинемде эле билчҥмҥн. Бир жолу жетинчи класста окуп жҥргөндө апам
Бҥбҥсада деген көзҥ ачык эженикине ээрчитип барды. Анткени биздин уйларыбыз
көп болчу. Катар-катар жоголгондо сурайын деп барып, бизди эшикке тургузуп
койду. Өзҥ кирип кетти. Бир убакта мени кирсин дептир, кирсем «өзҥңөрдө чоң
бҥбҥ турса, мага убара болуп не келдиңер», - деп койду. «Мага көрҥнбөй калды,
сен айт, айта бер», - дегенине таң калып турсам, мага кадимки
телевизордун экранындагыдай бардык нерсе даана көрҥнө баштады. Уюбузду ким
жетелеп бара жатканы, жанындагы ити, кийген кийими ж.б. баары даана көрҥнҥп
турду. Бирок тилим кҥрмөөгө келбей, айта албай койгом. Азыр деле көп нерсени
билем, бирок айтпайм. Чоң атамдарда да, таятамдарда да мындай касиет кҥчтҥҥ
болгон экен. Байкемдин кызы да 13 жашында ушундайынан кетти, мойнуна албай
жҥрҥп. Андан кийин дагы бир тууганыбыз кайтыш болду. Мен да 9-класста
экенимде эжем эшикке чыгып кетип, мен ҥйдө жалгыз отургам. Аңгыча бир орус
аял жана бир киши менен бир бала болуп мени көздөй кирип келе жатат. Аябай
корккон жаным көзҥмдҥ жуумп, эшикти көздөй чуркадым. Мен аларды жөөлөп
сҥзҥп өткөндөй болдум. Эжемди чакырсам болбойт, ҥйгө киргенден коркуп
эшиктин алдында олтурсам, баягы байкемдин кайтыш болгон кызы келип жаныма
олтуруп алса болобу, «Гҥлкайыр келиптир» деп кыйкырып тура калсам, өз эжем
келди. Апам дем салдырды, көзҥ ачыктарга алып барды эле, алар мени мазар
бассын дешти. Эң алгач ушул Калпа-Ата мазарына келгем, жанымда эжемдер,
апам бар болчу. Булакта куран окуп олтурсак, бирөө шырт этип эле кирип келди.
Мен бакырып, кыйкырып, жоолугумду алып ыргытып чуркадым. Мен көрбөгөндҥ
көрдҥм, кудай мени жакшы эле кыйнады. Ооба, эл деген кыйын экен, укпаганды
уктум. «Баланчанын кызына жин тийиптир, ал келесоо» дегенди да айтышты.
Дагы бир жолу, 11-класста ар кандай арак-шарап ичмей боло берет
эмеспи, коштошуу кечеси болуп жаткан, мектептен ҥйгө келдик. Кире албай
калбадымбы, бутумду чечейин десем кыймылдай албайм, тҥптҥз болуп каттым.
Жанымда турган классташым соопчулукка бутумду чечти. Ҥйгө кирип, таң аткыча
диванда сулк жаттым, эртең менен апам эптеп жетелеп кетти. Ҥйгө келгенде такыр
тура албай калдым. Ҥйгө автобус айдатып келишиптир, баса албай, токойго
барбай калдым.
Мойнума алган менен так деле аткарган жок окшойм. Элден уялам да.
Ооба, мен деле ар кандай аяндарды көрөм. Менин көрбөгөнҥм калган жок
го, улуулар менен көп жҥрҥп калгандыктан, жаш болсом да картаңдардай
сҥйлөйм. Ата-энем жаш эле.
Мени айтымчы деп коѐт. Элди дарылабайм, дем гана салам. Ооруган жери
кайсыл жерден жакшы болот, келечегин, өткөнҥн айтып берем. Мага баары
көрҥнҥп турат. Эки тҥрлҥҥ көрөм. Биринде жогорку кҥчтөр кулагыма
шыбырайт. Экинчиси, көз алдыма элестеп көрҥнөт. Беш бир тууганбыз. Алар
киши-кара карабайт. Алардын кыргызчылыгы жок.
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Албетте, колдоочуларым бар. Алар мени дайыма карап жҥрөт. Алдыда
эмне болоорун кээде мага ошолор айтып берет. Теспем бар, аны менен зикир
чалам.
Адамдан деле касиет качат экен. Мен эки жылдан бери Бишкекте соода
кылам. Бирок эч кимди алдабайм. Мазарга көп келбей калсаң, көп жакшы
нерселерди сезбей калат экенсиң. Шаарда деле киши карай берем, аябай ооруп,
кайра атайы айылга келип, мурда барып жҥргөн мазарларыма келип турам.
Шаардан да атайы бир молдонун ижарасына чыккам.
Эч жерим деле оорубайт, болгону жан дҥйнөң мазарды сагынып куса болот
да. Келер менен жакшы болуп калдым, кээ бир көзҥ ачыктар эч кимге кошулбайт
го, мен тҥз эле батынып кире берем. Бҥбҥсада эже: «Сен кҥчтҥҥ экенсиң, сен
олтурганда мен тумандап көрө албай калам» деп айткан.
КЫРГЫЗЧЫЛЫГЫ БАР АДАМДАР ЭЧ КАЧАН МЕДИЦИНАДАН ЖАКШЫ
БОЛО АЛБАЙТ
Кожобекова Бурул
47 жаштамын. Ак жолго тҥшкөнҥмө 10 жыл болду. 10 жылдан бери кудайга
шҥгҥр, эл көрҥп жатам, шыпаа болуп, эл жакшы келип жатат. Анан эми элдин денсоолугу жакшы болуп кетсе, мен өзҥм ыраазымын, өзҥм да жакшымын, эл капалуу
болсо мен да капалуумун. Ак жолго тҥшкөндөрдҥн азабы да, жеңили да, оордугу
да болот экен, ал эми кудайга шҥгҥр, меники жеңилирээк болду. Анан тҥшҥмө аян
кирип турду, аян боюнча иштейм көбҥнчө, эл келээрдин алдында Алла-Таалам
белги берет, ошол белги менен да иштейм. Алла Таалам касиетти кыргызчылык
жолго тҥшкөндө ошол эле замат бере койбойт. 5 жылдан кийин бирөө, 10 жылдан
кийин бирөө, 20 жылдан кийин бирөө акырындап берилет.
Мисалы, мен ак жолго тҥшкөндө ошол замат эле зикирди, шамды, төлгөнҥ
бере салган жок. Кичине Алла Таалама жаксам анан бир аз өйдө көтөрҥп, аз-аздан
бере баштайт экен. Мисалы, төлгө тартканыма 4 жыл болду, андан мурда билчҥ
эмесмин. Зикир чалганыма 6 жыл болду. Андан кийин мазарга барып турдум, ал
жактан да касиеттер берилип турду. Анан менин азыр камчым менен теспем бар.
Аларды да тҥш-айың көрҥп, анан алдым. Мисал ҥчҥн теспе жөнҥндө айтсам,
менин таякем молдо болгон. Анан мен кыргызчылык жолуна тҥшкөндө ошол
таякемдин тҥшҥнө аян берилип, «бир тууган жээн кызыңа теспени бир айдынбы,
бир жарым айдынбы ичинде чегип жасап, алып барып мойнуна тапшырасың»
делген экен. Азыр болсо таякем кайтыш болуп кетти. 10 жыл мурун таякем
мойнума теспени салып кеткен. Камчы алганыма деле 10 жыл болду. Караколдо
бир бала бар эле, ал аябай катуу ооруп жаткан кезинде тҥшҥнөн аян көрҥптҥр.
Менин аты-жөнҥмдөн, дарегимден бери көрсөтҥлҥптҥр. Анан мени таап,
камчысын ырымдап мага таштап кетти. Анткени мен ага батамды берип, Каныкей
апанын, Айчҥрөк апанын булагынан камчы менен дем салып койсом, ал бала
жакшы болуп кеткен. Ошентип, Кудайга шҥгҥр, элге эмимдин шыпаасы тийип
жатат.
Башында менде кыргызчылык жолуна тҥшөм деген ой деле жок, тҥшҥнҥк
да жок болчу. Изилдеп көрсөм, тукумумда эч бирөөсҥндө да кыргызчылык
болбоптур. Тҥпкҥ атабызда эч кандай касиет деле жок экен. Ден соолугум деле
аябай жакшы, тҥш, айың деле көрбөчҥмҥн.
10 жыл мурун мен төрөдҥм, төрөгөндөн кийин эле ушул нерсе пайда болду.
Төрөп келген кҥнҥ кыш мезгили эле, ҥй да муздак экен. Диванда отурсам эле
«шууй» деген кҥч менен чыккан ҥн угулду. Мен болсо таң калдым «шууй» деген
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ҥн эч тынбай угулуп эле жатты. Эки жагымды карасам эчтеке деле жок. Анан ҥн
жакындагандан жакындап келе жатат. Анан жанымда кайним бар эле, агы
ушундай бир сигнал ҥн жакындап келе жаткандыгын айтсам, «сен жаңы эле
төрөдҥң, каның да аз, ошон ҥчҥн сенин башың айланып, кулагыңа жөн эле угулуп
жатат» деди. Анан бир тууган эжем нан алып келем деп эшикке чыгып кетип
калды. А жанагы ҥн менин жанымды алчудай болуп жакындап калды, өзҥмдҥ
жаман сезип, жҥк көтөргөнсҥп калдым. «Ай» деп жиберсем ошол ҥн эшиктен
кирип калды, карасам топтомолок капкара чаян мени көздөй учуп келип эле
дивандын ҥстҥнөн көтөрҥп чапты, чапкандан кийин «аай» деп кыйкырдым. Бҥттҥ,
ошондон эле башталып калды. Ошондон баштап эле башымды көтөрө албайм,
саал эле турсам ошол чаян кайра көтөрҥп чабат. Тигил жакка барсам басат, нары
жакка барсам басат, мени кыйкыртат, өкҥртөт. Алты ай бою ошо менен алыштым,
кҥндө пристубум кармап ооруканага алып барышат. Андан биз билбейбиз деп
чыгарышат, ал жактан чыгып жиндиканага алып барышат, ал жактан да
чыгарышат, деги эч жерден болбой койду. Анан мен Бишкекке качып кеттим. Ал
жакта менин бир тууган жездем Корчубеков Баратбек Курортология институтунда
иштейт экен. Жездеме оорумду айтып берсем, ал: «Болуптур, эгерде сени дагы
кармай турган болсо аппараттарды дайындап коеюн, сенин жҥрөгҥңдҥ, каныңды
текшерейин», - деп аппараттарын сайып койду. 3 кҥн Бишкекте жакшы жҥрдҥм.
3-кҥнҥ дегенде жердин асты менен дҥңгҥр-дҥңгҥр деп баягы келе жатат. Жанымда
эжем бар болчу, ага: «Эже, баягы дагы жердин асты менен келе жатат», - десем,
«койчу, каяктагыны айтпай» - деп койду, бир убакта ал неме Беловодскиге
жеткендей болду, жер титирей баштады. Жер титиреп жатат десем, тигилерге
билинбептир. Калдыр-шулдур деп баягы чаян эшиктен кирип келип эле дагы
көтөрҥп чапты. Мен чыңырып жаным калбай калды. Ошол дайыма келгенде эле
ичимди кесип сууруп алып кетет. Анан ошол жерден өзҥмдҥ жоготкондон кийин
жездем мени аппаратка салды, аппаратка салса эчтеке көрҥнбөй койду.
Буттарымдагы кан токтоп, көпкөк болуп калды. Жездем укол салып, массаж
жасаса да болбойт, көрҥнбөйт. Анан жарым саат дегенде араң өзҥмө келип, көзҥм
ачылды. Ошол жерден анан жездем башын чайкап: «Сенин эч жериң ооруган жок,
ден-соолугуң жакшы, сенде Алла Тааламдын берген буйругу - жҥк», - деп айтты,
ошондо гана профессор тҥшҥндҥ.
Болуптур деп 217-көзҥ ачыктардын бөлмөсҥнө алып барды. Барсак ошол
жерде Салтанат деген Көлдҥк жакшы келин бар экен, жаңы көзҥ ачылып, иштеп
жатканына 2 жыл болуптур. Жездем мени ошол келинге кошуп койду да, тиги
келинге: «Бул менин балдызым болот, сен менен бир аз жҥрсҥн, эгерде айыктырам
десең дем сал, ушуга ырым-жырым жасап бер», - деп айтты. Салтанат болсо мени
көрҥп алып эле: «Ава, мен муну эчтеке кыла албайм, 6-7 ай менин жанымда
жҥрсҥн, анан ден соолугу жакшы болуп кетээр, кыргызчылыгы чындап эле бар
экен», - деди. Ошентип жездем мени келинге калтырып кетти. Мен болсо эмне
кылаарымды да билбейм. Жаңы эле төрөгөм, балам да калды, ҥйҥм да калды.
Ошол мезгилде Салтанаттын жанында жҥргөндө көзҥмө шайтандар көрҥнөт.
Мындай карасам айнектен жылан, бака кирип келе жатканын көрөм, оокат ичип
жатсам тамактар курт болуп кетет, иче албайм, адам келе жатса өлтҥргҥм келет,
анткени моюндарына жылан асылып, шайтан минип келе жаткандарын көрөм.
Аларды алайын десем адамдар качат, мени жиндеп кетти деп ойлошот. Көрсө оору
кҥчөп кеткенде жин көбөйҥп жиндеп кетет экенсиң. Меники ошондо аябай кҥчөп
кеткен экен. Тигил жакты карасам деле шайтан, бул жакты карасам деле шайтан
көрҥнөт. Анан Салтанатка: «Мен жиндеп баратам, мени айыктырчы, дем салчы» десем, Салтанат: «Мен сени айыктыра албайм, андан көрө сен мени менен эл көр»,
- деди. Ошентип бир кҥнҥ Токтогулдан эки буту баспай калган аялды вертолет
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менен алып келишти. Бутун тим эле жара басып кетиптир. Анан ошондо Салтанат:
«Сен колуң менен ушул аялды өйдөдөн ылдыйга сыдыр», - деди. Көрсө ошондо
мени сынап жатканы экен, а менин оорум тим эле кҥчөп башыма чыгып жатат,
бирөөнҥ кармасам өлтҥргҥм келип жатат. Бирок жанагы аялды көргөндө жҥрөгҥм
кадимкидей эс алгандай жеңил сезип калдым, анан колум менен акырын
сыдырсам, жаралары жарылып ылдый тҥшҥп жатат, колумда эм бар экен, эм
тҥшҥп жатыптыр азыр ойлосом. Эки кҥндөн кийин жаралар жарылып, жок болуп
баштады. Салтанат: «Эже, колуңуз жагып жатат, дагы ушинтиңиз», - деди.
Ошентип 4 кҥндҥн ичинде кадыресе толук айыгып кетти. Мен ага дем салган
жокмун, дуба да окуган жокмун, жада калса келмени да билбейм, колум менен
сыдырганда эле айыкты.
Анан Салтанат ыраазы болуп мени ҥйҥнө алып кетти. Ҥйҥнөн козу союп,
чай берип, анан кеч киргенде уктап калганбыз. Тҥшҥмдө бир убакта эшиктен эки
баштуу апаппак жылан адамдай кирип келип, менин маңдайыма тикесинен туруп
эле: «Ай Бурул, тур, тур», - дегенинен туруп, дивандын ҥстҥндө отурсам, «Мен
Салтанаттын ээси болом, Салтанаттын жакын арада иши жҥрбөйт, эми конбойт,
анткени Салтанат көп бейчеки иштерди жасап жатат. Бурул, алдагы шкафты
карасаң, ичи толтура арак, - деди. - Арагы бир жагынан тоскоолдук кылып жатат,
экинчи жагынан элди алдап жатат, ҥчҥнчҥ жактан даарат албай жҥрөт, ушул
салам-дубамды айтып кой». Мен макулдугумду бердим. Жылан болсо 3
тоскоолдук туруп жаткандыгын, эгерде ушул 3 тоскоолдук болбогондо,
Салтанаттын касиети аябай кҥчтҥҥ экендигин айтып, кадимкидей коштошуп кетип
калды. Ошо менен сҥйлөшҥп отуруп таң атып, саат 6 болуп калыптыр. Анан эртең
менен саат 6 да туруп экөөбҥз жумушка бардык.
«Салтанат, менин тҥшҥмдө сенин колдоочуң келди, апаппак эки баштуу
жылан экен», - деп тҥндөгҥ салам-дубаны айттым. Ҥйдө арак барбы десем, бар
деди. Ким ичет десем, апасы ичээрин айтты. Анан мен эмне болгонунун баарын
айтып берсем, ошол замат тҥшҥнҥп, коркуп, ҥйҥндөгҥ арактарды ыргытып, даарат
алып, ниет коюп калды.
Анан, кудайга шҥгҥр, жакшы иштеп калдым. Эл деген толтура, аябай көп
келет, тим эле кезек кҥтҥп калат, эртең менен кеткен боюнча кечинде келебиз.
Анан кудайга шҥгҥр, элди көп көрҥп, ден соолугум жакшы болуп калды, сакайып
калдым. Анан жакшы болуп калгандан кийин ойлодум да, Таласка келдим, бирок
мен мазар баскан жокмун.
3 жыл бою кол менен эле айыктырып жҥрдҥм. Төлгө ачпайм, мазарларга
барбайм, ҥйдөн эле көрҥп калдым. Оорумдан да сакайдым, мурдагыдай жиндеп
кетмейим да басылды. Анан бир кҥнҥ ҥйдө отурсам, кечки саат алтыда Манас атам
айнекти тарс эттире жарып, учуп келип эле менин жаныма конуп калды. Ошондо
мен дивандын ҥстҥнө нымшып уктап калыптырмын. Анан тҥшҥмдө бирөө: «Ай,
ай Бурул», - деп жонумдан таптады. «Турсаң өйдө» - деди, турсам Манас ата экен.
Тим эле аябай кҥчтҥҥ, аты да жанында экен. Анан мага айнектен тетиги чокуну
карасаң деп көрсөттҥ. Мен чокуну карасам, азыркы ойлогонум боюнча
Шаркыратма экен. Ошол жерге мен сени алып барайынбы деди. Колумдан кармап
артына учкаштырды. Учкаштырып алып ҥйдөн шаркыратмага чейин учуп барды.
Ошентип шаркыратманын чокусуна туруп калды. Анан: «Талас өрөөнҥ жак бетти
карасаң», - деди. Карасам, капкара туман басып калыптыр, эчтекени көрө алган
жокмун. Андан кийин Эчкилҥҥ тоо жак бетти карасаң деди. Ал жакты карасам тим
эле бейиштегидей жер экен. Жапжарык, кызылы кызыл, агы ак, алма багы тим эле
сонун болуп өсҥп туруптур. Ошол жерден жакшылап карасаң, дагы эмнени көрдҥң
деди. Жакшылап карасам, бир таман жол көрҥндҥ. Анан мен көргөнҥмдҥ айтсам,
«ошол жол менин атымдын жолу, мен азыр атым менен Талас элин, жерин, суусун
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кайтарып жҥрөм. Азыр мен шашып жатам, кетишим керек», - деди. Анан
кетээрдин алдында мага астыңды карачы деди. Астымды карасам шаркырап аккан
суу Таласты көздөй кетип баратыптыр, анан ошого зыярат кыл деди. Зыярат
кылып, суусуна колумду малдым, тунук, тазалыгына ыраазы болдум. Анан
суусунан ичип жатсам, Манас атам шашып жанагы бир таман жол менен кетип
бара жатыптыр. Эки-ҥч аттаганда жерден эле бир таяк алып чыкты, ал 3 тешиги
бар сурнай экен. Чынында 4 тешик экен, бирөөсҥ жешилип калыптыр, өзҥ да аябай
эскирип, жешилейин деп калган сурнай экен. Ошону алып алыстан: «Бурул, ме
тосуп ал», - деп ыргытты. Колум менен тосуп алсам эле оң колумдун чыканагынан
колумдун башына чейин сыйкырланып калыптыр. Анан мен менин колумду
Манас ата сыйкырлап койду эле деп сурнайды жеңиме катып койдум. Анан Манас
атам мага мен баланчанчы кҥнҥ тосуп алам, тетигил жерди көрдҥңбҥ ошол жерден
мени табасың деди. Ошол боюнча шашып кетип калды. Болуптур деп ылдый
тҥшөйҥн десем эле бир тууган иним бир аялды алдыма жаткызып койду да, ушуну
эмдеп-домдойсуң деди. Мен болсо: «Жок, бул жерден эмдебейм, ҥйгө алып бар», деп жатыптырмын. Иним болсо «Жок эже, сиз ушул жерден эмдеп-домдошуңуз
керек, сакайтышыңыз керек», - деп көздөн кайым болуп кетти. А тиги аял өлҥктөй
болуп жатат, эмне кылаарымды билбейм. Анан бир убакта эстедим, Манас ата
суудан ич дебеди беле, ушу суусунан бҥркҥп көрөйҥнчҥ деп суудан алып «сҥф»
деп 3 жолу бҥркҥсөм эле, аялдын бетине кан жҥгҥрҥп баштады. Анан Манас ата
берген сурнай менен да 3 жолу сыдырдым. Ошондон кийин эле баягы аял жаңы
төрөлгөн балдар чел кабык же тондон чыгат го, ошондой болуп, жөтөлҥп, чел
кабыгынан чыгып келе жатат. Чел кабыгын жерге таштап мага келди. Бою менден
узун, чачы да менден узун, сулууча келген 40 жаштардагы келин экен. Мени карап
эчтеке деп айтпай этегимден 3 жолу өптҥ да, кулдук уруп артын караган жок, асты
менен кетип калды. Кеткенден кийин мен да кетейин деп жерге тҥшөйҥн десем эле
Таластан баштап Жамбылга чейин мага кезек кҥтҥп оорукчандар отуруп
калыптыр. «Ой бул жерден кетиңиздер, мен ҥйдөн көрөм, бул жерден көрбөйм», десем эле бир чал болбой колумдан шап кармап алып туруп: «Айланайын кызым,
мен сени жибербейм, ушул жерден менин сокур көзҥмдҥ бар кылчы», - деди. Мен
«кантип бар кылам» десем, «Манас ата колуңду сыйкырлап салбадыбы беле, сиз
ушул жерден бар кылышыңыз керек» - деди. Кетейин десем этегимди шап кармап
алып кое бербей койду. Ошону менен ошол жерде эмдеп-домдоп отуруп калдым.
Анан колум менен кармап сыйкырлап, көзҥн бар кылып коюптурмун. Анан чал
мага батасын берип кетип калды. Андан кийин колу жок бир кемпир келип
колумду бар кылып бер деп жатыптыр. Аны да аткардым. Өзбек киши, өзбек аял,
казак, кыргыз, орус, тҥркмөн - бҥт улуттагылар жолдо кезек кҥтҥп отурушуптур.
Ошентип ҥйгө келбей ошол жерде эмдеп-домдоп отуруп калдым. Бир убакта
чочуп ойгонуп кеттим. Ошонун ортосунда 5-6 эле мҥнөт өтҥптҥр. Ойгонсом эле
ҥйдө келиндер бар болчу, а мен такыр уктачу эмесмин, уктайын десем эле жиндер
баса калчу, ошондо уктап калыптырмын, ҥйдөгҥлөр да таң калышып тынч отуруп
калышыптыр. Туруп алып эле айнекти карасам бҥпбҥтҥн, бирок тҥшҥмдө айнек
тим эле ушунчалык тарс деп бычыранып сынган, мен дапдаана көргөм. Анан
айнектен Шаркыратманын чокусу көрҥнөт.
Ошентип Манас атанын кҥмбөзҥнө барып зыярат кылайын дедим. Ага
чейин барган эмесмин, биринчи жолу чыктым. Жаныма бир келинди ээрчитип
алдым. Ал келин мурда барган экен. Биринчи эле Каныкей апанын, анан Айчҥрөк
апанын булагына бардык. Кантип зыярат кылышты билбейм, суу ич десе ичем, тур
десе турам. Ошентип ал жерден зыярат кылып Манас атанын кҥмбөзҥнө бир
ҥйдҥн огороду менен кетип баратканбыз. Жолдо бир чоң дөң бар экен, ошол
жерден өтөйҥн десем эле Эчкилҥҥ тоо жактан Манас ата 3 чоросу менен менин
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жанымдан «шууй» деп эле мени тепсей өтҥп кетишпедиби, тепсеп, анан көтөрҥп
чапты. Чапкандан кийин эле эсим ооп жатып калдым. Жарым саат эсим ооп
жатыптырмын. Аларды мен дапдаана көрдҥм. А жанымдагы келин эчтеке
көрбөптҥр. Мени жөн эле эси ооп куласа керек дептир. Анан ал келин ыйлаптыр,
көрсө мен ылайга жатып калыптырмын да. Анан тиги келин: «Бурул, сен Манас
атанын кҥмбөзҥнө жетпейт окшойсуң, андан көрө ҥйгө кетели» - десе, «жок, мен
барам» дедим. Бирок тура албай койдум, жҥк тартып калган окшойм, жарым саат
өткөндөн кийин гана араң эсиме келип турдум. Туруп эле издерин карадым, көрсө
Эчкилҥҥ тоо жакка кесип өтҥшҥптҥр. Жанымдагы келинге азыр эле Манас аталар
өттҥ го десем, «Эмнени айтып жатасың, сен туруп-туруп эле жыгылып
калбадыңбы», - дейт. Демек, бул көргөн эмес экен деп, ошол жерге куран окуп,
Манас атанын кҥмбөзҥнө барып зыярат кылып ҥйгө келдим. Ошондо Каныкей апа
Манас атанын кҥмбөзҥнөн баштап ҥйгө чейин ээрчип келиптир. Көгҥлтҥр көйнөк,
чермей кийип, жоолукту кемпирлер салынгандай кылып салынып алыптыр. Бирок
аябай ачуусу менен эле: «Бурул, тур» - деди. Мен ыргып эле турдум. Анан: «Мен
Каныкей апаң болом, булактан бери артыңдан ээрчип келдим, анткени силер туура
эмес зыярат кылдыңар, мен жолдун наркы бетинде турам, Айчҥрөк апаң жолдун
берки жагында турат. Силер мени Айчҥрөк апа деп зыярат кылдыңар деди. Сен
экинчи ирет барганда мен сени тосуп алам», - деп эки-ҥч арабча сөз айтып, ачуусу
келип кетип калды. Ыргып эле турсам, жҥрөгҥм ооруп калыптыр. Көрсө биз
чындап эле туура эмес басып коюптурбуз. Эртеси кҥнҥ кайра барып: «Кагылайын
Алдам, билбестик кылдым, кечир, эми мындан ары биринчи Каныкей апанын,
андан кийин Айчҥрөк апанын булагына, анан Манас атанын кҥмбөзҥнө барам», деп ошол жерден сөз бердим.
Эми кудайга шҥгҥр, ошону менен кыргызчылык жолу башталып, элди
жакшы көрҥп калдым. Жогоруда айткандай, камчы да, теспе да, эбепке себеп,
элден келди. Андан кийин 4-5 жылдан кийин аян көрҥп баштадым. Көбҥнчө аян
менен иштей баштадым. Аян аркылуу жар берди, андан кийинки аянымда зикир,
андан кийинкиде шам, акыркы аянымда төлгө берди. Аянда берилген нерсе
натыйжалуу, бербесе канча ҥйрөнсөң да шыпаасы болбойт экен. Ошентип мен
жалаң гана аянымда эмне көрсөм ошол боюнча иштеп, ошол боюнча ҥйрөндҥм. А
мындай эч кимден ҥйрөнгөн жокмун. Устатым да болгон жок. Бҥбҥнҥн, бакшынын
артынан ээрчиген жокмун, болгондо эле тайкем келип эм-домдорду ҥйрөтҥп кетти.
Тайкем ошондо: «Сен эгерде Алла Талам берсе, ҥйҥң турат, очоктон сыйын,
очоктон сыйынсаң ошол жерден берет», - деген. Көрсө ҥйҥңдөн сыйынсаң,
ҥйҥңдөн эле берет деген сөз экен. Ошон ҥчҥн мен мазарларга деле көп барбайм,
тигил жактан, бул жактан берет деген деле туура эмес экен. Алла Талам бешенеге
эмне деп жазса ошону көрөт экенбиз. Чындыгында мен башында бҥбҥ болом, көзҥ
ачык болом деп ойлогон эмесмин. Кечээ жакында эле берди, бардыгы ҥйдөн болуп
жатат. Ошондуктан мен ҥйдҥ мазар деп эсептейм. Элдин баары зыярат кылып
келип жатат ҥйгө, жакшы болуп кетип жатышат. Оорулуулар, жолу ачылбагандар
бҥт эле ушул жерден шыпаа болуп кетип жатат. Ошондуктан биринчи кезекте мен
ҥйдҥ мазар деп ойлойм, экинчиден, шыпаа болсо мазар деле жакшы, жок дегенде
бир жылда 3 басып коюш керек. Мазардын деле касиетин көрдҥм, ошон ҥчҥн ал
жакка да барып туруш керек, таза барып, таза келишибиз керек, оюбуз да ак
болуш керек. Ошондон кийин мазар бизди сыйлап калат. Эгерде оюбуз таза эмес,
мазардын жанынан жаман сөздөрдҥ сҥйлөп отурсак, мазар бизди сыйлабай жҥк
берип коет. Ошондуктан мазар коркунучтуу, мазарга барганда абайлап барып,
абайлап келиш керек. Ҥйдөн барганда ниет коюп, 7 токоч жасап, келмени
келтирип, даарат алып, мазардын чекесине куран окуп, анан кайра баса бериш
керек. Мазарда деле көп отурган болбойт экен. Каныкей апа келип айтып
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кеткенден кийин эле коркуп калдым. Мазар касиеттҥҥ, анда-санда барыш керек,
бирок көбҥнчө Алла Таалам берсе болот, бербесе жок экен.
Менин ҥйҥм мазар болгондуктан, мага ишенип бҥт оору менен ооругандар
келишет. Мисал ҥчҥн кулагы, көзҥ, башы, ашказан, ичи, буту-колу ооругандар,
пристубу барлар, жиндеп кеткендер келишет. Кыргызчылыгы барлар, эл көрҥп
жҥргөндөр келип кеңеш алып кетишет. Мен аларды мазарларга да алып
барбаймын. Бҥттҥгҥн ҥйдөн эмдеп-домдоп айыктырам. Анда-мында гана өзҥм
барып келем.
НЕГИЗИ КЫРГЫЗЧЫЛЫКТЫ ЭКИГЕ БӨЛҤШӨТ ЭКЕН
Төрөгелдиева Дариха
Мен мазар дегенди мындайча тҥшҥнөм: мазар деген - эл сыйынып, зыярат
кыла турган жер. Мага мазар деген ысым мурдатан эле тааныш десем эч
жаңыльшпайм. Анан мазарга мен дагы мындай аныктама берээр элем: «Сөз туюгу
- макал, жер ыйыгы - мазар. Ушул макалдын өзҥ айтып тургандай эле, жердин эң
асыл, баарынан кымбат жери - бул, албетте, мазар.
Мен өзҥм эң биринчи мазарга мындайча барып калгам. Ал кезде биз жаш
болчубуз, мен досторум менен ичкилик ичип, кадимки Манас атанын кҥмбөзҥнө
сейилдеп, көңҥл ачыш ҥчҥн барганбыз. Анан ал жерде илгери бир кемпир
(Супайра) шайык болуп олтурчу. Ошол кемпир кҥмбөздҥ абдан караар эле.
Аңгыча ал биздин жаныбызга келип: «Эч нерсеге тийбегиле, бардык нерсеге аяр
мамиле жасагыла» - деп айтып, саамга жаныбызга олтура кетти. Ошол убактан
баштап мен оор акыбалда боло баштадым. Анан жанагы кемпир сезди окшойт,
―Ай балам, сен эмне ичип алып бул жерге келип олтурасың, сенин
кыргызчылыгың бар тура, сен Аллага сыйынып, дайыма 5 убак намазды окуп
жҥргҥнҥң», - деди. Мен болсо кетип калдым. Анан кҥйөөгө тийгенде катуу
оорудум. Ошентип Сатылган молдого барып көрҥнҥп, ошондон баштап мазар баса
баштадым. Мен эң биринчи жолу Манас атанын кҥмбөзҥнө барып зыярат кылдым.
Алгачкы мен Манас атанын кҥмбөзҥн эс ала турган жай деп тҥшҥнчҥмҥн,
качан гана касиетин билгенден кийин мен мазар деп ыйык тута алдым. Кээ бир
адамдар мазардан туура эмес иштерди кылышса айыкпас ооруларга туш болушат
экен. Мен, тескерисинче, кудайга шҥгҥр, жакшы жолго тҥштҥм деп айта алам.
Негизи кыргызчылыкты экиге бөлҥшөт экен: ак жана кара деп. Эгер кара
менен кармалып калсаң, анда жанагындай нерсе туура эмес болуп, жин оорууларга
туш болушуң мҥмкҥн. Ал эми ак менен кармалып калсаң, анда ишиңдин баары
жакшы болуп, эл көрҥп, туура жашап каласың.
Мен ар бир адам баласынын жекече ою болот деп ойлойм. Мусулманчылык
дегенде биз молдолорду тҥшҥнҥп келебиз, ал эми кыргызчылык дегенде бҥбҥбакшыларды тҥшҥнөбҥз. Ырас, молдолор илимдҥҥ. Бирок, молдолордуку жаттама
болуп эсептелинет. Анткени Куран - бул жазылган китеп, алар китепти окуп,
жаттап алышып, ошону менен гана чектелишет. Ал эми бҥбҥ-бакшылар тҥз эле
Алладан келгендерди кабыл алышып, тиги дҥйнөгө да барып келишет. Бирок
бҥбҥ-бакшылардын колунда тактап айтып берҥҥчҥ китеби жок, алар жөн гана
сезҥҥ аркылуу айтышат. Ал эми молдолордун колунда ар дайым китеби болот.
Молдолор бҥбҥ-бакшыларды шайтандар деп эсептешет. Мына ошон ҥчҥн карамакаршылык болуп келген, жана да боло берет. Качан гана экөө бири-бири менен
айкалышмайынча бул келишпестик токтобойт.
КЫРГЫЗЧЫЛЫГЫМ ӨЗҤМӨ КОЙБОЙ КЫЙНАДЫ
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Т.Ы.:
Апам экөөбҥз Каныкей апанын булагына барганда жылаан көрдҥм. Жылаан
чөптө жылып келе жатканда апам экөөбҥз коркуп дасторконду бери тартып, качып
жөнөдҥк, биз көп узай электе арт жактан тарс деген ҥн чыкты, эмнеден экенин
билбейм, азыркы убакытка чейин мен аябай таң калам. Ал эми Унут ападан
сурасам качпаш керек болчу деп айтты.
Мен бир окуя уккам. Бир айылдагы мазарды сел алып кеткенден кийин
тазалап жаткан трактористти айылдын жетекчиси: «Сен эмне ҥчҥн негизги
жумушту аткарбай бул жакта жҥрөсҥң», - деп урушат. Ал болсо «Мазарды тазалап
жатам» - дегенде, тигил жетекчи мазарды жаман сөз менен сөгөт. Ошондон көп
узабай эле жетекчи ҥйҥнө кайтып келе жатып аттан мҥдҥрҥлҥп жыгылып, оозу,
мурду кыйшайып калат. Ал ҥйҥнө барганда аялы коркуп инисин ээрчитип келет.
Иниси келип, кҥзгҥдөн бетин көрсөтөт. Ошондо коркуп кетип мазарды сөккөнҥн
аялына айтат. Анан ал мазарга зыярат кылып жҥрҥп айыгат.
Бир кҥнҥ атам менен катуу урушуп кетип, мени уруп койгон. Менде кҥнөө
жок эле, ага атам кҥнөөлҥҥ болчу. Ошону кудай сезген дагы, кҥч менен мен
жаткан бөлмөнҥн айнеги тоголок болуп сынып полго тҥшкөн, бирок бырчаланып
талкаланган эмес. Эмне ҥчҥн? Андан бир аз өтпөй эки айнектин ортосуна
кичинекей таш калып калган. Ошол кҥндөн эки кҥндөн кийин Ак тайлакка мазарга
барам деп жатканда жерде айнек жатыптыр, мен аны көрҥп өзҥмдҥн кҥзгҥм экен
деп кеттим. Сандыгымдагы кҥзгҥмдҥ алып экөөнҥ теңештирсем, экөө дал келет
экен. Муну кудай өзҥ жасатып жатат. Анан мен Ак тайлакка келдим. Эки бутум
ооруп араң келип, куран тҥшҥргөндө кадимкидей жеңилдеп калдым. Ошондо дагы
кыргызчылыгым өзҥмө койбой кыйнады, анан ата-энем мени дагы Наркологиялык
ооруканага жеткирип салды. Негизи мага дары жакпайт экен, шишип кеттим.
Ошондо кыргызчылыкты мойнума алдым. Мага шыпаа берип, кудайдын өзҥнҥн
боору ачыды. Мен ооруканада жатканда дагы бир ушундай окуя болгон. Мен
эшикте олтурам, жанымда арак ичип келген балдар отурган. Алар олтурган
олтургучтун өйдө жагында балаты бар болчу. Анан ал балатыдан менин алдыма
өтө чоң эмес таш тҥштҥ, мени бирок эч ким урган жок, мен ал ташты алып
сумкама салып алдым. Анан ооруканадан чыкканда менин өзҥмдҥн Бейиш ата
булагыма алып барып салып койдум, андан бери келатсам мага Нур чачырап,
асмандан өткҥн өттҥ. Кудай мага жардам берип жатат.
Менин кишилерим13 жок, мен антип айткан адамдарга ишенбейм.
МЕН БҤБҤ-БАКШЫЛАРГА ИШЕНЕМ
Болот
Мындан 13 жыл мурда ҥйгө Бакайыр айылынан инимдин жолдош баласы
келет. Ал көзҥн жаңы ачтырып жҥргөн экен. Ал өзҥ жөнҥндө: «Мен арак ичип
жинди болуп жҥргөндө эжелерим шаарга молдо, бҥбҥ-бакшыларга алып барышты.
Алар менин жиндеримди байлап коюшат экен. Эгер арак ичпей таза жҥрсөм, эч
нерсе болуп оорубайм, жакшы жҥрөм. Бирок алар мендеги касиетти билишкен
экен. Менде адам карай турган, адам айыктыра турган касиет бар болгондугун
сезишкен экен. Адамдардын арасында көрө албастык деген сезим жаман окшойт.
Ошондо ошол эле Бакайырдан ошол бҥбҥлөр сыяктуу кҥчтҥҥ бир бакшыбы, иши
кылса, кыргызчылыгы бар адамга жолуктум. Ал адам: «Сен адам карай бер
(адамдарды айыктыра бер), тигилер жиберген жамандыктарды мен тосуп турам,
13

Колдоп ж=рг\н оо д=йн\д\г= адамдарым деген мааниде.
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сен ал-кҥчкө киргенче», - деди. Ошентип кандай гана жаманчылыктарды
жеңбедик досум экөөбҥз. Бирок айткандай эле, жеңип чыктык жанагы көрө
албагандарды», - деп айтып берди.
Мына ошол досу иниме: «Сага да арак ичкенге болбойт», - деп айтыптыр.
Чындап эле арак ичип алса эч кимдин сөзҥн укпаган жинди эле, эми аракты коюп
койгон, азыр намаз окуйт. Учурда апам да намаз окуйт.
Бирок алардын (бҥбҥ-бакшылардын) да билимдҥҥлөрҥ, билимсиздери
болот. Билимдҥҥлөрҥ билимдерин жакшы жакка жумшаса жакшы, ал эми жаман
жакка жумшаса, анда жаман болот.
ӨЗҤМ ТОЛУК АЧЫЛГАНДА ГАНА ШАКИРТ КҤТӨ АЛАМ
А.Б.
Кыргызчылык жолуна тҥшкөнҥмө 22 жыл болду. Буга себепчи атам болду.
А киши аалам менен сҥйлөшө берчҥ. Психикалык ооруканага да алып барып
жҥрдҥк жиндеп кеттиби деп. Кийин а киши кайтыш болуп кеткенден кийин
карындашым талма оорусу менен ооруп калды, көрсө бул кыргызчылык оорусу
экен. Бҥбҥ-бакшылар менен жҥрдҥм, кыдырдым. Кичине дурус болгондой болду,
бирок эч нерсени чече албай койдум. Тҥркстандагы ислам университетинде
окудум чыгыш таануу боюнча. Мухаммед пайгамбардын берген аяны боюнча
Ислам университетин ачтык. Мен ал жерде директордун орун басары болуп
иштедим. Казакстанда ачтык. Азыр Алматыда, Астанада чоң-чоң мечитерди
кармаган балдар биздин биринчи карлыгачтарыбыз. Мени кожо,
менин
тҥшҥнҥгҥм боюнча дин таратуучу, деп атап калышты кийин.
Мен ушул жолго тҥшҥҥдө Чымгенттин Сарагаш деген жериндеги
Капламбек деген 52 жаштагы адамды устат кҥттҥм. Мен 1989-жылы Чымгентке
бир мазарга баргам, барып бир сутка уктаптырмын. Турсам бир калпак кийген
киши жҥрөт. «Бул ким?» - деп сурасам, шайыгы: «Калпагын эле көрбөйсҥңбҥ,
кыргыз окшойт», - деди. Баарып тааныштым, казак экен. Ал көзҥ ачык экен, мага:
«Балам, менин жанымда жҥр, мен сага көп нерселерди ҥйрөтөм», - деди. Дайым оң
жагына алып жҥрчҥ эле. Көп нерседен кабардар болосуң деди, мен аян көрө
баштадым. Ҥч жарым жыл ҥйгө келген жокмун. Ал мага мен сенин устатың болом
деген жок, бирок мен аны устат катары кармап жҥрдҥм да атамдай көрҥп. Сейит
Омор деген киши эле.
Устат кҥтҥҥ зарыл. Анткени адашып каласың да. Устаты жок адам адашып
кетет көп сыноолордон. Устат кҥтсөң ак-караны ылгатат, таанытат, муну кыл,
муну кылба, бул парыз, аткарышың керек деп. Улуулардан алдын ала озунуп
сҥйлөбө, көз тийет, уят болот деп. Улуулар олтурганда куран окуба дечҥ. Азыркы
балдар эмне, төргө олтуруп алып улууларды тебелеп ыйман кетти.
Ар ким өзҥнө жакканын устат кылат. Өзҥң канааттанмайынча устат кҥтө
берсең болот. Канааттануу же канааттанбай коюу чоң маселе. Менде ошондой
болгон. Устатың берген суроолоруңа жооп бере албай калса, канааттанбасаң,
башка устат кҥтөсҥң, мурунку устатың деле устат бойдон калат. Анткени ал он
сегиздин бирин ҥйрөткөндҥр да. Сенин акыл-сезимиңди ачты, ага рахмат деш
керек.
Мен шакирт кҥтпөйм. Анткени мен дагы да толук ачыла элекмин да. Толук
ачылганда гана акыл ҥйрөтө алам, ага чейин эле устат болом десең болбойт, сен
шакирттериңди канааттандырышың керек. Устаттыктын да ошончо жумушу бар.
Эркек киши аял кишиден эч убакта устат кылса болбойт. Аялдар аялдан, эркектер
эркектен кҥтҥш керек. Анткени адам жаралганда аял эркек кишинин
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кабыргасынан жаралган да. Аял киши бата бербеш керек. Миңден бир бҥбҥ кҥчтҥҥ
устат болушу мҥмкҥн. Оо биз мындайбыз деп ак жоолукту салынышып, топтошуп
жҥрбөйбҥ, анан кийин жолдорун ача албай эле бири-бирин каргашып, бирин-бири
байлашып, жолдон адашып жҥрбөйбҥ. Билимсиз устаттар жарым жолго калтырып
коет.
Устат болуу ҥчҥн кайсы бир жайдан билим алыш керек эмес. Алланын
берген кҥчтҥҥ касиети, ал адамдын турмуштук тажрыйбасы жана көп китеп
окуганынын да пайдасы тийет. Ал эми шакирт устатсыз кандай? Жок, жол
билбеген адам баса албайт. Карап байкап устат кылыш керек. Жөн гана башка
адамдардан да акыл сураса болот.
Толук ачылгандан кийин сөзсҥз шакирт кҥтҥп жибериш керек дебейм. Сен
мага шакирт бол, мен шакирт кҥтҥшҥм керек деп издебейсиң, сага өздөрҥ ачыла
албай жҥргөн адамдар келет, аларга жол көргөзҥп акыл айтышың керек. Келбесе
жөн эле устат болом деп элди убара кылба, кыйнаба.
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МУСУЛМАНЧЫЛЫК МЕНЕН КЫРГЫЗЧЫЛЫКТЫН КАРЫМКАТНАШЫ
(«Айгине» өткөргөн талкуулардын негизинде)
Оторбаев Төрөбек, обладминистрациянын кызматкери: Маселе орто кылымга
чейинки, шаман доорундагы идеологиялык саясат, андагы көз караш менен
кийинки ислам дининдеги адамдардын (мусулмандардын) көз карашы дал келеби,
же келбейби, экөө эки тарап болобу, баягы илгерки замандагы көз караш өзҥнчө
өнҥгөбҥ, дин өзҥнчө өнҥгөбҥ, же экөө биригип кетеби, ушул тууралу болуп жатат.
Бҥбҥ-бакшы дегендерибиз өз жумуштарын өздөрҥ жетектеп алып жҥрөт.
Бҥбҥлөрдҥн артыкчылыгы – адамдардын жалган айтуусуна мҥмкҥнчҥлҥк бербейт.
Айталы, «бул тигинин башын тегеретип алыптыр, бул тигиге ысытма жасаптыр»
деген өңдҥҥлөрдҥ бетке айтып, билип коѐт бу кишилер. Мына ушул өңдөнгөн
көрҥнҥштөрдҥн бардыгы биздин бҥбҥлөрдҥн мусулман динине чейинки жҥргҥзҥп
келген жумушу болгон. Бакшылардын болсо өздөрҥнҥн адамдары, кишилери
болгон. Анан алар төгөрөктҥн төрт бурчунда болгон окуяларды айтып келип
турган дагы, бакшы жарга тҥшкөн учурда айткан маалыматтары туура чыккан,
демек, эл бакшыга ишенген, бакшы кимдир бирөөнҥн башын алып салуу
керектигин айтса, ал кишинин башы алынган.
Мен Манас-Ордодо иштеп жҥргөндө бҥбҥлөрдҥн кҥнҥ тууган. «Манастын»
1000 жылдыгынын астында бҥбҥ каптаган заман болгон. Ошонун ичинен миңден
бири эле калбадыбы. Башын тегеретип алуу, тигиндей-мындай деген нерсенин
баары - адамдын колунан келе турган нерселер. Бирок ошонун бардыгынын купуя
сырын билбей туруп, кээ бир бҥбҥлөр «мен минтип коем, мен тигинтип коем»
дегенге чейин барышпадыбы. Өздөрҥнҥн саясатын, кайсы багытты көздөй бара
тургандыгын билген жок. Талаалап-талаалап, анан ошону менен жок болуп
калышат бир тобу.
Ал эми бҥгҥнкҥ кҥндө, дин маселеси негизги орунда турат.
Мусулманчылыктын шарты ыйманга таянат, элди ыймандуу кылууда турат.
Мусулман дини жанагы ар кандай «көздҥ бууп коюу», анан «баш тегеретип
коюу», «дубакөйлҥк» деген нерселерге каршы турат. Ушул жерден кыргызчылык
менен мусулманчылыктын ажырымы көрҥнөт.
Эми бул эки нерсе - элде катар өнҥгө бере турган нерселер. Манас Алгарага
сыйынган. Бабалардын бирөөсҥ эчкиге сыйынган, зыярат кылган эмес. Бирөө
болсо кҥнгө сыйынган, бирөөсҥ чымчыкка сыйынган… Ал эми бҥгҥнкҥ кҥндө
ошод идеяны алып жҥрҥҥчҥлөр, биздин бҥбҥлөр дагы деле болсо булакка
сыйынып атышпайбы. «Биз зыярат кылабыз» деп жымсалдап, бурмалабай эле
койгула, силер зыярат кылбайсыңар, силер ошол ыйык деп аталган жер-сууга
сыйынасыңар. Анткени бул байыркы замандан келе жаткан өзҥнчө агым.
Бҥгҥнкҥ кҥндө сыйынууну зыярат кылуу деп тҥшҥндҥрҥп жҥрҥшөт бҥбҥбакшылардын өздөрҥ. Биз баарыбыз Алла таллага эле сыйыныш керек деп атабыз.
Ал эми булакка келгенди зыярат деп айтып атабыз. Бир Аллага гана сыйынуу
керектиги жөнҥндө республиканын бҥткҥл элдерине бир чечим чыгарып коюубуз
керек го. Болбосо, Кудайга сыйынгандар менен тоо-ташка сыйынгандардын
ортосунда келишпестик, карама-каршылык боло берет.
Жогорку айтылган ойлордо кыргызчылыкка байланыштуу «бакшы» деген
тҥшҥнҥк айтылып кетти. Ал орус тилинде – шаман. «Шаман» деген сөздҥн келип
чыгышын чечмелеп тҥшҥндҥрҥп кете турган болсок, байыркы заманда чаа жана
манн деген элдер жашаган. Чаа деген эл - тҥндҥк жакта, көбҥнчө Бээжиндин бери
жагында жашаган элдер. Бул эл Индиядан миграцияланып, өзҥнҥн Көкө Теңир
118

идеясын Кытайга таратып, ошол жерде кудайдын тукуму делип, император
болушкан. Кийин белгилҥҥ жазуучубуз Тҥгөлбай Сыдыкбеков «Көк асаба»
китебинде шаа деген журт бар болгондугу тууралу жазганы ошол. Ал эми манн
деген эл Кытайдын транскрипциясында айтылат. Кытай мамлекетинин тҥндҥк
жагындагы, тҥштҥгҥндөгҥ, тҥштҥк-батыш жагындагы элдердин баарын манн
элдери деп аташкан. Мындайча айтканда, алыстагы эл деп койсок болот. Ошол
жерде Кытай империясынын тҥндҥгҥнөн баштап тҥштҥк батышына чейин
жашаган элдердин идеологиясын чагылдырган измдер, булар шаманизмдер. Бирок
шаманизм Көкө Теңирден келип чыккан болуш керек.
Токтобҥбҥ: Ырас, молдолор дем салса, оорулуулар айыгат. Сууга сыйынгандар
бар, аларды жаман көрбөгҥлө. Кыргызчылык да ыйык. Булактарга барып,
баспагандар басып, Нылды-Атага барып буттарына туруп кеткендер бар. Боо
терек мазарына барып, ошол жерден айтымчылык оозуна куюлуп кеткендер бар.
Эмиль Ҥмөталиев: Мен баягы врач-психотерапевтмин да. Медицина тармагында
эл дарылоонун өзҥнҥн мыйзамдары бар. Элдик дарыгерлерге дагы өзҥнчө бир
ушундай бирикме уюштуруп бериш керек. Анын ичинде текшерҥҥ уюму болушу
керек. Алардын дарылоо ишмердиги көзөмөлгө алынышы керек. Ичинде кодекс,
устав, этика дегени болуш керек. Кыргызчылык менен мусулманчылык ортосунда
туура мамилени, алаканы табыш керек.
Менин тҥшҥнҥгҥм мындай. Мусулманчылык деген - өзҥнчө дин. А
кыргызчылык деген - дин эмес. Мен жогоруда айткандай, элдик секторго атайын
«психикалык жактан жарамдуу, жарайт» деген тил кат берҥҥ керек. Ошол эле
учурда «көзөмөл астында иштесин» деген тил кат керек. Кыргызчылыкты
аркалаган аксакалдар ушундай мыйзам боюнча иштеши керек. Ар бир мҥчөсҥ
барып өздөрҥ шайлаган кишиден кеңеш алып турушу керек, ан ҥчҥн ассоциация
тҥзҥш керек. Мусулманчылыктагы молдолор менен өзҥнчө тегерек стол
уюштуруп, бҥт келишпеген мамилелерди чечип, этика жагынан ушул өңҥттҥ
ойлошубуз керек.
Сатымбек, губернатордун жардамчысы: Биз азыр айкын суроонун ҥстҥндө
пикирлешип жатабыз, кыргызчылык менен мусулманчылыктын ортосундагы
карым-катнаш тууралу. Ал эми муну терең караганга биздин чамабыз деле
жетпейт. Мен азыркы учурда кыргызчылык менен мусулманчылыктын ортосунан
карама-каршылыкты деле көргөн жокмун. Мисалы, азыр бизде болуп аткан
кыргызчылык менен мусулманчылык экөө катар эле келатат. Мисалы, адам
төрөлгөндө атын азан чакырып коѐбуз, бул мусулманчылык болобу? А тушоо
кесҥҥ тоюбуз кандай болот? Кыргызчылык болобу? Кыргызчылык болот.
Ошондой эле, адам каза болгондо биз мусулманчылык жолу менен коѐбуз. Анан
ушундай болуп кете берет да. Бизде бул жерде эч кандай ажырым деле жок. Бҥгҥн
биз бул эки багыттын айырмачылыгы менен биримдиги маселесине келгенде,
болгону болгон нерсени системага салып коюш керек.
Айталы, молдолордун мечитке барып жалынганы - кудайга жалынганы.
Мазардагы кҥчтөргө барып сыйынуу – айланып келип эле Алла-таалага сыйынып
аткан нерсебиз да. Процедура бир эле болуп атат. Мазардын тҥрҥ же таш болот,
же булак болуп оргуйт, мисалы, булак болсо, бизде бар Суунун пири Сулайман
экендиги жөнҥндө тҥшҥнҥк, демек, ага сыйынып атабыз. Ошондо, бизде катуу
турган карама-каршылык барбы? Жок! Болгону биз ушулардын баарын системага
салып алсак, болду. Мисалы, мазарлар тууралу мурда-кийин сөз болуп көргөн
эмес биздин коомчулукта. Демек, «Айгине» уюму тарабынан өткөрҥлҥп жаткан
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тегерек стол, курултай, семинар, конференциялар алгы сөз болгон соң, ар кыл
талаш-тартыштын минтип жаралып атышы мыйзам ченемдҥҥ, жакшы жышаана.
Талаштан тактык жаралат.
Мисалы, мен да 4 жылдан бери сиздер баскан жолду басам. Мына бу
Манас-Ордого Таластан жөө келип кетебиз. Эми машина менен келип кетсек да
болот эле да, туурабы? Шаркыратмага барабыз, Нылды-Атага барабыз, Беш-Таш,
ушундай Таластын мазарларын кыдырабыз, аталган топ менен кошо изилдейбиз.
Эми ал бизге тиешелҥҥ нерсе. Анан ошондо билген нерселерибиз бар, көбҥнчө
айта турган сөздөрҥбҥз бар. Эми анын баарын бул жерде айта берсек көп убакыт
болот. Эгерде силерде кийин бир суроолор пайда болуп калса, биз биргелешип
иштеп бергенге даярбыз. Себеби бул боюнча өтө терең изилдеп иштебесек
болбойт. Мына ушул эле жердеги адамдардын бир топтору чогулуп алып, сиздер
кайрылуу жазып жатасыздар, ар-кандай иш-чара өткөрсөк дейсиздер, булар
негизинен улук Манас-Ордодон башталып атат. Бул өңдөнгөн нерселердин
бардыгынан маалыматыбыз бар. Дегеле биз бардык маселелерге тийиштҥҥ
адамдай эле ҥн кошуп атабыз. Атҥгҥл мазарларга кирҥҥгө тыйын төлөгөнгө чейин
өтҥп кеттик, туурабы? Кийингенге чейин өттҥк, ушунун бардыгы боло турган
нерсе, бирок ушулардын бардыгын карама-каршы койбой эле, кыргызчылык
менен мусулманчылыкты, ошонун ортосунда биримдикти тапсак деген эле ой
болуп атат.
Пикир: Ар бир мазар тууралу элде калыптанган тҥшҥнҥктөр бар эмеспи, тигинин
ээси мындай экен, мунун ээси мындай экен делип. Ал эми молдочулукта
(мусулманчылыкта) мазарларга ишеним жок.
Сатымбек: Ар бир мазардын го өзҥнҥн кҥчҥ бар. Ар бирөөнҥкҥн аз же көп деп
айтышка болбойт. Ар бир жерде касиеттҥҥ улуу кишилер. Балким алар эмнени
каалайт экен. Ошону биз айтып атып жҥрбөйлҥ. Манас-Ордого келген сайын
биздин жардамыбыз тийээрин молдоке жакшы айтты. Биздин келишибизден,
зыяратыбыздан энергетикалар тарайт экен да, арбактар кҥчҥнө кирет экен. Тиги
кҥчтөр. Ошондо мындай болот экен, мисалы, Талас чөлкөмҥндө деп коѐлу, канча
мазар бар болсо, ошого канчалык чын ниети менен барып, зыярат кылып, абдан
таза зыярат кылып, тиги кҥчтөр менен келише турган болсок, ошол кҥчтөрдҥн
бардыгы ушул биздин жакшылык, бейкутчулук ҥчҥн, момундай бир Алла
тааланын ыраазычылыгы ҥчҥн иштеп бере турган кҥчтөр болот экен. Эми, мобул
жерде 225ке жакын мазар деп атабыз. Эми анын бардыгы чындыгында 3-тарапка,
башкача айтканда, каражат керектөөлөргө муктаж да. Анан дагы эл көп билген
мазарларга, мисалы, жанагы Зулпукор атанын мазарына, Кызыл-Чоку, Ҥч-Эмчек,
Беш-Таш, тетиги жердеги Ак-Тайлак, Маймак, Шаркыратма мазарларына элдин
аягы ҥзҥлбөйт. Ал жактарга унаанын дагы кереги жок. Жөө катташат, ошоякка
барып тҥнөшөт. Ошондо, ачык эле турат да, суроолордун бардыгы. Демек, ошол
жак керек болуп турат. Адамдар ошол жерден айыгып кетишкен, жакшы
нерселерди көргөн. Мына бу азыр элдер каттап аткан, барып аткан зарыл
жерлерди барып өздөштҥргөнгө аракет кылсак, калгандары, жанагы 225 дегендин
баары чекесинен ачыла берет, бирден-бирден. Ушинтип, ошого келбесек болбойт.
Анан эң негизгиси чогуу-чаран мазар деген эмне экенин талдап чыксак, негизги
сурообузду чечкен болот элек. Булардын кандай кҥчҥ бар? Мазар деген эмне өзҥ?
Ушул маселелерге тҥшҥнҥк берсек.
Жеңиш Кудакеев: Иним, мазар, мазар деп жатасың. Мазар деген эмне? Өзҥң
айтчы.
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Сатымбек: Мазар, жогоруда айтылгандай, Алла-Талланын улук кҥчтөрҥ турган
касиеттҥҥ жер. Ал жерден сыйынсаң Алла-Таалага айтканың тезирээк жетет деген
сөз бар. Тымызын байланышты байкадыңызбы, демек, ал жерде (мазарларда)
сиздин жҥрөгҥңҥздҥн тазалыгын, чын жҥрөктөн барган нерсеңизди кабыл ала
турган болсо, тигил жакка жанагы сиздин суранычың тезирээк жетет деген
ишеним болуп жатпайбы.
Жеңиш Кудакеев: Мазар деген сөз - араб тилинен алынганда мҥрзө деген эле сөз.
Эми мҥрзө деген эмне? Мисалы, мен Нылды-Атадан башка эч бир мазарга барып
көрө элекмин. Нылды-Атанын өзҥ эле бир сай. Эки сай. Кичи туюк, улуу туюк.
Экөөнҥн ичинде мен байкагандан 17 зыярат кылуучу жайы бар. Бул эмне деген
сөз? Эмне дегенде, зыярат кылуучу жер Нылды-Атанын кире беришиндеги
жанагы көпҥрө мҥрзө да. Биердин касиетин сен Сатымбек билбей калган экенсиң.
Бҥт касиеттер ошоякка кетти.
Белгисиз катышуучу: Сиздин пикириңизге мен кошула албайм. Мазарда арбак
гана жалгыз жатпайт, ошол жерде мурунку ата-бабалардын өлгөн жери балким
жок. Болгону энергетика жатат. Арбак эле эмес. Арбак деген образдуу айтылган
нерсе.
Давлеталиев Ҥсөнбек, Манас Ордо музейинин 2005-жылкы директору: Мен
Манас-Ордо комплексинде көп жылдан бери иштеп келе жатам. Мазар деген эмне
деген суроолор көп болуп атпайбы. Мисалы, көрҥнҥктҥҥ биздин окумуштуубуз
Кусейин Карасаевдин айтуусу боюнча мазар деген бул араб тилинен алынганда
«тапак» деген сөз экен. Тапак же «табынуу», же «ыйык жай» дегенди билдирет
экен да. Ыйык жай. Биздин ата-бабаларыбыз жаткан ыйык жай деген сыяктуу сөз
болуп жатат да.
Талас өрөөнҥндө 225 мазар бар, аларга мындай жолдор менен барасыздар,
маршруттук таксилер бар деген кичинекей баракча чыгарып койсок, ошо менен
барып таанышып алат элек. Ошондой эле жолдон келе жатканда Чынар терегибиз
бар, Айчҥрөктҥн ак чынары дегенчи. Анын бар экендигин бизге окшогон жанагы
мазарга сыйынып жҥргөн адамдар билишет. Башка эч бир адамдар билбейт.
Мисалы, Көлдөн келишет, Оштон келишет, алар билип келишет ушундай жер бар
экенин, биз аларга таасирдҥҥ бир нерселерди көрсөтө албайт экенбиз да. Ошол
себептен, ушунда биринчи ирет эле жакшынакай материалдарды чыгарсак,
албетте, бул биздин милдетибиз. Жолдо кетип бара жатканда алдыңда турган
ташты ыргытып койсоң, кийинки келе жаткан кишиге жол ачат экенсиң. Биздин
кыргыз элинде ушундай соопчулук деген нерселер көп да. Ошол себептен ошол
мазарларды сактоо, коргоо биздин баарыбыздын милдетибиз. Мазар - ыйык жай.
Миң сандаган адамдар барат да, ошол жерге сыйынат. Биз Арашан мазарына
барганда, ал жерде элдер өзҥлөрҥ эле идиш-аягын дайындап туруп атат,
отундарын да дайындап туруп атат да. Ошол барган киши кийинки кишиге шарт
тҥзҥп койгон экен да. Биз жанагы коргогонубуздун себеби ошол да. Адамдар
өздөрҥ коргошубуз керек. Мазар кайсы айыл өкмөтҥндө жайгашпасын, ошол айыл
өкмөттө ошол мазарларды эске алсак. Анткени мынакей биздин айыл-өкмөтҥбҥз
жакшынакай кылып жол салды, көрҥп атасыздар мынакей барып жҥрөсҥздөр
Каныкей булагын жакшынакай жол салып, тегерете жакшынакай орундуктарды
коюп, булактардын жакшынакай ооздорун ачып, жакшынакай кылып коюшту да.
Мусулманчылык, мына кыргызчылык, биерде мына жанатадан бери
баарыбыз «биссимилла рахман рахим» деп бирге отуруп атабыз да. Анан эң
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негизги нерсе ошол Манас-Ордо комплексин бир мазар деп тандап, ушул жерде
жакшынакай чечишели, жакшынакай көрҥшөлҥ деген ниетте отуруп атабыз да.
Демек, мен жогору баалай турган өзҥмдҥн жеке оюм, мусулманчылыкты
туткандан кийин, жанагы ким айтып кетти, албетте, арабызда кыргызчылык кошо
жҥрөт. Анткени кыргызчылык каныбызга сиңип калган. Бала-чакабыз ооруп
ооруканага барганда догдурлар ошол кишинин айласын таппаса эле болду,
кыргызчылык болуп калыптыр дейбиз да. Ошондой эле, азыркы мезгилде кҥчҥн
аябай эмгек кылып аткан биздин врачтар бар, ал жакты да калтырбаш керек.
Демек, бир гана нерсе, мусулманчылыкта болгонубуз калетсиз, бирок Аллатаалага кайсы жерде болбосун сыйынсак, мечитке барып, сыйынабызбы,
мазарларга барып сыйынабызбы, кеп биздин ниетибизде.
Жапаркул: Саке, мобул жердеги мусулманчылык, өзҥңҥздҥн жумушуңуз тууралу
айтып кеттиңиз, азыркы тема мусулманчылык жана кыргызчылык да. Атабабалардын курал-жарактары, эстеликтери, ошонун баары тең тарыхый болуп
атат. Көрсө биздин маданий баалуулуктар
маданий, кыргызчылык жана
мусулманчылык болуп ҥч тарапка бөлҥнөт экен да. Ошол ҥчөөнө катышыш керек
экен. Суроом бар эле да сизге. Музей мазарлуу жерде болгондон кийин жылаңбаш
болуу, ушул кыргызчылыкка дагы, мусулманчылыкка дагы, маданиятка дагы
туура келеби?
Ҥсөнбек: Албетте, сиздин берип аткан сурооңуз туура. Мусулман баласы
болгондон кийин мазарлуу жерде дайыма өзҥбҥздҥн аземибизди сактап
жҥрҥшҥбҥз керек да. Анан дагы талаш-тартыш болуп кетпедиби, мусулманчылык
жана кыргызчылык менен бирге эле башка элдердин жакшынакай сапаттарын
алып жҥрҥшҥбҥз керек да. Адам өзҥ башына баш кийим кийеби, кийбейби, бирок
баягы өзҥнө жарашкан жакшынакай кийимди кийип, жакшынакай сөзҥ менен,
өзҥнҥн сыпайы келген өңҥ менен, өзҥнҥн сыпайы баягы жҥрҥш-турушу менен,
кылган мамилеси менен, жакшынакай нерсе кылса, бардык нерсе улук болуп
эсептелет да.
Талант молдо (Алексеевка айылынан): Азыр сиз «нукура» деген сөзгө
такалдыңыз. Байкасаңыздар, коом, мисалы ҥчҥн кыргызды кыргыз дейбиз да
туурабы? Кыргызды орус кыла албайсыз, же болбосо башка өңдҥҥ адам кыла
албайсыз. Мисалы, Африкадагы негрди биз кыргыз кыла албайбыз. Анын
табигаты, жаратылышы, анын нукурасы башка. Мен айтайын деген сөз биерде
мындай болуп атат. Мен бул Жапаркулдун суроосун тҥшҥнҥп атам да. Мына,
мисал ҥчҥн, качан биз келген туристтерге ҥлгҥ болобуз деген суроо болуп атат да.
Кыргыз, жанатан бери биз айтып аткан, мазар деген нерсе менен бирге келген да.
Мусулманчылыктан келген бул нерсе. Эмне ҥчҥн ошол мазарды ыйык деп,
арбактар тирҥҥ деп келген? Уксаңыз, жанагы Теңир деген сөздҥн маңызы, жанагы
ошол арбактарды таанып кыргыздар, анан кийин барып кудайга баш ийген; кудай
бар турбайбы, улуу кҥч бар турбайбы, денеси жок заттар бар турбайбы деген
тыянакка келишкен да. Мисалы ҥчҥн мындай материалдар, азыр айтып атпаймбы,
менде толтура. Далили менен, божомол эмес. Эми айтып атпаймбы, нукура,
нукуранын өзҥнҥн аземдҥҥлҥгҥ, анын сыпаттуулугу деген сөз бар. Мисалы ҥчҥн,
бир көрҥнҥштө мусулман имам болуп туруп, журтка мен кҥзгҥ болушум керек.
Анан эгерде мусулманчылык кийимди кийгизе албасам, ал жанагинтип орусча
жҥрсө, ким айтат мени ҥлгҥлҥҥ болду деп. Эгер өзҥм ҥйҥмдҥ башкара албасам,
ошол кызымды тартипке салбасам, кызымдын жҥрҥш-турушу биздин шариятка
төп келбесе, менин ҥлгҥлҥҥлҥгҥм кайсы. Нукура деген - кыргызчылыктын ордосу.
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Маселе ушул жерде козголуп атат. Эгерде биз башкаларга ушундай эле жҥрҥштурушубуз менен, жылаңач тҥрҥбҥз менен жҥрҥп анан ыймандуу болсок, биз эч
качан өз маданиятыбызды көрсөтө албайбыз. Бияктан да кемчилик болуп атпайбы.
Ҥсөнбек: Сурооңузга мен мындайча кыскача жооп берейин. Кийинки убактарда
ушул мазарга келген адамдардын жҥрҥм-турумдары боюнча дагы иш-чара
жасалган. Биз ошо кирип келе жатканда, биринчи, даарат алуу боюнча, экинчи,
мазарга баш кийим кийҥҥ боюнча касса тарапка топуларды, жоолуктарды илип
койгонбуз. Ошондо кирип келген адамдардын көпчҥлҥгҥнөн терс сөздөрдҥ
укканбыз; биздин жолубузду эмне тозосуз, эмне ҥчҥн мен бирөөнҥн баш кийимин
кийишим керек деген сөздөр айтылды. Биз ошондой терс сөздөрдҥ көп уккандан
кийин, токтотуп койгонбуз. Демек, мазарга кандай келиш керек? Адам өзҥнҥн
нукура тазалыгы менен келиш керек. Нукура өзҥнҥн болгон сапаты менен келиш
керек. Биз ошол байкоону кылганбыз, бирок ишке ашпай калган. Эгер адам
жакшынакай ниети менен келсе, эч ким ага эч нерсе айта албайт.
Касым, муфтияттан келген жаш жигит, муфтийдин орун басары: Жана
башында кайра-кайра кыргызчылык менен мусулманчылыктын айырмасы
жөнҥндө айтып аттык го. Кыргызчылык дегенде мындан көп маанини тҥшҥнсө
болот да, менимче. Кыргызчылык, мисалы, дин тутуму жагынан, ишеним
жагынан, табыпчылык жагынан, ҥрп-адат же каада-салт жагынан болот. Мына,
кудайга шҥгҥр, кыргыз эли Теңирге сыйынып келген, жаратылышка сыйынып
келген, кээ бири тоого, кээ бири отко да сыйынып келгендери болгон. Эми
ушундай бир убакыттар өткөндөн кийин, бизди караңгылыктан ошол туура жолго
ислам чыгарып койгон. Бул чоң бир жакшылык да. Ушундай болгондон кийин,
мына арабдарды деле айтсак болмок арабчылык депчи. Себеби ислам келгенге
чейин арабдардын да ушундай жакшы каада-салттары болгон, жаман каадасалттары болгон. Мисалы, кыз төрөлсө тирҥҥлөй көөмп салган салттары болгон.
Же аялы туура эмес иш кылса төөгө байлап, сҥйрөгөндөрҥ болгон. Же эгерде
сапарга чыга турган болсо, конок оң жакка учуп кетсе сапарга чыкканга болот, сол
жакка учуп кетсе болбойт деген ырым-жырымдары бар эле. Бирок, пайгамбарыбыз
айтат, мусулман мурунку ата-бабалар карманып келген жакшы салттарды колдойт
деген. Ал эми жаман, исламга туура келбеген ырым-жырымдарды мындай
кыскартып коѐт. Ошондой эле болуш керек, кыргызда исламга чейинки жакшы
каада-салттарды, мисалы, берешендик, конокту сыйлоо, окшогон жакшы каадасалттар болгон, ислам аларды колдойт. Бирок кээ бир ырым-жырымдар, кыргызда
дагы эле бар, мисалы, ҥч кҥнгө чейин өлҥктҥ сактоо, мал союу, ушул сыяктуу
ырымдар, мына ушул нерселер исламга коошпойт. Экөө азыр аралашып атат,
мисалы ҥчҥн. Мусулман катары мусулманчылыкты кармаганыбыз бар,
кыргызчылыктын аралашып кеткен жерлери бар. Ушуну болгону мындайча
айтканда тактап, иреттеп коюш керек.
Айтпаева Гҥлнара: Биз кебибиз башталгандан бери туура, туура эмес, жакшы,
жаман деп жатабыз. Туура, туура эмес, жакшы, жаман экенин ким чечет?
Касым, муфтияттан: Туура, туура эмес экенин, мисалы, мусулманбыз деп
аткандан кийин, биз мусулман катары жалгыз кудайга ишенебиз да. Эми биз
адамдын бул дҥйнөдө өзҥн кандай алып жҥрҥшҥ керек, кайсы иштерди жасаса
болот, ошону көзөмөлдөй турган бизге бир көрсөтмө китеп тҥшҥп атпайбы,
мисалы, куран. Пайгамбарыбыз хадисти берип койду, мына ушул жолду.
Жашоонун кайсы тармагын болсун шарыят көрсөтҥп койгон. Ал соода-сатык
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жагынан болобу, медицина жагынан болобу, баарын карайт, мисалы, ислам
китептерин карасаңыз, медицина китептери бар, соода-сатык китептери бар.
Ҥйлөнҥҥ, ажырашуу, бардык жагы каралган да. Дин тактап койгондон кийин
ушуну карманышыбыз керек да. Жакшы каада-салттарыбыз, мисалы, исламда жок
нерселер бар, мисалы тҥлөө өткөрҥп туруу, куран окутуп элдерди чакырып тамак
берҥҥ, бул исламда, шарыятта жок, бирок ислам жактай турган иштер да. Ушул
жерлерин айтсак болот кыргызчылыктын.
Мазарда канча деген инсандар, канча деген олуялар бар. Ошол жерге
барганда, билген кураныбызды айтып, ошолордун арбагына багыштасак,
рахаттанат экен да жандары. Ар бир инсанга Алла-Таала ар кандай өлҥм берет да.
Ар бир адам кылган кҥнөөсҥ ҥчҥн жооп берет. 5 маал намаз, орозо, муну так
аткарып, ушул жашоодо жакшы жҥрҥп, жакшы турсак, Алла тиги дҥйнөдө да, бул
дҥйнөдө да бактылуулукту насип кылат экен. Алла айтып атпайбы Курани
каримде, бардык инсандарды кыяматта тирилтем деп. Ошол биз уктап кандай
ойгонсок, тирилгенди да ошондой сезишибиз керек. Турганда сурайт экен, канча
жаттың сен деп. Ошондо 1 кҥн же 1,5 кҥн жаткандай эле сезилет экен да. Мына
ушуга ишенишибиз керек.
Момоханов Айбек: Айрым нерселерди кыргызчылык эле дей бергенге мен
кошулбайм, себеп дегенде касиет бардык эле улуттарда боло берет. Мисалы,
орустарда болот, казактарда болот, улуттардын баарында бирдей болот,
ошондуктан жөн эле касиет деп коюшат. Бул менин айрым адамдардагы жеке
жөндөмдөргө байланыштуу айтып жаткан оюм.
ДУБАНАЧЫЛЫК
ДУБАНАЧЫЛЫКТАН КУТУЛУУНУН ЭКИ ГАНА ЖОЛУ БОЛОТ…
Атамкул дубана
Менин өзҥмдҥн тукумумда чоң аталарым баабедин болушкан экен. Бирок
мен аны билчҥ эмесмин. Өзҥмдҥн дагы дубана жөнҥндө тҥшҥнҥгҥм жок болчу.
Анан кийинчерээк ооруп, башкача айтканда, жиндей баштадым. Жөн эле
оорубаган жерлерим ооруп, өзҥм да тҥшҥнбөй калдым. Не бир доктурларга
көрҥндҥм, эч кимиси кандай оору менен ооруп жатканымды аныктай албай
коюшту. Анан мага атагы чыккан Көлдөгҥ дубана жолугуп: «Сенин чоң
аталарыңды мен билем, алар дубана болушкан. Анан сен дубаначылыкты колго
алмайынча айыкпайсың», - деди. Силер деле ойлоп көрсөңөр, өмҥр бою төшөктө
жаткан жакшыбы же эл кыдырган жакшыбы. Эгерде мен төшөктө жатып калсам
мени бирөө караш керек, тияк-биякка алып барыш керек. Андан көрө өзҥм менен
өзҥм болгон жакшы. Анын ҥстҥнө ооруп төшөктө жатсаң бат эле өлҥп каласың. Ал
эми эл кыдырып жҥрсөң ден-соолугуң да чың болот, көп да жашайсың.
Дубаначылыктан кутулуунун эки гана жолу болот, же өлҥп кутуласың же
дубаначылыкка моюн сунушуң керек. Мен болсо ата-бабаларымдын жолун
жолдоюн дедим.
Дубаналар ич ара Дербиш дубана, Кайырчы дубана, Эшен дубана, Калпа
дубана, Баабедин дубана болуп бешке бөлҥнөт. Мисалы ҥчҥн, Эшен дубана
китепти жатка билген киши, жалаң китеп менен жҥргөн дубана, эми
дубаначылыкка жакын эмес, сайраса да сайрабаса да, Эшен дубана деп коюшат. А
Кайырчы дубана деген, ал өзҥнҥн шарты боюнча кайыр сурап жҥргөн дубана. А
Дербиш дубана болсо мамлекеттик кызматкер болуп саналат, же болбосо бир
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мамлекеттен экинчи мамлекетке бир жакшы нерсени алыш ҥчҥн, башкача
айтканда, билим алыш ҥчҥн барат. Ал эми бизге окшоп айылдан айылды, ҥйдөн
ҥйдҥ кыдырып жҥргөндҥ баабедин дубана деп коет. Булардын дагы касиеттери
болот. Бирөөнҥн касиети жакшы, бирөөнҥн касиети аз, бирөөнҥкҥ көп болот. Эми
касиетсиз адам болбойт, бардыгынын эле касиети болот. Бирок ошону туура
пайдалана албайбыз, кээде качырып алабыз, кээде ҥркҥтҥп алабыз, же болбосо
жолотпой коебуз. Дубана болуш аябай кыйын. Дубана болуш ҥчҥн тукумуңда
сөзсҥз тҥрдө бирөө дубана болгон болуу керек. Ал эми тукумуңда андайлар
өтпөсө, дубана боло албайсың. Ошон ҥчҥн Кыргызстанда дубаналар аябай аз.
Таяк - дубаналардын эң негизги куралы. Мисалы, молдолор, бҥбҥбакшылар теспе алып жҥрҥшсө, биз таяк алып жҥрөбҥз. Бул илгертен келе жаткан
салт, аны бузууга болбойт. Бу мендеги таяк жөн таяк эмес. Бул пайгамбардын көз
жашы тамган таяк болуп саналат. Бирок кайсы пайгамбардын көз жашы тамганы
белгисиз, мен 74 пайгамбар, кээ бирөөлөр 101 пайгамбар бар деп эсептешет. Анан
бул таяк ар кайсы жерде өспөйт, тропиктҥҥ өсҥмдҥктөр өсө турган жерлерде гана
өсөт. Анан таякка атайлап эки четине шыңгырап турсун деп жуптап 6 темир кагып
койгон. Бул темирлер ырдап жатканда бир четинен музыка болуп коштолуп турат,
экинчиден жин-шайтандарды кууганга жардам берет. Анан мен таяк жөнҥндө
эчтеке деле билбечҥмҥн. Бир жолу тҥшҥмө таяк кирип жатыптыр, анан мен
туугандарыма тҥшҥмдҥ айтып берсем, таякем «мага сенин чоң аталарың таягын
таштап кетишкен эле, эми ошол таякты сен алышың керек экен» деп мага берген.
Ошондон бери мен алып жҥрөм. Кээ бирөөлөр мени «Ээ бир киши, бир балекетти
көтөрҥп алып эле жҥрөт» - дешет, дубана дегенге тҥшҥнҥшпөйт да. Ал эми илгери
адамдардын ичинен дубана менен элчи гана башка адамдардан бийик турган.
Согуш болобу, уруш болобу, ал экөөнө эч ким тие алган эмес. Дубана бул
Алланын эркеси болгон. Алла Таалам дубананын айткан сөзҥн эки кылбай
аткарган. Мисалы, Чыңгыз ханга эч ким тик карай алган эмес, бардыгы аны
көргөндө жҥгҥнө калышчу. Ал эми дубана барып алып көзҥнө тик карап, Чыңгыз
ханды дайыма ак булут коштоп жҥрөөрҥн, качан ал табигый нерсеге каршы
чыкканда, ак булутунан айрылып, көптөгөн жеңилҥҥлөргө учураарын өзҥнө алдын
ала айтып, көздөн кайым болуп кеткен. Дубаналар ошондой эле алдын ала эмне
боло турганын да билет.
Мен өзҥм мурда айылда жашачу эмесмин. Айылга көчҥп келгениме 10
жылдай болуп калды. Ал эми мурда мен тетигил (Дубана ата Чат мазардын бет
маңдайында турган тоонун чокусун көрсөттҥ. – Айгине) чокуда жашачумун. Анан
союз тарап, мен айылга келдим (Дубана Атанын ҥйҥ да кадимки квадрат
тҥрҥндөгҥ ҥйлөрдөй эмес, тоголок ҥй экен. – Айгине). Мына ошол ҥйдҥ мен
чокуда жашап жҥргөндө кургам. Анан көчҥп келе жатканда өзҥм менен кошо ала
келип, кайра айылга салып алгам. Анан менин өмҥрҥмдҥн көпчҥлҥгҥ мазарлар
менен өттҥ. Өзҥм убагында доктур, эжем чабан болгон. Өзҥбҥз мурда тоодо мал
менен эле жҥрчҥбҥз. Анан айылга келип 1985-жылдан баштап гана дубаначылык
менен иштеп келе жатам.
Менин дубана ата-бабаларым Аксы багытына кол беребиз деп барышкан,
анан кеч кҥз болуп, жамгыр жаап келе албай, ашуудан да аша албай калышат.
Анан баягы 3 дубана келип ашууну аша албай калыптыр деп айтпасын, андан
көрөкчө бир керемет менен кетпейбизби дешип ҥчөө акылдашып туруп, таякты
минип учуп келишкен экен. Ашуунун ары жагында Арчалуу деген мазар бар.
Ошол жерге куран окушуп, намаз окушуп, чай ичип, ошол жерден ушул жерге
учуп келишкен экен.
Ушул дубаналар келген жер бардыгы биригип Чат мазар деп аталат. Бул
жерде сарайлар да бар. Биринчи сарай Курманаалы сарай, андан наркысы Барпы
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сарай деп аталат, андан нары дагы эки сарай бар. Ошолордон бери аккан суу
Карабууранын суусу деп аталат. Бул суу Чаткалдан ашат, андан бери Жаңыбазар,
Ала-Бука, Жалал-Абаддан, Оштон келет бул суу. Анан бул мазардын тарыхы
ушундай. Анан бул дубаналар коюп кеткен таш көп болсо керек. Жерде бекигени
калып, бекибегендери тоголонуп жок болуп кеткен. Ошон ҥчҥн азыр таштар аз
калыптыр. Бизден кийинки урпактар айтып жҥрҥшсҥн деп ушул таштарды коюп
кетишкен экен. Жар салуучулар ушул жерге келип салышат. Эгерде кҥн суук
болсо, ылдый жакта бир ҥй бар, ошол жакка салышат. Бул Чат мазарды мен
өзҥбҥздҥн мазарыбыз деп эсептейм. Анткени өзҥбҥздҥн ата-бабаларыбыз учуп
келип ушул жерди жердеп келишкен экен. Бирок мазарды меники деп айтышка
болбойт. Бул элдик мазар болуп эсептелет. Бул жерге жакшы да, жаман да, байы
да, кедейи да келет, жөө да, ат менен да келишет. Ошондуктан көпчҥлҥктҥн
мазары, жөн гана ата-бабаларыбыз баскан жер деп коебуз.
Бул жерге ҥч дубана келип таштарды коюп кеткендиги тууралу
маалыматты мен өзҥм уламыштан жакында эле уктум. Мындай нерсе эми ооздон
оозго өтҥп кете берет экен. Көбҥнчө аксакалдар жакшы билишет, ошолор улам
кийинки муунга өткөзҥп кете беришет. Мен го көзҥ ачыктардан уктум. Ал эми
дубаналардын качан келгенин эч ким деле толук билбейт. Болжол менен бир
кылым, же андан да көп убакыт өткөн бул жерге.
Эмне ҥчҥн дубаналар ушул жерге конуп калышты дегенде, жогоруда
айткандай, алар Чаткалга жөө кетип, кҥн суук болуп калып, ашууну аша албай,
жөө жҥрҥштөн эринишип, кереметтин кҥчҥ, дубанын кҥчҥ менен дал ушул жерге
келишкен. Эми мындайча айтканда, алар - олуя кишилер, демек бул жердин дагы
тегин эмес экендигин сезишкен.
Мен бул жерден Ойсул-Ата жөнҥндөгҥ бир окуяга кҥбө болгом. Ушул
жердеги бир сарайда отурчу элем, бир карагер жоргом бар болчу. Анан бир кҥнҥ
мени колхозго чакырып калышты. Ошол жакка кетип бараткам, караңгы кирип
калган эле. Алдымдан шалдыраган бир нерсе келе жатыптыр. Кудайдын алдында
мен эч нерсе көргөн жокмун, аттын көзҥ ачык экен, атым көрдҥ. Ошол замат атым
ҥркҥп, четке чуркады. Анан тиктесем эле абдан бийик бир нерсе турат. Талдын
бийиктигиндей экен. Шалдыраган бир нерсе көтөрҥп келе жатыптыр. Мен көзҥм
менен эле көрдҥм, бирок караңгы болгондуктан эмне экенин ажырата албай
койдум. Коркуп кетип жол жак менен өтө албай, тоо ашып асканын ҥстҥ менен
өткөм. Ошондо Ойсул-Ата жҥк көтөрҥп келе жаткан болсо керек. Болгону ошол,
андан башка эчтеке көргөнҥм жок.
Эл ичинен дубаналар деле көп чыккан жок. Бир эле бала бар болчу. Ал
кайтыш болуп кеткен. Ал эл кыдырчу эле, эми мен кыдырам. Кыргызстанды
кыдырган жалгыз дубана – мен. Нарынды кыдырдым, Ат-Башыны, Тянь-Шанды
кыдырып келдим. Тигил бала тирҥҥ кезинде мен Ленинполдон ары барчу эмесмин.
Манас районун, Карабуура районун эле кыдырчумун. Ал бала Талас жакты
кыдырчу. Эми мен баарын кыдырам. Суусамырга бардым, Ош жакка бардым.
«Сизге окшогон адам жок» деп коюшат. «Артыңызда жолуңузду улантуучулар
барбы?» - деп сурашат, тилекке каршы, жок. Себеби андай бардык жагынан
жетишкен балдар жок болуп жатпайбы. Бул жумушка оңой менен эч ким
чыдабайт. Бирөө жарымдан бир аз эле тил угуп калса болду, анда кыдырбай коет.
Дубананы «Алланын эркеси» деп коюшат. Негизи мындай да, кээ адамдар
дубананы айылына келтирбеш, жолотпош ҥчҥн, тилдеп да жиберет, уруп да
жиберет. Анан ошого болобузбу, биз кудайдан коркобуз да, ошол кудайдан
коркконубуздан баратабыз да, а болбосо бизге эмне, бизди уруп-соккондо ал
айылга барбай калбайбыз да, кайра эле бара беребиз. Баарына чыдайбыз.
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Менин элге айткан ырларымдын жалпы мазмуну төмөнкҥ ойлорумдун
тегерегинде:
«Лааиллохи иллалло
Баабединим кайрылло
Алда ҥй, алда ҥй
Төгөрөктҥн төрт бурчун
Төрт айланган дубана
Дубана өзҥ бир адам
Атын саткан миң адам
Миң адамдан бир адам
Чыгат экен дубана
Аса таяк шарк уруп
Ай сарыдан тон кийип
Аса таяк, ат минип
Дубана келди эшикке
Балакет чыксын тешиктен
«Алда ҥй» деп сайраган
Дубананын салты экен
Илгертен келген наркы экен
Ата-баба нарк-нуска
Айтпай койсок болобу
Кайда жҥрсө жолу ачык
Баабединдин көзҥ ачык
Лааиллохо иллолло
Баабединим кайрылло
Алда ҥй, алда ҥй
Өзөн толгон малы бар
Ойсул ата пири бар
Олуясы дагы бар
Чалкалаган жери бар
Айланайын Чат мазар
Карагай бар, чери бар
Кабылан, жолборс, шери бар
Арасынан карасаң
Жалгыз аяк жолу бар
Нары этин карасаң
Кенен ташы дагы бар
Келберсиген кең мазар
Кара коен чоң мазар
Кыдыр абам баскан жол
Кыдырып эчен өткөн жол
Лааиллохо иллолло
Баабединим кайрылло
Алда ҥй, алда ҥй
Бу дҥнҥйө аманат
Мусака өттҥ ким калат
Чар дҥнҥйө аманат
Чалдыяр өттҥ ким калат
Сызып аккан суу калат
Сыдыра бҥткөн тал калат
Арал менен адалдан
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Жыйнаган дҥйнө, мал калат
Азабына агайын
Бир чымындай жан калат
Аял калса бай табат
Бала калса мал табат
Кары да бол, жаш да бол
Кадырлашкын тирҥҥдө
Калат го бир кҥн алтын баш
Казылган көрдҥн тҥбҥндө
Кырка чыккан тал калар
Кыяндап аккан суу калар
Кыл көпҥрө кыямат
Тар жайгыча ким калар
Жакасы жок, жеңи жок
Узун көйнөк кийерсиң
Эшиги жок, төрҥ жок
Караңгы ҥйгө кирерсиң
Лааиллохо иллолло
Баабединим кайрылло
Алда ҥй, алда ҥй
Замана акыр, жер такыр
Колунда жок эл жакыр
Заманам келди закымдап
Ай менен кҥнгө жакындап
Өзөндөн аккан сууга окшоп
Өмҥрҥң өтөөр закымдап
Ким билет кимдин арманын
Тараза билет салмагын
Кыл көпҥрө кыямат
Тар жай билет нары жагын
Барып көргөн киши жок
Байлыгы менен иши жок
Көрҥп келген киши жок
Ал жакта кандай жашаарын
Өткөн адам келеби
Өмҥрҥңдө көрдҥңбҥ
Ошол жактан келгенди
Бакыт менен ырыскы
Бирге жҥрбөйт турбайбы
Бири келсе бири жок
Билинбей өтөт турбайбы
Саламат болсун жаныңыз
Саламат эсен туруңуз
Бакыт консун ҥйҥңө
Бактылуу болуп туруңуз
Сандалып жҥргөн дубана
Сайрап келди дебеңиз
Алданын кылган жумушун
Аткарып келдим агайын
Лааиллохо иллолло
Баабединим кайрылло
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Алда ҥй, алда ҥй
Дҥнҥйөгө берилген
Өзҥммҥн деп керилген
Ҥмҥтҥнө алданган
Ынсап анда калбаган
Бейкапар анда болгону
Дилине кайгы толгону
Жакын келсе ажалы
Калбай калат амалы
Малыңды берсең алабы
Жаратканга жалынсаң
Жаның аман калабы
Алмадай башың шылк этип
Жҥрөктөн жаның былк этип
Алдадан келсе бир буйрук
Кетээрбиз бир кҥн шылк этип
Ак сөөк болоор кабыргаң
Ар жерде калар табылгаң
Көк сөөк болоор кабыргаң
Көп жерде калар табылгаң
Эңкейишке барганда
Эшен пирим колдосун
Койкойлошуп сайраса
Кошой пирим колдосун
Жаан жаайт себелеп
Дубана келсе эшикке
Балакетиң тебелеп
Лааиллохо иллолло
Баабединим кайрылло
Алда ҥй, алда ҥй».
ДУБАНА АТАМ МЕКЕН КОРГОГОН
Мамеков Жумадил
Атам Чоңараалынын иниси Саргалдак атам Манас кҥмбөзҥндөгҥ
кароолчулугун таштап, 1942-жылы согушка кеткенде анын ордуна кароолчу болуп
менин болочок кайын атам Алымбай менен кайын энем Супайра келишкенин
жогоруда айтып бергем. Анан бир кҥн Супайра энемден 33 жыл кароолчулук
кылган өмҥр турмушунда Манас кҥмбөзҥнөн кандай адаттан тыш нерсени
көргөндҥгҥн сурасам, төмөнкҥ окуяны айтып берген:
«1993-жылы жайкы кҥнҥ таңкы 5 тер чамасында уй саап атсам, кҥлгөн
балдардын ҥнҥ чыгып калды. Кайсы балдар деп артты карасам, азыркы музейдин
ордунда уй баккан сарай бар эле, дубалында бирдей курактагы, болжолу 9-12
жаштардагы 9 бала, бардыгы кызыл жҥздҥҥ, кҥлҥп отурушат. «Эмне кҥлҥп
атасыңар?» - десем, «Апа, сиз дайыма куран окуп турчу элеңиз. Эми көчҥп
кеткенде да куран окуп турсаңыз», - дешет. «Эй айланайындар, мен өлҥп калганга
чейин дайыма куран окуп турам да» - десем, дубалдан нары ооп тҥшҥп кетишти.
Андан башка эч сыр көргөн жокмун».
Кайненем 2006-жылы май айында 82 жашында көз жумду. Кҥмбөздөн
көчҥп кеткен себеби, ошол жылдан тартып кҥмбөз өкмөттҥн карамагына өттҥ.
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Ал эми өзҥмдҥн атам Чоңараалыдан Манас кҥмбөзҥндө өткөн өмҥрҥндө не
кызыктар болгонун сурасам, ал төмөнкҥлөрдҥ баяндаган:
«Кҥздҥн кҥнҥ болчу. Таң атып калыптыр. Атамдын жанында жатчумун.
Аңгыча тҥпҥрөп, жылкынын туягынын ҥнҥ угулуп, жоон ҥндҥҥ киши «Мамек!»
деп кыйкырып калды. «Ата, эшикке чыгып карайынбы» десем (9-10 жашта элем),
«тынч жат» деп койду. Ҥч жолу кыйкырган киши көп атчан менен батышка өтҥп
кетти. «Бул ким, ата?» - десем, унчукпады дагы, апам Шаарканга: «Тур кемпир,
бетиңди жуу», - деди. Куран окуп, чай ичтик. «Кемпир, эми Кудайдын айтканы
ушул, Манастын арбагы келип кетти. Аттигиниң, «Манасты» токтотпой айта
берсем болмок экен. Эми жашасам ары бир жума жашайм, болбосо болбой
калды», - деп, эки кҥндөн кийин башым деп атып көз жумду».
Мамек чоң атамдын уулу Саргалдак дубана атам (менин атамдын бир
тууганы) бир-эки жылда Батышта согуш чыгаарын, насиби ошол жактан болуп,
кайтпай калаарын айтчу экен. Чындап эле дубаначылык менен Киров районунда
жҥргөн жеринен согушка жиберилип, дубана таягы айталаада калып, өзҥ кабарсыз
кетти.
ЖҤРӨГҤМ ТОКТОП, АЗ ЭЛЕ ЖЕРДЕН ӨЛҤМДӨН КАЛГАМ
Токтогул молдо
Жунусаалы дубана деген атабыз кайтыш болгондо биз өзҥбҥз бир окуяга
кҥбө болгонбуз. Ал өзҥ: «Мени жайда 7 кҥн кҥткҥлө, 7 же 3 кҥндө мен жайдан
чыгып кетем», - деген экен. Бирок бул жөнҥндө биздин маалыматыбыз жок эле,
анан мага тҥшҥмдө ошол чоң атам кирип аян берген. Жолдон келе жатсам
Дҥйшөбай аксакал чыгып: «Ой сен эмне жҥрөсҥң, тҥн ичинде кабырстанды
аралап», - дейт. Анан мен чоң атамды тҥшҥмдө көрдҥм, жайдан чыгып кетээрин
айтты, ошону көрөйҥн деп баратам десем, ал аксакал чочуп кетип, экөөлөп бармай
болдук. Анан экөөбҥз жайга барсак, чоң атам көмҥлгөн жер оюлуп калыптыр. Жер
оюлуп, атабыз чыгып кеткен экен. Анан кийин 2-3 кҥндөн кийин барсак, ал жер
кичирейип, бара-бара жок болуп кеткен. Бирок азыр ал жерди жакшы деле
урматташпайт. Бирок бир убактарда ушул жерде 20 жыл сайын тҥлөө өткөрсөкпҥ
деген пикирлер болгон, бирок азырынча ал ойлор ишке ашпай калды. Анан ошол
жер Дубана атанын мазары деп аталып калды.
Силер эми мени каяктагы жомокту айтып жатат дейсиңер да. Мен өзҥм
мурун жҥрөгҥм токтоп калып, өлҥмдөн аз жерден калганда анан ушу жумушка
келгенмин. Болбосо мен бул жумушта иштебейт болчумун. Мен бу кыргыз
жергесиндеги мазарлардын бардыгында, Таластагы, Оштогу мазарларда болдум.
Менин өзҥмдҥн башымдан өткөн окуяны айтып берейин, мен Баба-Ата, Пача-Ата
деген мазарларга зыярат кылалы деп бир Эргеш деген киши менен бардык. А да
илимдҥҥ адам экен. Мен өмҥрҥмдө мазарга жатып көргөн эмесмин. Анан ошо
киши менен баргандан кийин, мейли деп ошол жерге зикир чалдык. Анан даарат
алып жатканда кадимкидей мага аян берди. Анжияндан бир ажы уста келип ПачаАтанын ҥстҥ биртике бҥтпөй калган экен, ошону бҥтҥрҥп кеткиле, ҥстҥн
жаптыргыла деп. Анан эле мага жазгын деп калды. Мен тҥшҥнгөн жокмун, ак
кирпичти башыма коюп жаткан элем, анан мындай турсам эки кирпичтин
ортосунда калемсап турат, аны алып жазып жатам.
Биздин айылдагы тегирмендин жанында бир мазар бар. Ал мазарга эски
жол менен барасың. Ошол жол менен барганыбызда артыбыздан жин-шайтандар
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ээрчиген. Анан куран окусак, жок болуп кетишкен да. Эми биз аны ар кандай
тҥшҥнөбҥз.
МАНАСЧЫЛАР МАЗАРЛАРДА КӨРГӨН СЫРЛАР
МАНАС КҤМБӨЗҤНДӨ ИШТЕГЕНДЕ БИР ТОП СЫРДУУ ОКУЯЛАРГА
ДУУШАР БОЛДУМ
Жумалиев Асанкан
Манастын кҥмбөзҥнө миңдеген кишилер келет. Каныкей апа менен
Айчҥрөк апанын булагы бар. Мына муногу жерде Кулан сай деп коѐт. Бул өзҥнчө
бир укмуш мазар. Алдагы Кең-Колдун ичинде Ак Терек деген мазар бар. Бул
өзҥнчө бир адам таң кала тургандай. Кишилердин көбҥ мындай кереметтерди
байкабайт. Керемет дегеним, анын ичинде көзгө көрҥнгөн да, көрҥнбөгөн да
нерселер бар да.
Мен бир эле бир мисал айтып кетейин. Эч нерсе ойдо жок. Тим эле
ишенбегендей болуп Ак терекке (Мазарга. – Айгине) баргам. Барсам бир жылан
жатыптыр. Өзҥмө кызык ой келди. Жыланды өлтҥрөйҥн дедим. Өлтҥрөйҥн десем,
качты жылан. Мен ойлоп жаткан мезгилде качты. Анан мен аны куудум. Экөөбҥз
куушуп отуруп чокунун башына чыктык. Анан ойлондум, атаңдын көрҥ ушу
жаман ойлоп койдум эле, бул ушунчалык качты, эч жерге жеткирбей койду мага.
Тим эле кара көк болуп кеттим. Анан дагы бир кызык нерсеси, тҥптҥз эле өйдө
карай кача берди. Мындай-тигиндей урунуп да кеткен жок. Анан ошо жерге
чыгып барып куран окудум. Окуганда баягы жылан келди да, маңдайга келип
ийрилип жатып алды. Анан чыны менен корктум. Кайра артыма кайттым. Тийген
да жокмун. Ошо бир сыр болду.
Бул бир деп коѐлу. Экинчиси Шаркыратмага (Мазарга. – Айгине) бардым.
Көлдөн бир зыяратчылар келиптир. «Шаркыратма дегенди билбейт экенбиз,
барып көрсөтҥп койсоңуз» дешкенинен кийин барганда кызык болду. Бу жолу да
мага сыр болду. Ак суу алып барганбыз. Ошол өзҥнөн-өзҥ эле атылып кетсе
болобу. Деги атылбаган суу атылып, менин бети-башыма чачырады. Анан
кичинекей бир суу агып жатыптыр. Ошол агып жаткан суу токтоп калса болобу.
Анан тигилерге: «Силер отура бергиле, мени кабыл алган жок бул жер», - деп
кетип калдым. Кечинде тигилер: «Сиз кетээриңиз менен эле суу укмуштуудай
болуп атылып чыгып, акты», - дешти. Ошентип эки сыр көрдҥм.
Бир жолу, улуу манасчы Саякбай Каралаевдин кайтыш боло элек кези,
ҥйрөнчҥк катары мен аны менен беттешип, ал кишиден бата алып, анан ал:
- Ай балам, сен ууртап-татып коѐт экенсиң? – деп калды.
- Ооба. Ууртап-татыйм, - дедим мен да.
- Мен бир нерсени айтайын, макул болосуңбу? Азыр мен Манас айтам. Сен мени
тиктеп отургунуң. Көзҥңө бир нерсе көрҥнсө айт, - деди.
Анан ал киши бир баштап кетти 30 мҥнөттөй. Айтканда да өзгөчө бир
жерин айтып калды. Жанагы Каныкей менен Манастын ҥйлөнгөн жерин.
Ишенесиңби, ишенбейсиңби билбейм, айтып жатат, менин көзҥмө ошол окуялар
көрҥнҥп жатат. Бул шаарда, Саякбайдын ҥйҥндө отурганда болгон окуя, 1969жылы. Ушуну менин көзҥмө көрсөттҥ. Көргөн сырларым ушу. Анан келип
тургунуң деди. Коркконумдан барбай койдум. Кийин ойлоп калдым, бекер
кылыптырмын, бара берсем болмок экен деп.
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Дагы бир окуя. 2003-жылы бир орус аял Манас кҥмбөзҥнө келип, кокусунан
Манас айтып кетти. Аты-жөнҥ: Смирнова Константина.
Анан өткөн жылы Рапахан деген аял менин кҥмбөздөн эмнелерди
көргөндҥгҥмдҥ сурады (кҥндө кҥмбөзгө барып куран окуйм да).
- Эч нерсе көргөн жокмун.
- Жҥрҥңҥз сизге, мен азыр тоонун боорунан көрсөтөм. Көрдҥңҥзбҥ муногу
аттарды.
- Жок, көргөн жокмун.
- Жакшылап караңыз.
- Мени жаңылдырып жаткан жоксуңбу?
- Жок. Караңыз жакшылап, - деди.
Анан алдагы ат майданда 6-7 атчандын чапкылашып жҥргөнҥн көрсөттҥ.
Өзҥмө өзҥм таң калдым. Бир карасам бар, бир карасам жок.
Манастын кҥмбөзҥ ким тарабынан кайсы кылымда салынганын айтып
кетсем, X кылымда салыныптыр. Бул тууралу так маалымат жок. Бҥбҥ Мариям
Муса кызынын айтуусу боюнча Манас 670-725-жылы дҥйнөдөн кайтты болуп
жатат. Ал тим эле так маалыматтай кылып айтып берип жатат да. Себеп дегенде
мен арбактар менен ушундай сҥйлөшҥп жатам дейт. Бизде Жайсаң ырчы,
Ырчыуул14 дегендер өткөн эмеспи. Мезгилдик алкак жагынан Жайсаңдын мезгили
VII кылымга барып калып жатат. Анан ошол Жайсаңдын арбагы Бҥбҥ Мариямды
каалагандай жерге алып барып тҥр көрсөткөн сыяктуу болуп жатат. Мен өзҥм да
көрдҥм, таң калдым. Айткандан да өзҥңдҥ ыңгайсыз сезесиң. Себеби айтпа деди
эле да.
Сырдуу нерселерди дагы дааналап, 2006-жылы булар 9-китеп чыккандан
кийин жарыя кылабыз деп жатат. Бҥбҥ Мариям пейили да, өзҥ да чоюлган адам
экен, кишиге кыянатчылыгы жок. Мага айтып бергени боюнча ал Кызарттын
белине, Жумгал менен Кочкордун ортосундагы ашууга барат экен. Ошол жердеги
бир чөптөн ал дары жасап, балдарды эмдечҥ экен. Айтымына караганда ал жер
тегиз жер экен. Барса эле тегиз жерде элдин баары кулап жатат, жыгылган киши
көп, таң калдым дейт. Бирөө тура албай, бирөө ыйлап, бирөө онтоп жатат дейт,
анан ошолордун ортосунда бир чал: «Силер өлҥп, мен калып, эл менен тең өлбөй»,
- деп ыйлап баратат дейт. Анан коркуп качтым дейт, келген эле көлҥгҥмө (унаама)
тҥшҥп алып кетип калдым дейт. Ортодон бир ай өткөрҥп, баягы чөп ҥчҥн кайра
келсем, дагы баягы киши жҥрөт, ортодо экөөбҥздҥн көзҥбҥз чагылыша тҥштҥ,
мурда көрҥшкөн эмеспиз дейт. Мени көрҥп эле ана-мына деп көзҥмдҥ ачыпжумгуча болбой ошо киши жаныма келип калды дейт. Анан сезимдер аркылуу
сҥйлөшкөндөй болдук дейт. «Дҥйнөдө мен мындай таза, аруу аялды көргөн
эмесмин, сен бир жаралган аял экенсиң, бир эриңден башка эч кимди ойлобогон
14

Ырчыуул – Ырамандын ырчы уулу – Токчоронун уулу Токтогул. Ал –
Манастын кырк чоролорунун бири болгон. «Манас» дастанын Жайсаъ +м\т
уулун ээрчий ж=р=п =йр\н=п алган соъ, ич к=йд=л=к менен улуу акынды уу
берип \лт=р=п, ал эми аталган дастанды \з= баштаган чыгарма катары
кийинки муундарга калтырган. Азыркы манасчылардын дээрлик бардыгы –
Ырамандын Ырчы уулунун улантуучулары (Жайсаъ +м\т уулу. Манас же
Кутлуг Эл-Т\р\ баяны. Биринчи китеп. – Б.: Педагогика. 2001.) – Бирок
аталган китеп Жайсаъдын маалыматы боюнча Манасты айтып берип жаткан
Б=б= Мариямдын \т=н=ч= боюнча жарык к\рб\й токтоп калган. Толук китеп
т=р=н\ келтирилип, мукабасы капталаарда иш токтотулган. Биз ал жарык
к\рб\й калган, мукабасыз китепти азыркы «Бийиктик» басмасынын ээси,
акын Жумадин Кадыровдон алдык. Бул маалымат – толук «Айгине» уюмунун
пикирин чагылдырбайт.
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неме экенсиң», - деп айтты, мен эч нерсе дей албай туруп калдым дейт. «Мынакей
бҥгҥндөн баштап менин тилимди аласың, менин жетегимде жҥрөсҥң, мынакей
Жайсаң деген мен болом, Манастын 40 чоросунун биримин, мен сага айтып бере
берем, сен жаза бересиң, элге жеткиресиң», - деп айтыптыр, ошо менен ошо болду
дейт. Ошол аялдын Манас ата жөнҥндөгҥ маалыматы жанагындай.
Өзҥ Жумгалдан, эки жолу Таласка келди. Мен эки жолу Эчкилҥҥ тоосуна
аралашып барып келдим. Биринде асмандан ушундай типтике момунтип учуп
келип тҥштҥ. Экинчисинде момундай болуп тҥштҥ (Колу менен көрсөтөт. –
Айгине). Эми айтсам жомок. Мен кокус бөлөк бирөөдөн уксам, тҥк ишенбес элем.
«Бул жер бир укмуштай сонун жер экен, мен тҥлөө өткөрбөсөм болбойт,
мага бир мал сатып келип бериңиз», - деп мага 2000 сом акча берди. Анан мен
айылга тҥшҥп кетип калдым. Барып антип-минткенче кетип калыптыр. Көрдҥм
алыстан. Оо ушу менен тетиги тоонун боорунда кетип баратканын көрдҥм, анан
мен маани берген жокмун. Саат 18.30. 20-октябрь болчу. Анан мен учуп, бирок
мындай асмандан тҥшҥп келе жатканын көрдҥм да. Бул - биринчиси.
Экинчиси, алдагы Туюк төр деп коет (Нылды-Ата мазары), ошол жерге
бардык. Адегенде мага бир жума мурун: «Ташказан деген, Туюк төр деген бар
экен. Ошол жерди мага таап бериңиз», - деди. Бул жакта Нылды-Атанын ичинде
Калба деген да бар экен. Көрҥнгөн жерди издеп, анан эң акырында ПЕСтин
Туржанов деген начальниги жумушчусун жиберип, анан аны, аялы экөөн тең
кошуп алып бардык. Барып алып экөөбҥз Ташказанды издедик. Ал тиги ҥстҥндө
экен да. Төрҥнө чыктык. Ичи толо суу, ага кичинекей бир чыпалактай суу агат
экен. Сууну Мариям экөөбҥз төктҥк. Бир мҥнөткө жетпей кайра толуп калды.
Мындай карасак көп деле суу көрҥнбөйт. Анан навеске келип отурдук. 2003-жылы
15-майда барганбыз. Биз барганда навестен суу укмуштай атырылып чыгып
жатыптыр. Анан карап көрсөк, мумия аралашкан. Самоорго кайнатып чайга
тойбой койдук. Улам, улам ҥч жолу чай кайнатып ичтик. Анан ал жерден: «Эми
мындай кылабыз. Ташказанды таптык. Ошол жерге барып шам жагабыз», - деди.
Жалпы онбуз. Анан: «Кимдин ою бузук болсо, муногу шам тескери кетет», - деди
да, ар кимибизге ондон чий берди, пахта оролгон. Ар кимибиздикин ар кайсы
жерге койду. Бардыгыбыздыкы тең баш ийип, бир жерге кҥйдҥ. Баарыбыздын
ниетибиз жакшы экен деп, эми мен да кетем, силер кете бергиле деди. Анан элдин
баары кеткенден кийин мен калып калбадымбы.
- Ой, аба, эмнеге калып калдыңыз? – деди.
- Учканыңды көрөйҥн дедим – десем, аңгыча Эрнест деген кинорежиссер
келип калды.
- Ой бул кишини 4 жылдан бери жҥрҥп учканын көрө албайм. Сиз биринчи
келгенде эле көрҥп коймок белеңиз? – дейт.
- Ошентсе да көргҥм келип жатат – десем,
- Мени көрө албайсыз, менин азыр жылдызым ойноп жатат, эртерээк кетип
калсаңар экен, - деди. Анан сендей эле эки кадам бастым го дейм. Артымды
карасам эле жер сыйпагандай эч нерсе жок. Же чөгҥп кетти дейин десем,
Ташказан киши кире тургандай таш эмес. Тегерегинде жашынып кала турган жер
жок. Таң калып калдым мен. Заматтын ортосунда табылбай калды да. Анан Эрнест
экөөбҥз кетип баратып сурасам, «Бул киши ушундай. Өткөндө да тиги ЖылаңачБугуга барганда, ана-мына дегенибизче ушинтип жок болуп кеткен», - деп
атпайбы.
Анан келгенден кийин:
- Кандайсыңар деги, ачыгыңарды айткылачы? – десем, «Мындай,
коюуланган туман сыяктуу болуп нур каптап келет. Болду, анан тигинин арасында
жанагы Жайсаң ырчы келет. Келип «Чырагым, кеттик» деп эле коѐт. Ошону менен
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болду, биягы Кытайдын жанагы улуу сепилине чейин барам, биягы Каспий
деңизинен нары Кавказ тоолоруна чейин, биягы Иранга, Индияга чейин барам.
Tҥшҥмө кирип, анан келдим», - дейт. Өзҥ илгери Тажикстанда жашаптыр. Ал
жерде жашап жҥрҥп жанагы уруш чыгып кетпеди беле, уруш чыкканда жалгыз
кызым бар эле, асылып өлҥп калды дейт. Анан эмне кылаарымды билбей качтым
дейт. Анан бул жерге келип там сатып алдым дейт. Анан бир кҥнҥ ушул жерден
Суусамыр аркылуу кетишке туура келип калды дейт. Анан бул жерден кетип
баратсам «Манас ордо» деген жазуу бар экен. Анын эмне экендигин жанымдагы
отургандан сурап билдим, оюма деле эч нерсе келген жок. Ҥйҥмө баргандан кийин
2-3 кҥндөн кийин тҥшҥмө кирди дейт. Бир аппак боз ат минген киши «Барасың.
Барбасаң эртең өлөсҥң», - деп айтты дейт. Ошо менен бул жерге келдим дейт.
Эми бул кызык. Манасты кыргызча эмес, орусча айтып жатат да. Анткени
мен деле билген эмесмин. Алдагы шыпаакананын нары жагында бир чоң тал бар
болчу. Ошол талдын тҥбҥндө эле бирөө «Лег манас! Теңир Манас!» деп эле
кыйкырып жатат. Балакет болду го деп эле аркасына барып туруп калдым. Оо бир
топ сөз айтты. Анан өзҥ менин аркасында турганымды сезип калып, кҥлҥп
жиберди. «Эмне айтып жатасың?» - десем, «Мени зордуктап Манас айт деп
жатпайбы, ошон ҥчҥн айтып жатам», - дейт.
ТАШКАЗАНДАГЫ15 МЕДИТАЦИЯ
же топ зыяратчынын окуясы
Кадыров Жумадин
Аталган мазарга аттанган зыяратчылардын ар биринин көкҥрөгҥнҥн
тереңинде максаттары бар. Алардын ичинде Бҥбҥ Мариямдын дагы бир көздөгөнҥ
бар: медитацияга чыгып, Бакай атанын арбагы менен жолугушуу жана дастанга
тиешелҥҥ өтө орчундуу маалыматтарды алуу.
Таластын Туюктөр жайлоосундагы Ташказан мазарына барууга мындан эки
ай мурда ниеттенишкен. Соңку эки жума бою акырындап камылга көрҥшкөн.
Акыркы эки кҥндҥн ичинде негизги даярдыктары бҥткөн. Эми болсо болжогон
убактысы жетип, алыскы жолго аттанышты...
Эки машина катар токтоп, мазарчылар жерге тҥштҥ. Керектҥҥ оокат-аш
жана буюмдар тҥшҥрҥлдҥ. Дагы эки чакырымга чукул жолду жөө басып,
Туюктөрдҥн оң тарабындагы зоонун тҥбҥнө жетишти. Ал жерде таш менен
курулган очок, көмкөрҥлгөн казан, асма чайнек жана бир нече буюм, - алар
мазарга келгендерге керек болчу буюмдар эле, - бар экен. Демек, Туюктөргө
келгендер ушул ҥңкҥргө токтолуп, зыярат кылышат. Демек, алар да ушул ҥңкҥргө
токтолууга тийиш.
Мазарчылар зоонун тҥбҥндөгҥ ҥңкҥрдө жайгашкандан кийин бир нече
мҥнөт өтпөй жамгыр жаап кирди. Тҥш оогондон бери асмандын теңинен көбҥн ала
булут каптап, Талас өрөөнҥнҥн бирде тиягына, бирде биягына төгҥп аткан өткҥн
эми Туюктөрдҥн да шыбагасына берейин деди окшойт. Бирок бул жөнөкөй өткҥн
эмес эле. Бул Бакай атанын көз жашы эле. Ошон ҥчҥн бул өткҥндҥн тамчылары
жылуу жана жагымдуу эле. Кыргыз элинин тарыхындагы эң акылман адамдардын
бири болуп эсептелген Бакай атанын тирҥҥ арбагы табигаттын тили менен сырын
терең билген аалымдыгына салып, өзҥнө атайын ат арытып, жол карытып келген
бир ууч урпагы – бҥгҥнкҥ мазарчылар ҥчҥн койнуна сыйбаган кубанычынын көз
15

Ташказан – бул китептин баштапкы б\л=г=нд\ «К\з булак» деп берилген
Нылды атадагы мазар. Айрым адамдар ушинтип аташат.
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жашын жылуу жана жагымдуу жамгыр тҥрҥндө төгҥп койгулачы деп ала
булуттадан өтҥнсө керек. Кыскасы, бул өткҥн мазарчылардын урматына
арналгандыгын бир гана Бҥбҥ Мариям эмес, анын жанындагы ишенимдҥҥ тогуз
кишинин баары болбосо да, басымдуу бөлҥгҥ таасын туюп турду...
Теребелге текши төгҥлҥп аткан жамгырдын жагымдуу шооратына кулак
тҥргөн боюнча ҥңкҥрдҥн жаан тийбеген бөлҥгҥндө орун-очок алып, дасторкон
жайылып, самоор кайнатылып, чай ичилип, бата кылынган соң атайы ала келинген
токтуну Бакай атанын арбагына багыштап курмандыкка чалышты. Ошогезде
жамгыр сээлдеп барып басылды. Нургҥл менен Атыр ичеги артуу менен алек
болсо, балдардын бири эт бышыруунун өтҥлҥн алды. Дагы төртөө жҥктҥн
калганын апкелҥҥ ҥчҥн төмөнгө кетти. Бҥбҥ Мариям Асанкан экөө жогору
жөнөдҥ. Ҥч-төрт мҥнөт жҥргөңдөн кийин бийик зоого такалышты. Оң, сол
тарабын жана алды жагын зоо каптаган бул жер Туюктөрдҥн бҥткөн жери
экендигин, этек жагы жайыт колот катары көрҥнгөнҥ менен утуру жогорулаган
сайын кууш тарткан эки кырдагы киши боюнчалык зоока да өсө берип, акыры 1520 метр бийиктиктеги зоого айланган кезде биригип, колоттун төрҥн туюктап
калганы ҥчҥн Туюктөр деп аталгандыгын тҥшҥнҥштҥ. Зоонун ҥстҥнөн агып
тҥшкөн шаркыратма, - анын жоондугу билектей эле, - бар экен, аны саамга карап
турушту. Андан кийин шаркыратманын сол тарабындагы зоонун анча тик эмес
бөлҥгҥнө жармашып, бири-бирин жөлөп-таяп, жогору чыгышты. Зоонун ҥстҥ
менен басып шаркыратмага жетишкенде Ташказанды көрҥштҥ.
Бул табигый Ташказан кадимки казанга опокшош, болгону бир аз сҥйрҥ
экен. Узундугу бир метрден аз-маз ашыкча, туурасы бир метрден кичине кем,
тереңдиги 70-80 сантиметрге барабар окшойт. Анын бир чекесинен чакан суу агып
кирип, экинчи чекесинен агып чыгууда. Жогортодон жылжып келген бул
кичинекей суу Ташказанда саамга кармалып, ошол ирмемде кадыресе тыныгып,
серпилгичтиги, чыдамкайлыгы сыяктуу ички кудурет-кубаттарын толук ойготкон
соң агып чыгып, шаркыратмага айланып бийик зоодон тайманбастан секирип
тҥшҥп аткан сыяктанат.
Мындай кооз жана керемет жерге Асанкан манасчынын да, Бҥбҥ Мариям
дастанчынын да алгачкы келиши. Бирок Бҥбҥ Мариям Асанкандан айырмаланып,
Туюктөрдҥ да, Ташказанды да экинчи ирет көрҥшҥ. Бирини жолу мындан жыл
маалы мурда Бакай ата менен так ушул жерде жолугушкандыгын алдын ала
көргөн.
Былтыр 7-китептин жарык көрҥшҥ менен тагдыр-тҥйҥнҥ чечилген Жайсаң
ата эми Тҥбөлҥктөн өз жайын алаарын, эгер Бҥбҥ Мариямга кандайдыр бир
кошумча маалымат керек болсо, анда Бакай ата менен да жолугушуп турса
болоорун ага 27-марттагы (2002-ж.) медитация учурунда айткан эле. Бҥбҥ Мариям
Бакай ата менен кантип жолугушаарын билбей жҥргөн кҥндөрдҥн биринде бҥгҥн
тҥнҥ болчу кезигҥҥнҥ алдын ала көрҥп, бир жылдан кийин болчу окуяга аралашып
калган. Туюктөр менен Ташказан Бҥбҥ Мариямга ошон ҥчҥн тааныш.
- Ташказан ушулбу, же дагы башкасы бар болду бекен?, - деп суроо салган
Асанкан жооп кҥтпөстөн эле мындай сунуш киргизди. – Издештирип көрбөйлҥбҥ.
Балким, таап алаарбыз.
Бҥбҥ Мариям унчукпай макул болду. Асанкан бир тарапты көздөй кетти.
Бҥбҥ Мариям экинчи тарапты карай беттеп басты да, кҥҥгҥм киргенге чейин
бҥткөрҥп алчу дагы бир ишине киришти: теребелге кунт коюп көз жҥгҥрттҥ, жаңы
жердин шарттарын жана балдар калган ҥңкҥргө карата жайгашуусун эсине тҥйө
баштады. Тҥнкҥ медитациядан кайткан кезинде бул аракетинин кереги абдан
тиймекчи: Бҥбҥ Мариям транс абалынан чыккандан кийин өзҥнҥн каерде экенин
жеңил аныктап, балдарды оңой таап бармакчы. Ошол себептҥҥ, дээрлик эки саат
135

бою кыдырып басып жҥрдҥ. Кҥҥгҥм кирген кезде ҥңкҥрдө калгандар да
Ташказанга чыгып келишти.
- Эки жыл мурун биз мында зыярат кылып келгенде жогорутадан аккан бул
кичинекей суу жок болгонуна карабай Ташказанда суу бар эле. Бирок анын
тҥбҥнөн же капталынан жылжып булак чыкканы билинген эмес, - деди Мурат. –
Ал эми агып келип аткан бул суу кечээ тҥнҥ бою жааган жамгырдан пайда болсо
керек.
- Туура айтасың, - деди Бҥбҥ Мариям аны коштоп. – Бул колоттун
таманында жайгашып калган Ташказанга жазында эриген кардын жана жайкы
жаан-чачындын суусу гана куят. Кардын жайы го тҥшҥнҥтҥҥ: эрип бҥткөн соң суу
келбей калат. Кээде жай бою бир тамчы жаан жаабаган кургакчыл жылдар болот
эмеспи. Ошондой маалдарда да Ташказандын суусу бууланып какшып калбайт: же
мелт-калт жык толот, же кыйла бөксөрөт. Эгерде Ташказанда суу жык болсо, ал
жылы эл тынч жашап, токчулук болоорун, кокус эле Ташказандын суусу бөксөрсө,
ал жылы же улуу тумоо каптап, же жоо чаап, же ич ара ырк кетҥҥлөргө кириптер
болушаарын илгери эл бийлеген улуктар эң жакшы билишкен. Ошого жараша
эстҥҥлҥк жана эптҥҥлҥк менен камылга көрҥшкөн. Кыскасы, бул Ташказан
төлгөчҥ катары элибизге миңдеген жылдар бою кызмат кылган. Керек болсо азыр
да ошол кызматын кылууда.
- Ташказандын суусу кышында дагы тоңбостугун көргөндөр айтышты, деп укканын ортого салган Мурат Ташказандын касиеттҥҥлҥгҥн дагы бир жолу
ырастап өткөн соң сөз токтоду.
Талант атайын дайындаган жерге жагылган шам киши боюнча бийикке
көтөрҥлҥп, алоолонуп кҥйҥп берди. Бҥбҥ Мариям дастанга аралашкандан бери эң
ийгиликтҥҥ кҥйгөн шамдардын бири ушул болсо керек.
Шам кҥйҥп бҥттҥ. Тогузоо ҥңкҥрдҥ көздөй кетип, Бҥбҥ Мариям ээн жерде
жалгыз калды.
Ушул тогуз кишинин ичинен бири да Ташказандын жанында тҥнкҥсҥн
жалгыз кала албайт эле. Коркушмак. Бирок Бҥбҥ Мариям ҥчҥн эч кимиси корккон
жок. Коркмок тҥгҥл кооптонуп да коюшпады. Бҥбҥ Мариямдын медитациясы
ийгиликтҥҥ өтҥп, баары жакшы болуп, эсен-соо кайтып келет деген ишенимде
ҥңкҥргө бейкапар тҥшҥп келишти. Казандын өтҥлҥн алгандар от менен алек болду.
Самоорго жооп берчҥлөр суу кайнатууга киришти. Ишсиздер дасторкондун
тегерегинде отуруп алып, ар кыл темада маек курушту.
―Ҥч тарабыбыз бийик зоо болду. Эми эже кай жактан келип калаар экен.
Балким, биз отурган ҥңкҥрдҥн алды жагындагы тҥзөңчөдөн пайда болуп калаар‖, деп ойлоп койду Жумадин бир кезде.
- Саат он бир жарым болуптур. Эже кеткенден бери эки саат өткөн тура.
Азыр келип калып жҥрбөсҥн. Чай ырастачы, - деп Талант саатын караган соң
Нургҥлгө кйрылды. Талант оозун жыя электе:
- Таке!, - деген Бҥбҥ Мариямдын ҥнҥ угулду.
- Эже келди‖, - деп Нургҥл чочуп айтты да, маңдай жактагы зоонун ҥстҥн
көргөздҥ. Карашса, бийик зоонун ҥстҥндө Бҥбҥ Мариям турат. Ал жерде так азыр
Талант ―эже келип калып жҥрбөсҥн‖ деп айткан кезде пайда боло калганын
тҥшҥнҥштҥ. Буга кубанышты. Ортодогу аралык кыйла алыс болгондуктан, акырын
айтылган сөздҥ кантип угуп алды деп таңгалышты. Бул жердеги тогуз кишинин
эжеси, урматтуу Бҥбҥ Мариямдын ар бир медитацияга кеткени бири-бирине
дээрлик окшош болгону менен, ар бир медитациядан кайтканы ар башка болчу.
Бул сапаркысы да башкаларынан караманча бөлөк болду: заматта эле
сыйкырчыдан бешбетер зоонун ҥстҥндө пайда боло калганына тогуз киши
кубанса, ал кубаныч Таланттын акырын айткан сөзҥн кантип укту деген
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таңгалууга өттҥ. Бир нече көз ирмемден кийин ал таңгалуу ҥрөй учурган
коркунучка айланды. Анткени, эми Бҥбҥ Мариям жарды көздөй кадам таштады.
Эми эмне болот? Асты жар экенин билбей кулап кетеби? Аркалаган
ишинин аягына чыга албай калабы? Анда толук жазып бҥтө элек дастан кантет?
Аны жараткан акын – Жайсаң ата кандай абалда калат? Ушундай улуу чыгармага
ээ болгону калган кыргыз элинин эртеңин эмне кҥтөт? Ҥңкҥрдө ырайлуу
жайланышкан бул тогузоо бир же бир нече көз ирмемден кийин жардан учуп
кеткени калган Бҥбҥ Мариямды карап тура беришеби? Кырсыкты токтотууга эч
аракет кылышпайбы? Кандайдыр бир амал-аргалары барбы?..
Анткени менен ―жатып өлгөнчө - атып өл‖ демекчи, жатып алышкан жок.
Жападан жалгыз мҥмкҥнчҥлҥктөрҥ бар эле, ошону пайдаланышты.
- Эже, астыңыз бийик жар. Учуп кетесиз. Солго бурулуңуз, - деп
кыйкырышты.
Бҥбҥ Мариямды ажалдан арачалап калчу алгачкы жана акыркы аракеттин
акыбети кайтты: Бҥбҥ Мариям дароо солго бурулду да, жардын кыры менен басып
жөнөдҥ. Талант тура алып кыйгач жол менен чуркады. Жумадин артынан жҥгҥрдҥ.
Бҥбҥ Мариям жардын кыры менен ыкчам басып, ылдый тҥшкөнгө ылайык
жерди көздөй баратты.
Талант менен Жумадин жардын астындагы жолдо жогору чыкканга ылайык
жерди көздөй баратышты.
- Ошол боюнча баса бериңиз. Азыраак калды. Дагы басыңыз! - деп кээде
кыйкырып коюшат.
Мындайда жол арбыбай коет эмеспи. Убакыт өтпөй коет эмеспи.
Бая, Ташказандан төмөн тҥшҥп келатышканда кантип басып өтҥшкөнҥ
байкалбаган кыпкыска жолду эми аябагандай алыс аралыкты абдан көп убакытта
араң артка таштагандай туюм менен чуркап өтҥштҥ. Кыйла алдыга озуп кеткен
Талант жантайыңкы бетке жармашып жардын ҥстҥнө чыккан кезде Бҥбҥ Мариям
да ал жерге келип калган болчу. Жумадин жогоруга чыкканда Бҥбҥ Мариям менен
Талант сҥйлөшҥп отурушуптур.
- Жакшы келдиңизби?, - деди энтиккен Жумадин.
Бҥбҥ Мариям анын колун кармап, баары жайында экенин билдирди.
- Мен эми гана өзҥмө толук келдим, - деди Бҥбҥ Мариям бир аздан кийин. –
Бу сапар медитациядан кайтканымда алгач бутум пайда болгонун сездим. Анан
барып денемдин калган бөлҥгҥн туйдум. Мурда көбҥнчө адегенде башым пайда
болчу да, улам ылдый көздөй жылып отуруп, бҥт денем калыбына келчҥ. Бул жолу
тескерисинче болду. Ал эми бҥгҥнкҥ медитация ойдогудай өттҥ. Бакай атанын
арбагы менен жолугушуу өтө ийгиликтҥҥ болду. Акылман бабабыздан шумдук
баалуу маалыматтарды алдым. Нылдыкана деп аталчу керемет ҥңкҥрдҥн ичин
кыдыртып көрсөттҥ, - деп Бҥбҥ Мариям жанындагы эки жигит берҥҥгө батынбай
ойлорунда сактап турган ―Кандай барып келдиңиз?‖ – деген суроого жооп узатты.
– Медитациянын маалы аяктап, Бакай атанын арбагы менен коштошкондон көп
өтпөй ал кишинин карааны көрҥнбөй калды. Ошогезде шоолам ҥзҥлҥп кетти.
Анткени Айдын бетин кара булут каптап калган экен. Дагы бир нече көз ирмем Ай
ачык турганда силердин жаныңардан пайда болмок окшойм.
- Биз жайгашкан ҥңкҥрдҥн ылдыйраагындагы тҥзөңчөдөн сизди пайда
болуп калаар деп ойлоп койгон элем. Ошол оюм сиз медитацияда жҥргөн
катмарларга да өтҥп, сизге кандайдыр бир деңгээлде багыт болуп берген
окшобойбу, - деди Жумадин шашкалактап. – Ошол тҥзөңчөнҥн так ҥстҥндөгҥ
зоонун кырында пайда болуп калдыңыз.
- Балким, - деп Бҥбҥ Мариям сырдуу жылмайды.
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Жумадин андан ары: ―Негизи пенденин ою өтпөгөн да, жетпеген да булуңбурч бу чексиз Ааламда дегеле жок болсо керек деп ичимден ойлоп койдум‖.
- Эженин келээр маалы болду, чай ырастачы деп мен Нургҥлгө
кайрылаарым менен ―Таке‖ деп мага жооп берген ҥнҥңҥздҥ ҥстҥ жактан уктук, деди Талант.
- Сенин сөздөрҥңдҥ укканым да, ―Таке‖ деп жооп бергеним да эсимде жок.
- Сиз жарды көздөй кадам таштаганда учуп кетет экен деп жҥрөгҥбҥз
тҥшҥп калбадыбы. – Талант сөзҥн улантты. – Анан солго бурулунуз деп
кыйкырдык. Сиз биздин айтканды аткарып, солго бурулуп ыкчам жөнөдҥңҥз.
- Айттым го, алгач бутумду сездим, анан калган денем пайда болду. Ал эми
мага кыйкырып кайрылганыңар элес-булас эсимде. Анан солго бурулуп, жардын
кыры менен басып жөнөгөм. Көп өтпөй энтигип дем алган кимдир бирөө
жакындап келатканын туйдум. Ал кишинин кадамынын дабышынан, энтигип дем
алышынан, караанынын көлөмҥнөн улам Талант – сен экениңди аныктадым.
Зоодон учат экен деп бөөдө корккон экенсиңер. Мен медитациядан жаңы
кайтканымда каерде экенимди билбегениме байланыштуу бутумдун эрки менен
болом: бутум кай жакты көздөй шилтенсе ошоякка кетем. Алдымдан аң туш келсе
жыгылбай, жар туш келсе кулабай өтөм. Зарылчылык болсо, учат окшойм.
Медитация маалында учкандай эле, медитациядан жаңы кайтканда да уча алсам
керек. Менимче, биринчиден, медитациянын инерциясы менен, экинчиден,
денемдин салмагын тҥк сезбегендигимден, ҥчҥнчҥдөн, коркуу сезими менде такыр
болбогондуктан, физикалык мыйзамдардан сырткары болуп калам го, сыягы.
Качан гана акыл-эсим толук калыбына келген кезде бул жөндөмдөрдөн ажырап,
жөпжөнөкөй киши болуп калам.
- Эже, ―Таке‖ деп жооп бергениңиз эсиңизде калбаптыр. Биздин
коркконубуздан улам кыйкыруу аркылуу берген көрсөтмөлөрҥбҥздҥ таптак
аткарганыңыз кызык: акыл-эсиңиз калыбына али келе элек болгондуктан, сол
жагыңызды кантип аныктадыңыз? – деп, Жумадин бул суроону ичине батыра
албай ―балп‖ эттирди.
- Башкаруу пульту бар оюнчуктардын кнопкаларын басуу аркылуу алыс
аралыктан эле каалаган жакка бурса болот эмеспи. Мен да азыр силердин ҥнҥңөр
аркылуу башкарылсам керек.
Ушуну менен жардын кырында отуруп алып маектешҥҥ аяктады.
- Жҥргҥлө балдар, Ташказандын суусунан ичели, - деп Бҥбҥ Мариям сунуш
кылды.
- Мен кҥзҥндө Эчкилҥҥ тоосундагы медитациядан кийинкидей болуп
каным катып суусабасам дагы бир аз суу ичким келип турат.
Алар Ташказанга басып барышты. Баары кочуштап суу уурташты. Суу
кечиндегиге караганда кыйла жылуу экендигин байкашты.
- Суу жылып калыптыр да, - деп Жумадин таңгалып айтты. Андан башка
сөз сҥйлөнбөдҥ.
Алар кыйгачтай басып, ылдый тҥшкөнгө ыңгайлуу жер аркылуу төмөн
тҥшкөн соң, бат эле ҥңкҥргө жетип келишти. Баары дасторконго тегеректеп
отуруп, эженин келишине карата демделген чайдан ичишти.
Тҥн жарымы болгон кезде бышкан эт казандан чыгарылып, дасторконго
коюлду. Бакай атанын арбагына багышталып куран окулду. Бата тиленди. Андан
кийин ар кимиси өзҥнө тийген устукан менен алек болгончо, ар кыл темада кызуу
маек куруп, бирде дастандын тегерегинде кеп козгошсо, бирде учурдун кайсы бир
маселе же көйгөйлөрҥнө токтолушту.
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(Акын жана жазуучу, Бишкектеги ―Бийиктик‖ бсмаканасынын директору
Жумадин Кадыровдун Бҥбҥ Мариям туурасындагы китебинин жарык көрө элек
барактарынан).
ИЗДЕГЕНИМДИН ӨЗҤ - КӨЗГӨ КӨРҤНБӨГӨН, КОЛГО КАРМАЛБАГАН
СЫРДУУ ДҤЙНӨ
Тилеген Сейитбеков16:
Мен Токтогул районунун Көтөрмө айылынан болом. Айтылуу Семетейчи
Сейдене17 апанын уулумун. Бул жерге мен ҥй-бҥлөм менен 3-жолу келип жатам.
Ал эми келгенимдин максаты - мен «Манас» эпосунун жаңы вариантын жаратып,
бҥтҥн элдин алдына алып чыкканы турам. Мен ошол чыгармамды жаратууда,
образдардын элесин чагылдыруу ҥчҥн, ушул жерге (Манас кҥмбөзҥнө) келип,
олуя, пирлерден руксат сурап, кҥч топтоп жҥргөн убагым. Мен ушуга 20 жылдык
өмҥрҥмдҥ сайгам. Издегенимдин өзҥ - көзгө көрҥнбөгөн, колго кармалбаган
сырдуу дҥйнө. Эми мунун акыры кай жерге барып такалат, аны турмуш өзҥ
көргөзөт. Бирок, мен бул дҥйнөдөн чыныгы жашоону, чыныгы адам болуп кандай
жашоо керектигин, бейиштегидей турмушту элестетип алгам. Эми ошого кантип
жетҥҥ керек деген ой, изденҥҥ менен алпурушуп жҥргөн адаммын.
Мазарлардын ар бири өзҥнчө касиетке ээ. Бир мазар менен бир мазар
бирдей эмес. Бизди табият жараткан, ар бир жер өзҥнчө өзгөчөлөнгөн касиетке ээ.
Бҥт жер касиеттҥҥ. Касиетсиз жер болбойт. Кандайдыр бир касиетке ээ болгон,
жаратылыштын же бир жердин кичине бөлҥкчөсҥ - мазар.
Мен өзҥм карапайым адаммын. Тээ балалык кезде мен чыгарма жаратамбы
дегем. Анан кайра «мен акын болбосом, же жазуучу болбосом, менден кандай
чыгарма чыгат» - деп ойлондум. Бирок, баары бир бул ойдон эч кутула албадым.
Ошентип ойлорум мени ооруга алып келди. Анан мен оорудум. Менин оорум
«чыгарма» деген оору болду. Мен чыгарманы жаратайын эле дейм. Бирок ага
кудуретим толук жетпесине көзҥм жетип, тҥшҥндҥм. Анан мага кошумча аңсезим, кошумча кҥч-кубат керек болуп калды. Мен анан ошол кҥчтөрдҥ
мазарлардан издедим. Бир эле эмес, көп мазарларды кыдырдым. Барып алып
ыйладым, сурандым, мына бул жерден деле «Ээ кудуреттҥҥ олуя заадалар,
баарыңарга сыйынып келдим, мага ашыкча акыл бериңиз, мага ашыкча кҥч
бериңиз, мен ушундай чыгарма жаратууга кудуретим жетпей жатат, мага бир
ырайым этип коюңуздар, мен акча табыш ҥчҥн эмес, же өз кызыкчылыгым ҥчҥн
16

Тилеген Сейитбеков Айгиненин китеби жарык к\рг\н 2007-жылы 46 жашта эле. Азыр
анын к\з= жок, 2008-жылы д=йн\д\н кайткан.
17
Сейдене Молдоке кызы (1922, Кетмен-Т\б\ \р\\н=, К\т\рм\ айылы) –
семетейчи. Айылдык жети жылдык мектепти аяктаган. С. \т\ жаш кезинен
ырга, с\зг\ =й=р болуп, \з= да кези келгенде жамактатып ырдай коюп ж=рг\н.
С. «Семетей» айтып калышын башка манасчылардай эле т=ш к\р== менен
байланыштырат. Анын т=ш=н\ адеп улуу акын Токтогул кирип, «Манас» айт
дейт. «Айланайын Токо! Аял киши болсом кантип айта алам?» - деп макул
болбойт. К\п \тп\й С. катуу ооруйт, т=ш=н\ Семетей кайра-кайра кирип,
эпосту айтууну талап кылат. Ушул мезгилде С-нин баласы чарчап калат. Муну
ал эпосту айтпаганы =ч=н т=ш=н\ кирген баатырлардын (Семетей ж.б.)
арбактарынын жазалоосу катары т=ш=н\т да, ээн калганда, к\б=нч\ т=н
ичинде \з=нч\ «Семетейдин» ар кайсы эпизоддорун айта баштайт.
С.Молдокеева 2006-жылдын апрель айында 87 жаш курагында д=йн\д\н
кайтты.
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эмес, бҥтҥндөй эл ҥчҥн, бҥтҥндөй кыргыз мекени ҥчҥн, Ата Журт ҥчҥн, атабабалардан келе жаткан салт-каадаларды эл алдына алып чыгыш ҥчҥн
ынтызармын, мага ушундай касиеттерди бере көрҥңҥздөр», - деп ыйлап отурам.
Мына, буюрса ошол мен издеген касиет, кҥчтөр келип, мен ушул жашоодон
издегенимди таап, кудай буюрса бҥтҥндөй элдин алдына чыгамбы деген өтө чоң
ойдо жҥрөм. Эми буюрса, арбактар колдосо, олуя, мазарлар колдосо, менин да
оюм ишке ашып, келечекте мен да бул жашоодо тек гана курсак тойгузуп, балачакамды гана багып өтпөй, бул жашоодогу кызыкчылыктарды кайра ушул
жашоого тартуу кылып кетем деген ҥмҥттөмҥн. Буюрса, аракетим натыйжалуу.
Чыгарма жаралды, каармандардын элестери келип жатат. Мен өзҥм негизи
мазарларга бейшемби кҥндөрҥ барам. Анан бирок башка кҥндөрҥ деле бош болсом
бара берем.
Ал жерлерден, албетте, ар кыл сыр, аяндарга туш болдум, бир эле жолу
эмес, бир нече жолу. Ар бир мазарга барганда сөзсҥз өзҥмө кандайдыр бир касиет
таап кетем. Менин мурдагы чыгармам кҥндөн кҥнгө мазарларга барган сайын
өсҥп-өнҥп олтурат. Мен ушуга бактылуумун. Биз тҥштҥктө Шамшыкал ата деген
чоң мазардын жанында жашайбыз. Ал мазар Шамшы Табирип деген адамдын
атынан аталган. Ал өзҥ илгери, көп кылымдар мурун олуя адам болгон экен. Бул
адам жалаң дин жолунда жҥрҥп, жалаң адеп-ахлак жөнҥндө иш жҥргҥзҥп келген.
Ошол адам жол жҥрҥп бара жатканда Кетмен-Төбөдөн кайтыш болот. Кайтыш
болгондо ал кишинин сөөгҥн өчөшкөн адамдары билбей калыш ҥчҥн, адам басып
бара алгыс татаал жерге көмҥшкөн дешет. Анан ал киши коюлган жер Шамшыкал
аталып калган экен. Ошол тоо кийин ыйык, касиеттҥҥ деп таанылып, Шамшы ата
коюлган жер бҥтҥндөй тузга айланып калган. Ал жер азыр «Шамшыкал туз кени»,
анан «Шамшыкал ата мазары» деп да эл оозунда айтылып жҥрөт. Ал өзҥ - узун
тоо, бөлөк тоолордон бөлҥнҥп турат. Нары жагы Нарын дайрасы, бери жагы кандайдыр бир тегиздик. Баш жагынан да, этек жагынан да суу агып турат. Ортодо
тоонун бөлҥкчөсҥ. Жалаң ошол тоо Шамшыкал тоосу болуп, тузга айланып
калган. Бир гана ошол тоо ошондой, башкалары андай эмес. Тегерегиндеги башка
тоолордо туз такыр жокко эсе.
МАЗАРДЫН МАНАСЧЫЛЫК ӨНӨРҤНДӨГҤ ОРДУ (ЖЕКЕ БАЙКООЛОРДУН
НЕГИЗИНДЕ)
Бакчиев Талантаалы
Байыртадан бери кыргыздын турмушунда келе жаткан «манасчы» жана
«мазар» деген феномендеринин өз ара байланышы, мамилеси тууралу сөз, буга
чейин илимий чөйрөдө терең изилдөөгө алынбай келген. Ошондой болсо да, соңку
эки-ҥч жылдан бери бул маселе айрым бир изилдөөчҥлөрдҥн кызыгуусун
арттырып келе жатканын байкаса болот. Алгач ирет бул маселеге окумуштуу
Г.Айтпаева өзҥнҥн «Кыргызстандагы мазарлардын феномени (проблемалардын
гипотезалардын коюлушу)» аттуу илимий макаласында кайрылган эле18. Дҥйнө
элдериндеги бҥбҥ-бакшы, ырчы, төкмө акын, эпос айтуучуларынын келип
чыгышы, белгилҥҥ бир жерлер менен байланыштуу экендиги тууралу
маалыматтарды көптөгөн илимий адабияттардан кездештирҥҥгө болот. Маселен,
казак элинде төмөндөгҥдөй бир ишеним жашап келген: «домбра черткенди
18

Айтпаева Г. Феномен мазаров в Кыргызстане (постановка проблемы и
гипотеза)
//
Академический
вестник:
Ежегодный
сборник
статей
преподавателей Американского университета в Центральной Азии. – Бишкек,
2004. – Выпуск II. – Стр. 128-139 .
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ҥйрөнгҥсҥ келген адам, ҥч арал жолдун кесилишиндеги мҥрзөнҥн тҥбҥнө отуруп,
көзҥ илинип кеткичекти тынбай домбра черте бериши зарыл болгон. Бул
ишенимдин негизги мааниси төмөндөгҥдөй, жолдордун кесилишинде арбактар
чогулуп, домбра ҥйрөнөм деген адамга черте албай жаткан жаңы кайрыктарды,
жаңы кҥҥлөрдҥ ҥйрөтөт»19. Ушул сыяктуу эле легенда тҥркмөн элинде да
кездешет: «дутар черткенди ҥйрөнгҥсҥ келген же дастан айткысы келген адам
Баба-Камбардын мҥрзөсҥнө барып тҥнөп, көзҥ илингиче дутар чертип же дастан
айтышы керек. Анын көзҥ илинээри менен тҥшҥнө ажыдаар, бычылган чоң төө
кирет. Эгерде аларды көргөндө ал коркпой турган болсо, Баба-Камбар өзҥ келип,
ак батасын берет»20. «Хакас, бурят элдеринде поэтикалык шыктын, айтуучулук
өнөрдҥн пайда болушу табигый стихиялардын, тоо, токойлордун ээлери менен
байланыштуу деген ишеним бар. Эпос айтып калуу ҥчҥн алар алгач ирет тоо
ээлери менен байланыш тҥзҥшҥ зарыл. Байланыш тҥзҥлгөндөн кийин гана
айтуучулар жаратылыштын, жан-жаныбарлардын, адамдардын кыймыл аракетин,
кубулуштарын башкарууга жетише алат»21. Өзбек элинин дастан айтуучулары
жөнҥндөгҥ уламышта: «Дастан айтам деген адам, ичинде булагы бар, тҥпкҥрҥндө
жыгачтан домбра жасап жаткан карыя бар Муратбакшы деген ыйык ҥңкҥрдҥ таап,
ичине баш багып, булак суусунан татып, тҥнөп кетсе, карыя жасап жаткан
домбрасын ага берип, айтуучулук өнөргө эгедер кылат»22. Каракалпактарда болсо:
«Бакшы устат (каракалпактарда «бакшы» деп дастанчыларды айтат. - Т.Б.)
бакшылык өнөрдҥ ҥйрөнөм деген талапкерге, эски элдик салт боюнча, алыстагы
жолдордун кесилишине барып тҥнөп, анан кулагына жаңы бир кҥҥ кайрыгы
угулмайынча, кайтып келбөөсҥн буйрук кылат»23. Ал эми белгилҥҥ окумуштуу
К.Рахматуллиндин байкоолору боюнча: «Манасчынын эпосту айтып калышына
атайын белгилҥҥ бир жердин болушу зарыл. Ал сырдуу жана сҥрдҥҥ ҥңкҥр же
чоочун бирөөнҥн боз ҥйҥ жана ошондой эле Манастын кҥмбөзҥ да болушу
мҥмкҥн»24 - дейт.
Албетте, бул илимий булактардан кайсы бир элдик оозеки өнөрдҥн келип
чыгышына, калыптанышына тигил же бул жердин таасири бар экендиги жөнҥндө
ачык тҥрдө кеңири сөз кылынганы менен, илимий талдоого алынган учурларды
кездештирҥҥ кыйын. Атаганат, мындай абал манасчылык өнөрҥнҥн негизинде
жҥргҥзҥлгөн азыркы илимий изилдөө иштеринде да өкҥм сҥрҥп турат. Ал эми
бизге белгилҥҥ болуп келген кайсы гана манасчынын өмҥр баянына кайрылбайлы
анын чыгармачылыгы белгилҥҥ бир мазарлуу жер менен тҥздөн-тҥз байланыштуу
экендигин байкасак болот. Андай жерлердин айрымдары «Манас» эпосу менен,
айрымдары көзҥ өткөн олуязаадалардын ысымдары менен байланыштуу. Сөзҥбҥз

19

Турсунов Е.Д. Возникновение баксы, акынов, сэри и жырау. – Астана:
ИКФ «Фолиант». 1999. – Стр. 43-44.
20
Рахматуллин К. Творчество манасчи // «Манас» - героический эпос
киргизского народа. Фрунзе, 1968.
21
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жөндҥҥ болушу ҥчҥн манасчы катары мен өзҥмдҥн башыман өткөн бир окуяны
мисал иретинде келтирип кетҥҥгө уруксат этиңиздер:
1999-жылдын кеч кҥз мезгили (ноябрь айы). Анда мен Кыргызстандагы
Америка университетинде окутуучулук кызматта иштеп жҥргөн кезим. Ошол
учурда эмнегедир мен терең депрессия абалына туш болдум. Айлам кетти, жаным
жай албады. Эптеп айылыма жетҥҥнҥ кааладым. Ошондогу оор абалымды
кызматымдагы жетекчим тҥшҥндҥбҥ, айтор, айылга барып келҥҥгө эки-ҥч кҥнгө
уруксатын берди. Мен Бишкектен айылыма аттандым (Ак-Суу районундагы
Каракол айылы). Айылга жетип, ошол эле кҥнҥ кечкисин эмнегедир бала
кезимдеги кой кайтарып жҥргөн Жыргалаң суусунун боюндагы өзөнгө баргым
келди. Азыр ойлосом, ошондогу жан дҥйнөлҥк оор абалымдын дарысы дал ошол
Жыргалаңдагы өзөндө экен.
Ошентип, каш карарып калган кезде ҥстҥмө маркум атамдын ичигин
кийип, жөнөмөкчҥ болгондо, апам тынчсызданып, «эми караңгыда кайда
барасың?» деп калды. Жөнҥмдҥ айтсам, иним Талгатты бирге барсын деп, болбой
кошуп берди. Айылдан чыккандан кийин мен инимди ҥйгө кайтардым да, өзҥм
жетчҥ жериме жетип, Айкөлдҥн, кырк чоронун арбагына арнап Куран окуп, ошол
жердеги ак теректин тҥбҥнө ичигимди жамынып жатып, уктап кетиптирмин. Бир
маалда бир ачуу ышкырыктан улам чоочуп ойгонуп кеттим, маңдайымдагы
булактын тҥбҥндө аппак жылаан тикесинен тик туруп мени карап ышкырып
жаткан экен. Албетте, мен корктум, бирок шек алдырбай келмемди келтирип,
козголбой жата бердим. Бир аздан кийин ак жылаандын айланасы көк нурга
бөлөнҥп, көздөн кайым болду да, ошол замат ордунда табактай болгон аппак бака
пайда болду. Ал алкымын бҥлкҥлдөтҥп, акырын менин ичигимдин этегине жылып
келип отуруп алды. Менин тулку боюмду тер басты. Эмне кылаарымды билбей
турган учурда, беш-алты кадам аралыктагы автоунаа жҥрө турган жолдон
«Москвич» маркасындагы, кызыл тҥстҥҥ жеңил машина өтҥп калды. Ал
машинаны карамакчы болуп, башымды бурдум, алдыңкы фараларын жаркыраткан
машина бир жҥз метрдей ары барып, от алдыра албай токтоп калды. Мен
кайрылып, баканы чоочутуп албайын деп, эптеп ичигимди өзҥмдҥ көздөй тартып
алгычакты болбой, ичигимдин этегинде отурган баягы бака көздөн кайым болду.
Машинанын дҥркҥрөгҥнөн чоочуп кеткен го деген ойго келдим. Дагы бир аз
жатып, айдын жарыгына саатымды карасам, тҥнкҥ эки жарым болуптур. Мен
тегерете өскөн чырканактын курчоосунан чыгып, айылды көздөй жөнөдҥм. Бир аз
баскандан кийин аркамдан ырылдаган ҥн угулду. Кылчайып карасам, эки көзҥ
чырактай жанган, куйругу кайрылган, териси май сыйпагандай жалтыраган (эмне
жаныбар экенин айта албайм) жаныбардын келе жатканын көрдҥм. Ого бетер
жҥрөгҥм опкоолжуй тҥштҥ. Чын-жалганын билейин деп, токтосом ал да токтойт,
бассам басат. Ошентип, бир дем менен экөөбҥз ээрчишип көпҥрөгө келдик.
Көпҥрөдөн өткөндөн кийин ал жок болуп кетти (Бул окуянын айрым жерлери
А.Эгембердиеванын
«Манасчы
жана
мезгил»
аттуу
китебинде
да
25
чагылдырылган) .
Ооба, менин башымдан өткөн кандайдыр бир сыйкырдуу, ары сырдуу бул
окуя айрым бирөөлөр ҥчҥн кыялкечтиктен же коркунучтан улам, көзгө көрҥнгөн,
ойдон чыгарылган миф катары кабыл алынышы толук ыктымал. Минтип айтып
жатып, ошондогу көргөнҥмдҥ сиздерге далилдейин же ишендирейин деген ойдон
алысмын. Мен бул окуяны жогоруда сөз кылынган маселеге карата, мисал
25

Эгембердиева

А.

Манасчы

жана

байкоосунда). Б.: 2005. 42-43-бб.
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иретинде гана келтирдим. Ал эми менин айтайын дегеним, ошол жердин тарыхы
тууралу болмокчу. Бул окуядан бир нече жыл мурда, ошол жерде кой кайтарып
жҥрҥп, мен - Чыйырды, Каныкей, ымыркай Семетейге кабылган элем. Андан бир
аз өтпөй тҥшҥмдө (эки сапар көргөн тҥшҥмдө) бирде он эки чоронун, бирде жети
чоронун кҥмбөзҥн көргөм. Ал эми кийинчерээк, жогоруда баяндалган окуядан
кийин таятам Субанов Көбөгөндөн ошол жердин тарыхы тууралу сурап, собол
менен кайрылгандан кийин, «ал жер өткөн кылымдын отузунчу жылдары
Казакстандангы ачарчылыктан улам жер оодарып, ошол кезде жаңы уюшулган
«Каракол» совхозуна келген казак улутундагы Нургай молдонун мазары» экенин
айтты. Эмне себептен жана эмнеден улам Нургай молдо ал жерди мазар тутуп
калгандыгы жөнҥндө маалымат жок. Ошондой эле, Нургай молдого чейин ал жер
мазар катары элге белгилҥҥ беле же жокпу, эгер белгилҥҥ болсо анын мурдагы
аталышы кандай эле жана кандай мҥнөздөгҥ кызмат аткарчу эле деген сыяктуу
суроолорго жооп таба албадык. Бар болгону, өткөн кылымдын элҥҥнчҥ жылдары
анын тҥндҥк-батыш тарабында айыл тегирмени орнотулуп, иштеп турганы бизге
белгилҥҥ болду. Ал эми кийин гана 2000-жылдары ал мазарга бирин-экин мазар
баскан кишилердин келип-кетип жҥргөнҥн биз көрҥп да, угуп да жҥрдҥк.
Географиялык жактан алганда, бул мазар тҥштҥк тарабынан - Каракол шаары
менен Каракол (мурдагы аталышы Тасма-Каранар) айылынын ортосундагы
автоунаа жҥрө турган таштак жолдун боюнда болсо, тҥндҥк тарабынан Жыргалаң суусу агып өтөт. Каражал айылы менен Каракол айылынын ортосунда,
Каракол айылына бир чакырым жетпей, сол тарапта эки ак терек бар, тегерегинде
чычырканак өсҥп, ортосунан булак чыгып, Жыргалаң суусуна куят.
Жогорудагы окуя жана анын тегерегиндеги айтылган сөздөргө кошумча
иретинде дагы бир маанилҥҥ фактыны айтып коюуну туура көрҥп турам. Кеп
Кыргызстандын көрҥнҥктҥҥ кинорежиссѐру М.Убукеевдин (1935-1996) 1995жылдын жаз айларында тартылган «Манастын ааламы» аттуу илимий-популярдуу
кинотасмасынын жаралыш тарыхы жөнҥндө болмокчу. Кинотасманын
тартылышына тиешеси бар кишилерди эске албаганда, анын кайсы жерде
тартылгандыгын көпчҥлҥк көрөрман биле бербесе керек. Алдын ала айта кетчҥ
сөз, бул кинотасма М.Убукеевдин өмҥр чыгармачылыгындагы эң соңку жана эң
маанилҥҥ, чоң чыгарма катары белгилҥҥ. Ал эми анын эң кызыгы, кинорежиссѐр
бул кинотасмасын дал ошол мазардын жанынан тарткан. Мҥмкҥн бул таза
кокустуктур? Бирок, Жыргалаң суусунун боюндагыдай өрөөндҥ Кыргызстандын
башка көптөгөн жерлеринен да кездештирсе болот. Жок! Бул кокустук эмес эле.
Андай болушу да мҥмкҥн эмес эле. Себеби, «Манас» эпосу тууралу кинотасма
тартуу ҥчҥн автор эпоско байланыштуу жерди табууга аракет кылган. Болгондо да
мурда кино кадрларына тҥшпөгөн, «Манастын» мистикалык дҥйнөсҥнҥн
принциптерине жооп бере турган жерди издеген. М.Убукеевдин чындыкты
көздөгөн, оңой-олтоң турбаган, миң сырдуу жана бир кырдуу мҥнөзҥн жана
Манаска болгон өзгөчө мамилесин эске алганда, ал ҥчҥн режиссѐрдук жеке
чыгармачылыгынан да, карьерасынан да, принципиалдуу көз карашынан да
«Манас» ааламынын мыйзамдары алда канча бийик жана ыйык турган. Адамзат
өмҥр сҥрҥп келген реалдуу дҥйнөдөн сырткары башка бир зор касиетке ээ дҥйнөгө
кайрылып жаткандыгын ал жакшы тҥшҥнгөн. Бул тууралу ага учурунда орус
окумуштуусу Л.Гумилѐв да алдын ала катуу эскерткен эле.
Кийинчерээк кинорежиссѐрдун көзҥ өткөндөн кийин заманыбыздын залкар
манасчысы, устатым Ш.Азизовдон (1927-2004) сураганымда, манасчы мындай
деди: «Ал жерди Мелиске мен сунуштап, мен көргөзгөм! Коңурбайдын огунан
Семетей баатырыбыз жарадар болгондо, Айчҥрөк жеңебиз Таластан аккуу болуп
учуп келип, огун тҥшҥрҥп, Семетейди кайрадан жарык дҥйнөгө алып келген жер
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ушул – Жыргалаңдын бою, жылгындуунун ою». Ш.Азизовдун эпостогу бул айткан
окуясын өз аткаруусунда биз бир нече ирет эшиткенбиз. Бирок, тилекке каршы,
анын оозунан жазылып алынган «Манас» эпосунун ҥчилтиги кол жазма бойдон
(1995) жарыкка чыкпай жаткандыгына байланыштуу, биз мисал иретинде
манасчынын вариантынан мисал келтире алган жокпуз. Бирок манасчы
С.Каралаевдин (1894-1971) айтуусундагы китеп болуп чыккан «Семетей»
бөлҥгҥндө жогорудагы эпизод, Жыргалаңдын боюнда өткөндҥгҥ даана
сҥрөттөлгөн:
«Мээнет катын Айчҥрөк
Аккуу болуп кукулдап,
Тоо буткулду кыдырды,
Толуп жаткан канча жай
Бирөөн койбой кыдырды,
Чарчабастан талыкпай,
Будурду учуп бакалап,
Мунарык чөлдҥ жакалап,
Эчки-Өлбөстҥн эки чат,
Эңкейип учуп сыдырып,
Ҥч-Жыргалаң, чоң Көңҥз,
Бою менен кыдырып
Айчҥрөк кирип барды эле»26 (9.210-б.).
Жараты кҥчөп кетет деп, Бакай менен Канчоро шар аккан сууга байлап
койгон Семетейди Айчҥрөк көрҥп, ак килемге салдырып:
«Ошо Чҥрөк токтобой
Чымырканып, чыркырап,
Чын кудайлап буркурап,
Манастын уулу төрөнҥн
Огун аттай салды эле,
Ага токтолгон болот ок
Аттаганда шарт коюп
Жарадан тҥшҥп калды эле».
Биз кеп кылып жаткан дарыя жана анын аталышы тууралу сөз, манасчы
С.Орозбаковдун (1867-1930) вариантында да (эпостун биринчи бөлҥгҥндө) кеңири
чагылдырылган:
«Улуу тоонун оюна,
Улуу суунун боюна
Жыш ургандай барыптыр,
Шыкала конуп алыптыр,
Жыргап жатып калыптыр,
А жердин атын ушулар
Жыргалаң коюп салыптыр»27 .
Мында, Кер-Көлдҥ (Ысык-Көлдҥ), Чууну (Чҥйдҥ) жердеген калмак
кандарынын бири Орго кан, Манастын Алтайдан ата журту – Ала-Тоого келе
жатканын угуп, Арал, Тасма талаасы, Кулус жаң-жуң калаасынын жанындагы,

26

Семетей: Эпос. Саякбай Каралаевдин варианты б-ча. - Ф.: Адабият,

1989. 2-китеп. 210-б.
27

Манас: Кыргыз элинин баатырдык эпосу. 3-китеп. С.Орозбаковдун

варианты б-ча. – Б.: Кыргызстан, 1995. 150-б.
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Манастын аскери менен беттеше турган өрөөн (Жыргалаң суусунун бою) тууралу
айтылып жатат.
Ысык-Көл областындагы суунун аталышын алып жҥргөн «жыргалаң» деген
сөздҥн келип чыгышына кайрылганыбызда, С.Орозбаковдун вариантында
айтылгандай, «жыргалаң» деген сөз - «жыргал» деген уңгу сөздөн пайда болгонун
байкайбыз. Кыргыз тилинин сөздҥгҥндө бул сөз: «1. жан жыргаткан, көңҥл
көтөргөн бейкутчулук, бейпилдик, кеңчилик, ыракат, жыргаган сонун турмуш,
убайымсыз куунак көңҥл»28 дегенди тҥшҥндҥрөт. Ал эми биз кеп кылып жаткан
суунун аты (Жыргалаң) эпосто калмактар тарабынан коюлуп жаткандыктан,
монгол тилине да кайрылууга туура келди. Монгол тилинде «жыргал» деген сөз «бакыт» (жаргал) деп, «жыргалаң» деген сөз - «бактылуу» (жаргалант) деген29
маанини берет. Бул жагынан алып караганда, алтай тилдер тайпасына кирген,
кыргыз, монгол тилдериндеги «жыргалаң» деген сөздҥн уңгусу («жыргал»)
мааниси жагынан бир экендигин көрсөк болот. Демек, Жыргалаң суусунун
аталышы, аны менен бирге Жыргалаң суусу агып өткөн өрөөн «Манас» эпосунун
бир нече варианттарында чагылдырылгандыктан, бул өрөөн манасчылардын
чыгармачылыгы ҥчҥн белгилҥҥ бир кызмат аткарып келгендигин байкасак болот.
Ал эми М.Убукеев тарабынан Жыргалаң суусунун боюнда тартылган
кинотасмага кайрадан кайрылып келе турган болсок, манасчы Ш.Азизов
кинорежиссѐрго кеңешчи гана болуп бербестен, кинотасманы тартуу процессинде
тҥздөн-тҥз катышып, Ырамандын Ырчы уулунун ролун аткарат. Аты аталган
кинотасманы («Манастын ааламы») тартаардан бир жыл мурда – 1994-жылы
М.Убукеев, Ш.Азизовдун чыгармачылыгынын негизинде «Акыркы манасчы»
деген документалдуу кинотасмасынын негизги кадрларын дал ошол биз кеп
кылган жерден тартат. Дал ошол учурда, ошол жерде, сьѐмкадан кийинки танапис
мезгилдеринде баарына эле айта бербечҥ эпостогу «Манас менен Каныкейдин
кошулганы» аттуу окуяны М.Убукеевге манасчы толук айтып берген.
Кинорежиссѐр ал окуяны өзҥнҥн жеке архиви ҥчҥн кинотасмага тҥшҥрҥп, кийин
сактап койгон. Ал эми манасчы Ш.Азизовдун кинорежиссѐрго кинотасма тартыла
турган жерди көргөзҥп бергендиги жана ал кинотасмага манасчы өзҥ катышып,
чечилип «Манас» айтып бергендиги анын Жыргалаң өрөөнҥнө болгон өзгөчө
мамилесин тҥшҥндҥрөт.
Жогоруда айтылган Жыргалаң өрөөнҥндөгҥ мазардын негизинде берилген
фактылар, манасчы менен мазардын ортосунда кандайдыр бир мистикалык өз ара
тыгыз байланыш бар экендигин даана айгинелеп турат. Ошондой эле, мазар
манасчыга жана анын «чыгармачылыгына» кандайдыр бир зор дем, шык берип
тургандыктан, анын «Манас» эпосунун айрым бир эпизоддорунда орун алгандыгы
да мыйзам ченемдҥҥ.
КАЙЫПТЫН КОЛДООСУ ЖЕ АРБАК ДААРУУ
Исмаилов Улан
Адам баласынын башына ойго келбеген окуялар келип, же баскан жолунда
кҥтҥлбөгөн бурулуштар болот экен. Менин да башымдан ушундай окуя өттҥ. Мен
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2001-жылы орто мектепти бҥтҥп, Каракол шаарындагы К.Тыныстанов атындагы
университетке тапшырып, өтпөй калдым да айылга келип, өзҥмдҥ алаксытуу ҥчҥн
жайлоодогу чоң атамдын малына каралашайын деп тоого бардым.
Барганыма жарым ай болуп калганда жакын туугандарыбыз каза болду деп
кабар келди. Чоң атам, чоң энем экөө тең айылга кетти. Сентябрга бир жума
калгандыктан орто мектепте окуган инилерим да мектепке баруу ҥчҥн камданабыз
деп айылга кетишти. Тоодо жалгыз мен калдым. Эртеси кҥн батаарда койлорду
короого жакындатып, саан уйларды айдап келип жаңы эле четинен саай
баштадым. Бир кезде эле арт жагымдан дабыш чыккансыды, артыма кылчайып
карагыча кимдир бирөө кежигемди кыса кармады. Кежигем ооруганынан карылуу
адам экендигин сездим, бирок артыма бурулуп карай албадым.
«Токтот саанынды, иттин баласы! Тур өйдө, чык тетиги дөбөгө!», - деп
буюра өкҥм сҥйлөдҥ. Ошол кезде менде буйрукту аткаруудан башка аргам жок
эле. Чуркаган бойдон көрсөткөн дөбөгө чыктым, бирок дагы эле жанагы адамды
көрө албадым. Аңгыча арт жагымдан «Отур!» деп өкҥм ҥн чыкканда,
коркконумдан олтура калдым. Мен чыккан жер Эшперди деп аталган коктунун
кҥн батыш тарабы эле. Эшпердинин ичин көрсөтҥп: «Тетиги жерди кара, кайыптар
келатат. Тушуңа келип токтогондо ҥнҥңдҥ катуу чыгарып салам айт, берген
суроолоруна токтолбой так жооп бер, тапшырма берсе моюн толгобой аткарам де.
Сен тектҥҥнҥн тукумусуң. Коркпо, корксоң ата-бабаңа шек кетет», - деди. Мен
көрсөткөн тарапты карасам, өтө чоң куюн коктунун этегинен төмөн көздөй жҥрҥп
келе жатыптыр, так тушума келгенде куюн бир орунга токтоп айлана берди.
Аңгыча артымдагы киши: «Эй Алишер (азан чакырып койгон атым - Алишер эле,
бирок бул ысымымды атам, энем, чоң атам, чоң энем, анан өзҥм гана билер элем),
тигил куюнду жакшылап кара. Азыр баатыр чыгат, жакшылап карап таанып ал», деди. Ал кезге чейин менде өтө деле чоң коркунуч болгон эмес, качан гана куюн
ичинен баатырдын атынын моюну чыга баштаганда, бҥткөн боюм кылчылдап,
корко баштадым. Чоң ак саргыл кула ат минген, өзҥ дагы, аты дагы чоң, сҥрдҥҥ
жҥзҥнө караганда көзҥ жанып кҥйҥп турган, асынган мылтыгы бар, оң колундагы
найзасын көктҥ каратып көтөргөн, жалаң зоот кийген адам ҥзөңгҥсун чирене тээп,
атынын тизгинин тартып чыга келди. Минген аты бир орунга турбай жер чапчып,
туйлап турду. Ошол маалда арт жагымдагы адам: «Салам айт!» - деди, мен өзҥмдҥ
кармап, бирок тике карабай, жер карап салам айттым, бирок алик болгон жок.
Артымдагы адам: «Угуп тур» - деп тааныштыра баштады:
Айың менен кҥнҥңдҥн
Бир өзҥнөн бҥткөн эр.
Асман менен жериндин
Тирөөсҥнөн бҥткөн эр.
Ак калпактуу кыргыздын
Тилөөсҥнөн бҥткөн эр.
Кабылан Манас атандын
Ааламга кеткен атагы.
Бейжинге жеткен чатагы.
Белгилеп балам билип ал
Белгилҥҥ Манас бабанды
- деп токтолду. Аңгыча куюн ичинен көк ат минген узун бойлуу, колдору
шадылуу, ак сакалдуу, кызыл жҥздҥҥ, колунда камчыдан башка куралы жок адам
чыга келди. «Балам, башканы коюп ушуну таанып ал», - деди артымдагы киши.
Баатыр Манас бабаңды
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Сайып жҥрҥп тал кылган
Салып жҥрҥп там кылган
Жайып жҥрҥп тор кылган
Манасыңдын абасы,
Бай атанын баласы
Кабарында бар бекен
Касиеттҥҥ кан Бакай
- деп токтоду. Так ушундай жол менен кадимки Алмамбет баатырды
тааныштырды:
Сарала менен желген бул
Бейжинден качып келген бул
Сары тонун чечкен бул
Сары алтындан кечкен бул
Сайлуу мылтык жонуна арткан бул
Кыргыз деп тҥйшҥк тарткан бул.
Азиз хандын жалгызы
Алтын тагын дат алган
Алмамбет деп аталган
Айта жҥргҥн ар качан,
Алмаңдын Бейжинге салган чатагын
- деп, так ушундай жол менен көз алдымдан кырк беш адам өттҥ. Ар биринин
өзҥнчө сҥрҥ, өзҥнчө даңктала турган өзгөчөлҥктөрҥ бар экен. Бардыгы чыгып
болгондо жанагы баатыр деп алдыга чыккан адам: «Эй Алишер, биздин ушул
жҥрҥшҥбҥзду айта журөсҥң, айтканда жөндөп айт. Жеңил сөз менен айтпай,
барктуу, даңктуу кылып айт. Айтпай койсоң өз убалың өзҥңө. Таштабай айтып
жҥрсөң, эмнеге ыктасаң, ошондон алдыда болосуң. Узун элдин учуна, кыска элдин
кыйырына жеткире айтсаң, башыңдан бак да, дөөлөт-сөөлөт да кетпей, алдыда
болорсуң. Айтпасаң кусуру урсун сөзҥмдҥн», - деп туруп, «Айтасыңбы?!» - деди.
Ошондо артымдагы адам: «Көтөр башыңды, айтам де, какмар!», - деди. «Айтам» деп баш ийкедим. «Ой ҥнҥңдҥ чыгар, какмар, баатыр укпай калат», - деди. «Эми
баатырды жакшылап таанып ал», - деди. Карай калсам жанагы баатыр деген киши
мени теше тиктеп турган экен, көзҥ кҥйҥп туруптур. Коркуп кетип кайра жер
карадым. «Ой какмар, жакшылап кара» - дейм деп, экинчи жолу караты. Дагы эле
ошол калыбында турган экен. Баштагыдан эки эсе коркуп, кайра жер карадым.
«Ой какмар, ондоп карап ал. Тааныбасаң кантип айтасың», - деп бакылдап,
урушуп ээгимден өйдө көтөрҥп, кайра каратты. Баштагыдан бешбетер мени
жалындуу тиктеп турган экен. Ошол карашымда жарым мҥнөттөй тике карадым,
көпкө чыдабай башымды жерге салдым. Аңгыча: «Эй кара, биз кҥн чыгышка
баратабыз, тетиги калың кол - Коңурбайдын колу», - деп кҥн чыгыш тарапты
көрсөттҥ. Карасам, анчалык даана эмес калың кошуун турат. Деди да, ошол
тарапты көздөй жҥрө беришти. Качан кырды аша берээрде токтоп: «Баланын оозу
куру калбасын, оозуна бирдеме салып кой», - деди. Артымда турган адам колума
сары майга көөлөнгон баланын муштумундай талкан сунду: «Ме, же алып!». Бир
сугундум, тҥгөтө алган жокмун. «Баарын же, калтырба!», - деп колумдан жулуп
алды да, оозумду ачып тыгып: «Жут!» - деди. Коркконумдан оп тартып жутуп
ийдим. «Эй какмар, баатыр сага батасын берген жок. Бир жылдан кийин ушул
маалда баатырдын кҥмбөзҥнө барып «Манас» айтып, Айкөлдҥн жана Айкөлдҥ
айтып жҥрҥп өткөн манасчылардын сынынан өтөсҥң. Сындан өтсөң бата аласың,
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өтпөй калсаң майып болуп кайтасың, камдан какмар, мен болсо Саякбай деген
болом. Ошол сынакка сени таптайм, андан аркысын билбейм», - деди.
Эртең менен ойгонсом чоң шашке маал болуп калган экен. Кой короодон
чыгып, жаңыдан жайыла баштаптыр. Уйлар байлоодо экен. Төшөккө
жатпаптырмын, чоң атамдын тонун жамыныптырмын. Оозум кургап, суусап
калыптырмын. Муздак суу ичтим, ҥч кҥн бою суудан башка эчтеке ичкеним жок.
Купкуу болуп калыптырмын. Ошол кҥнҥ кечээги көргөн жерге барсам, кой
короодон чоң жер такырайып, аттын издери калыптыр. Кечке жуук чоң атамдар
келишти, атамдарга болгонду айттым. Чоң атам мойнуна жҥзаарчысын салып,
кыбыла тарапты карап өзҥнчө сҥйлөнҥп, бата кылды. Кошуналарды чакырып кой
союп, бата алдык. Эртеси ойгонсом, оң көзҥм соо туруп эле көрбөй калды,
кҥзгҥдөн карасам, кызарып эт турат. Ар кимиси ар кандай жоромолдоп, өтҥшҥп
кете электе доктурга алып барыш керек дешти, бирок чоң энем алып барбайм деп
болбой койду. Ар кҥнҥ чоң энем кҥл чыгарган калакты отко кыпкызыл кылып
ысытып, көзҥмө жакын алып келип муздак суу бҥркҥп, учуктап турду. Он кҥндөн
ашты дегенде көзҥм көрдҥ, бирок оң көзҥмдөгҥ сол көзҥмө өтҥп кетти. Бул дагы
он кҥндөн аша барып айыкты.
Арадан бир жума өткөндө уйларды чогултайын деп Көк секи деген жерге
барсам, эрте барып алган экенмин, уйлар карагайдын арасынан чыга элек экен,
мен кҥтҥп жатып уктап кетипмин. Тҥшҥмдө бир узун бойлуу сары киши: «Ой
балам, мени тааныйсыңбы?» - деди. «Жок ата, тааныбайт экенмин», - дедим. «Ой
кантип тааныбайсың, мен кезегинде ичкилик менен аркалык, казак менен кыргыз
тааныган Солтобай дегенди уктуң беле, ошол кишимин. Балам, менин сага
тапшырмам бар. Менин ырларымды эл оозунан жыйып, элге алып чык. Башында
келейин деп баатырдан өтө албай жҥрбөдҥмбҥ. Уктуңбу, аткарасыңбы?», - деди.
«Ооба аткарам», - дейм. «Жолуң ачылсын, кем болбо. Эл чогулган жерде атың
чыксын», - деп бата берип, «Тур балам, уюң кетти», - деди. Чочуп ойгонуп эки
жагымды карасам, эч ким жок.
Арадан болжол менен бир жума өткөндөн кийин Ак-Теректин ичине ашып
кеткен жылкыны алып келе жатсам, алдымдан узун бойлуу кызыл жуздҥҥ,
сакалчан, өтө кары киши чыкты. Тааныбасам да салам айттым «Алеки салам,
кимдин баласысың?», - деди алиги киши.
- Жумабектин.
- Жумабек кимдин баласы?
- Ийманбектин.
- Ийманбек кимдин баласы?
- Исмаилдин.
- Исмаил кимдин баласы?
- Масылбектин.
- Масылбек кимдин баласы?
- Чычынын.
- Токто каралдым, ошол Чычы мен болом. Айкөл арбаган экен, кут кылсын. Ар
дайым ишиң оңолсун, тукумуң өссҥн, кем болбо, кагылайын. Ээ балам, менин да
сага берер тапшырмам бар эле, бирок тҥйшҥгҥң арбын экен, жолтоо болбоюн.
Өзҥм кыл табып элем, ошону ала жҥр, илимге умтул. Жолуң ачылсын. Туу аштап,
эл баштап жҥр, оомийн», - деп бата кылды. Ошондон кийин билбейм, ойгонсом
ҥйдө экенмин, чоң энем сҥт тартып жатыптыр. Кээ бир тҥндөрҥ жонуп «Манас»
айтып жҥрдҥм, ээн жерге барып айтып жҥрдум. Тҥшҥмдө Саякбай ата «Эмне
жатасың?» - деп «Манас» айттырып жҥрдҥ, эмне айтканымды билбейм, ойгонсом
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ҥйдөгҥлөр тҥндө «Манас» айттың деп калышат. Чоң атам: «Эгер тҥнҥчҥндө уктап
жатып «Манас» айтса, чочутпагыла», - деп айткан экен, айтсам эч ким токтотчу
эмес экен.
Ошентип жыл маалы болду. Тҥшҥмдө Саякбай ата: «Ии, баатырдын алдына
барасың отуз кҥндөн кийин, камылгаң кандай?», - деди. «Көпкө эле айтып
калдым», - дедим. «Ээ балам, отуз кҥндҥк чамаң барбы?», - деди. Ошол кезде эң
көп айткан кезим эки кҥн болчу. «Жок, эки кҥндук кылып айтам», - дедим. «Эй
какмар, мени шылдың кылба. Жыл бою жетелесем эки кҥн чуркайм дейсиң.
Баатырдын алдында жок дегенде жети кҥн айтышың керек. Бҥгҥнтөн баштап эки
кҥндө бир айткының» - деди, ошондой кылдым. Таласка чыгаарга бир жума
калганда «Токтот айтканынды, кҥч топто. Эсиңде болсун, болгон кҥчҥңдҥ жумша,
сындан өтпөсөң жарым жан болоруңду унутпа!», - деди. Менин ичкеним ирим,
жегеним желим болду, «кандай болом, сындан өтөмбҥ» деген ой уктасам тҥштөн
кетпейт, ойгонсом ойдон кетпейт.
Жыйырма бешинчи августта таңкы саат төрт нөл-нөлдө биз чоң атам, чоң
энем баштап, он киши элҥҥ миң сом, жети кой, идиш-аяк, жууркан-төшөк алып
жолго чыктык. Ошол эле кҥнҥ кечки саат он бирде кҥмбөзгө жеттик. Кечинде
кароолчу менен кҥмбөзгө барып куран окудук, ошол маалда артымдан кимдир
бирөө: «Бҥгҥн эс ал, эртең эртең менен, тҥштө, кечинде куран окуп, арбакка
таазим кыл, бҥрсҥгҥнҥ 27-кҥнҥ эртең менен кҥн чыккандан баштап кҥн батканга
чейин кҥн менен жарышып айтасың», - деди. Артымды карасам эч ким жок экен,
болгон сырды атамдарга айттым, алар да мен айткандай кылышты. 27-кҥнҥ таңкы
төрттө турдук, боорсок бышырып жыт чыгардык, кҥмбөздҥн алдына барып куран
окудук, малга бата кылып, «Манас» айтчу жерди камдадык. Кҥн чыга мен
«Манас» айта баштадым, бир маалда эки жагымды карасам, өтө чоң, алп кишилер
мени курчап алып: «Катуу айт, жакшы айт!», - деп демитип турушту. Мен ансайын
кҥчөп айта бердим, ҥч кҥн жакшы айттым, төртҥнчҥ кҥнҥ тҥш оой чарчай
баштаган экенмин, колуна найза кармаган узун киши качырып келип: «Боорунду
жарам, кҥчтөп айт!», - деди. Мен коркконумдан кҥчтөп айта бердим, ошентип
жети кҥн айттым, кечинде токтоп бҥтсөм, атам, энем, деги эле бирге баргандар
көрҥнбөйт, жалаң эле алп адамдар тегеректеп алышыптыр. Ошондо баатыр
мандайыма туруп: «Жарадың ишке, батага эми татыктуусуң - деп алакан жайып, Тилиңде кут болсун, көзҥңдө нур болсун, жҥрөгҥңдө от болсун, билегиңде кҥч
болсун. Башың жер карабасын, ушул кҥндөн элге атың чыксын, атынды дат
албасын, айтышкан тең келбесин, эки тизгин бир чылбыр колуңда болсун, олжоң
жолуңда болсун. Айланып ааламга чык, оомийин!», - деди. Ошону уккандан кийин
өзҥмдҥ таштап ийдимби билбейм, ойгонсом кҥн чыгып калыптыр, биздикилер
жана таластык бир топ кишилер чай ичип отурушкан экен .
Ошентип мен ойдо жок жерден «Манас» айтып калдым. Аянды же улуу
сырды 17 жашымда алдым. Азыр «Манас» айтып жҥрөм, Солтобай жана Чычы
чоң аталардын тапшырмаларын аткара аламбы, билбейм.
МЫНДАЙ ЖҤКТҤ МАЗАРЛАРГА ТАШТАЙТ
МАЗАР – ТАЗАЛАНА ТУРГАН ЖЕР
Кожобекова Бурул
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Мен өзҥм элди көп көрөм, ошон ҥчҥн кээде жҥк тартып калам. «Кой,
мазарга барып жеңилденип келейин» деген сезимдер болот. Барсам эле жеңилдене,
тазалана тургандай болуп сезилет. Баратканда келмемди келтирип, ниет коюп,
даарат алып, андан кийин барам. Барганда кадыресе эс алып калам, ошол жерден
тазалангансып, көзҥм ачыла тҥшөт, иреңим да өзҥмө келип, көңҥлҥм да ачылат.
Ҥйгө келгенде кадыресе учуп келгендей болом, тим эле жепжеңил болуп калам.
Ошон ҥчҥн мазар адамды жеңилдетет деген чын, ниетин коюп баргандарды
жеңилдетип коет. Мазарга барганда эч кимди ээрчитпей, акырын өзҥм басып
барып, зыяратымды кылып келе берем. Ошондуктан мен мазарды тазалана турган
жер деп да ойлойм.
АЛЛА ТААЛА ДАГЫ КАСИЕТТИ КИМГЕ БЕРИШТИ ИЗДЕЙТ ЭКЕН
Дҥйшөн молдо
Жөн гана адамга бул нерсе берилбейт. Жамандыгы, элге кара ниеттиги жок
адамды олуялар, колдоочу пирлер алып кетет. Жана бул касиет атадан балага
берилет экен. Биздин дагы апабызда бар эле бул нерсе, таятабыз дагы жылдыз
санап, эмне болоорун кҥн мурунтан билип турчу экен. Биз ошону менен 2 жактан
калган, келген жҥктҥ көтөрҥп жҥрөбҥз, ошол аркылуу касиеттерди алып жҥрөбҥз
да.
Мисалы, мага адамдар чочуп келишет, ит, кара кишилер кубалап атат деп
келишет. Азыр жанагы кичине балдарды кара кишилер көп коркутуп жатпайбы.
Ошондой эле көзҥнө ар нерселер көрҥнҥп келип жатат. Жаңы эле тиги кичине бала
кетти го, өкҥл баламдын баласы, тҥндө кишилер келип коркутуптур. Атасы
мойнуна алып, кайра ичип албадыбы, эми ошол касиет баласына ооп кетиптир.
Атасынын кара, ак кишилери баласына ооп бара жаткандыгы мага көрҥнҥп жатат.
Эми биз ошону кайра атасына оодуруп жибердик, азабын тартсын да, жөн жерден
баласын кыйнабай.
Дагы Кайнар айылынан 22 жаштагы бир кыз келип жҥрөт. Атасы Аман
деген биздин туугандар болуп кетет, кыргызчылыгы бар. Ал кыз өзҥнө төрт кара,
эки ак киши келип жатканын айтат. Жанагы төрт кара киши - жан алгыч кишилер.
Ал кишилерди мен дагы көрҥп жҥрөм. Алар адамды келип асып кетишет.
Ошондуктан көптөр азыр асынып, муунуп өлҥп жатпайбы. Айылда деле бир адам
өлсө, 5-6 адам катары менен өлҥп кетип жатпайбы. Алар биринчи төртөө болуп
келет. Алар - жан алгычтар, ал эми жанагы экөөсҥ болсо кишилерди өлҥмгө
азгырат, башкача айтканда, жанагы өлө турган кишилердин колдоруна жип берет,
сыйыртмак берет. Анан берки төртөөсҥ жанын алат. Жанагы келген кыз мен ошол
төрт кара чалды көрҥп качтым дейт. Анан берки ак сакалчан чалдар келип,
«айнекти ачып кой, кызыл матаны жаппа» деди дейт. Мурда буларды көрҥп
жҥргөм, анткени бул чалдар кҥндҥз да, тҥндөсҥ да келип жҥрчҥ дейт. Ошону
менен таң эртең эшикке чыксам, 2 киши колдорундагы узун жиби менен келип
калыптыр, бирөөсҥ сыйыртмагын оң жагымдан башыма илсе, экинчиси сол
жагымдан сыйыртмагын илди, ошону менен эч нерсе билбейм дейт. Ошондо эч
нерсе билбей, тил дагы жок, жатып калыптыр. Анан мени киши жиберип
алдырышты. Мен баратсам менин кишилерим көрҥнсө керек, сҥйлөп кетиптир.
Анан мен барып тамырын кармасам, эч оору жок, кыргызчылык эле бар экен. Дем
салдым, дагы 2-3 жолу дем салганда оозунан ак көбҥк чыгып, керебеттен секирип
жатты, өзҥнөн да сурасаңар айтып берет. Дем салгандан кийин сҥйлөбөй эле
ыйлап жатты. Тил байланып калган да, жанагы жиптерди ыргытканда.
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Анан жанагы кызынын жҥгҥн апасына оодарып салдым, анткени апасы
кыргызчылык жолуна тҥшҥп, бирок аткарбай, моюн сунбай, кыргызчылыкка баш
ийбей койгондуктан, кызына ооп жатат. Ошондуктан өз азабын өзҥ тартсын дедим
да, өзҥнҥн жҥгҥн өзҥнө оодарып салдым. Бир убакта эшикте чыңырып жатат,
барайын десем кызына дем салып жатам, бир убакта ҥйгө алып киришти, кызына
демди жарымдатып коюп, апасын камчы менен чаап-чаап, дем салдым. Эс
алгандан кийин мага эмне болду дейт. Сага эмне болду, кыргызчылыкты мойнуңа
албасаң дайыма ушундай нерсе боло берет дедим. Мойнума алам деп сөзҥн берди.
Анан «бул жолдо таза жҥрҥп, таза тургула, ушак айтпагыла, жөнөкөй болгула» деп
кетип калдым. Азыр жакшы, экөөсҥ тең мойнуна алган, кызына баары ачык
көрҥнөт, мага келип турат. Айткандай баягы кҥнҥ дагы келип калыптыр, баары
айтып жатат сокур ичеги деп, бирок сокур ичеги эмей эле жанагы кишилери
ичинен кысып жаткан экен. Барып дем салып, тамырын кармасам, эч бир оору
жок. Көрсө атасы бир аз арак ичкен экен. Ошол атасынын кишилери кызынын
ичинен кысып жаткан экен. Бир дем салгандан кийин эле кызы жакшы болуп
калды.
Дагы Көксайдын кырман жагында бир жаш келин жашайт экен. Аны ооруп
жатат деп мени алдырышты. Көксайдын Кочкорбай молдосу, Раиш молдо (Ислам
институтун бҥтҥп келген жаш бала. Элдер молдоке дешет. – Айгине) чакырып
жатат дешкенинен барсам, ичим, бөйрөгҥм ооруп жатат дейт. Догдурлар дагы
келишип, сокур ичеги деп кетишиптир. Тамырын кармасам оору деле жок. Тиги
молдолор эки кҥн дем салышыптыр. Эч тыянак чыкпаптыр. Кайра тиги келиндин
жҥгҥн Кочкорбай молдо, Кочкорбай молдонун жҥгҥн тиги келин көтөрҥп жаткан
экен. Бир-эки мҥнөт дем салгандан кийин эле тиги келин уктап калды. Жҥгҥн
таштап койдум, чынында мындай жҥктҥ мазарларга таштайт.
Мазарга таштайт дегеним, дем салып жатканда теспе тартасың да, ошондо
жанагы мазарлардын элеси телевизор сыяктуу тартылып кетет. Анан ошол
тартылган мазарлардагы олуяларды чакырасың. Оорулууларды ошол мазардын
олуя, пирлери кармалашып айыктырат. Эгерде ооруп калган адамда илешкерлер
бар болсо, анда кҥчтҥҥ азиздерди чакырасың. Ошолор жанагы илешкерлерди
өлтҥрөт.
АЯНСЫЗ НЕРСЕ ДАЙЫМА НАТЫЙЖАСЫЗ
АЯН ААЛАМДАН БЕРИЛЕТ
Дҥйшөнбиева Кумар
Мага аян ааламдан берилет. Ушуга чейин Алланын бергенин жазып
койгонум 500 барак болуп калды. Ошондон айтып берейин.
Шекердеги Жер ҥйдҥн асты чоң шаар болгон.
Талас жакта Кҥмҥш деген бҥбҥ аял бар, ага тҥшҥнөн аян берилет. Уктап
жатып ал айта берет, мен жаза берем. Ошентип 2 жыл берилген аян менен талаа,
тоодон дары чөп чогултуп жҥрдҥк. Жанагы аяндарда кышында тоодон карды ач
дейт, карды ачканда көк тҥктҥҥ жалбырак турат, ошону алабыз, эгер аны бир кҥн
кечигип алып калсаң, ал кҥчҥн жоготот. 60 чакырым алыстыкка барып терип
келип жҥрдҥк го дары чөптөрдҥ. Эгер машине менен барайын десең, болбойт, анда
издегениңди таппайсың дейт. Издегенибиз эмне, кайда экенин деле билбейбиз.
Жҥр деп ээрчитип кете берет, кете берет, ошентип бул жерди ач, же бул жерге
токто деп аян берилет, ошол көрсөтмө менен гана издегенибизди табабыз. Анан
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акыры 1000 жылга чейин бузулбай тура турган «Аалам» аттуу дары жасадык. Бул
дарыны Жанагы Жогорку Кеңешке депутаттыкка койду го Карабуура округунан,
Ө. деген, ал дагы келди дарыларыңызды мага бериңиз, аптекамдан саттыралы деп,
уруксат бербей койду, азиздерим. Оорулуулар ҥйдөн эле алып кетишет,
балдарымдын, тууган-туушкандарымдын баары келип ушундан ичишет. Мунун эч
зыяны жок. Ал дарылар караңгы жерде туруу керек. Арак ичкен адам аны ичпеши
керек. Мурда адам карачу элем, азыр карабай калдым, мазар баспагандан кийин.
Адам таза болсо ал нурлуу болот. Таза дегеним, калп, ушак сөз айтпа, таза жҥр,
арак ичпе. Калп айтпасаң эле жеңил болот, кыргызчылык жолу.
Айгине: Бул адамдын айтуусунда дары чөптөрдҥ терип келип, аздап
кайнатып, бөтөлкөлөргө куюп кое берген, 2 жылдан кийин гана эми бардык
кайнатылган дарыларды кошкула деп аян болгон, ошондо тигилер кайнатмаларды
кошуп, андан дары чыгарышкан.
Бул дарыны ичкендер бат эле айыгып, дары өзҥнҥн кҥчҥн бат эле көрсөттҥ.
Кудачамдын кызы эхинокок болуп, догдурлар операция жасатуу керек деди.
Операцияга бербей туруп бул дарыдан ичти эле, 6 бөтөлкө ичкенден кийин
айыгып кетти.
Айгине: Кумар эженин айтымында, ошол жасаган дарыны академиядан
текшеришип, Америка, Россиядан келип, 12 ай бою изилдешип, сертификат
беришкен30, 7 ооруга даба болоорун жана көпкө сакталаарын айтышкан. Ал эми
Кумар эженин аянында бул дары 41 ооруга даба деп берилген. Дарынын өңҥ
кызгылтым, кадимки кулпунай суусундугуна окшош, даамы деле анчалык жок,
алчанын сөңгөгҥнҥн кайнатмасынын даамындай.
Анан Кумар эженин мазарларга баруусуна баласы абдан каршы, мазарлар
боюнча сурап барган кишилерге Кумар эже аябай тереңдеп, кызуусуна кирип
жооп берип жатса, баласы: «Апа, ушунун эмне кереги бар, ушинтип айтканыңды
качан токтотосуң, Кудайды тааный турган учур келди го», - деп нааразычылыгын
айтат. Баласы өзҥ ислам динине аябай берилген.
АЙТЫЛГАН АЯНДЫН БААРЫ ЧЫН ЧЫГАТ
Гҥлжамал
Анда мен белим ооруп, төшөктө жаткам. Анан селде оронгон, колунда аса
таягы бар ак сакал айнектен кирип келип: ―Байкуш балам ай, кыйналып жаткан
турбайсыңбы!‖ - деп, колун аркама салып, 3 жолу сыдырды да, аябай дем салды.
Мен болсо ―айланайын кудай‖ деп коркуп жаттым. Анан ал аксакал кетти,
кеткенден кийин эле баягы ооруган белим жок, сопсоо болуп калдым.
Бир жолу менин апам катуу ооруп калды. Мен жалынып, кудайга ыйлап:
―Айланайын кудай, атам тигинтип сокур болсо, апам минтип ооруп өлҥп калса,
мени ким карайт, эч кимим жок каламбы?‖, - деп айттым. Анан ошол ак сакал
келип: ―Сенин апаң азыр өлбөйт, 7 жылдан кийин өлөт‖, - деп айтты. Анан ошо
менен апам туура 7 жылдан кийин каза болду.
Асмандан жылдыз көрҥнөт мага. Көрҥнөт, бирок эч сөз айтпайт,
маңдайымда турат чоң болуп, кечинде көрҥнөт. Эң биринчи жолу кечке маал
эшикке чыксам, маңдайымда чоң жылдыз турат. Ҥйгө кантип киргенимди
билбейм. ―Айланайын кудай‖ деп эле ҥйгө кирип кеттим.
Бир кҥнҥ сыртка чыгып, кир жаяйын деген элем. Анан эле нарыраакта
талда бир бҥркҥт конуп турат. Тим эле жакын эле жерге келип конуп калды да,
мен карап турдум аны. Анан эле кирип жолдошума айттым. Ал: ―айылга кайдагы
30

Бул Айгине тарабынан текшерилбеген, тек гана маалыматчыдан жазылып алынган маалымат.
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бҥркҥт келмек эле‖ деп таза ишенбейт десең мага. Көрсө ал бҥркҥт менин көзҥмө
көрҥнҥп жаткан экен да, аны мен билбейм. Анан жанына жетип барып, кармайын
десем эле баягы турган бҥркҥтҥм жок, каякка учуп кеткени да билинбейт. Ошол
бҥркҥт конгон тал сонун, чоң тал болчу, анан эч шамал болбосо деле кулап калды.
―Бир бҥркҥт келип ушул талга конгон, анан эле куурап өлҥп калды‖, - деп
коңшума айттым. Ал коңшум болсо ошол тал жыгылган жерге барып, өрттөп,
ысырыктап, ырымдап эле жатып калды.
Мага сырлар айтылып жаткан учурда мен уйку-соонун ортосунда, же
болбосо тҥш көрҥп жаткан болом. Айткандарынын баары туура келет. Мага айтып
жатканда ―эч коркпо‖ деп айтат, ага болбой эле мен корко берем. Кечинде жалгыз
эч эшикке чыга албайм, ҥйдөгҥлөрдҥн баарын ойготом.
МАЗАР АР АДАМГА АР КАНДАЙ ТААСИР КАЛТЫРАТ
Кҥлипа
Өзҥм Кара-Буура районунун Аманбаево айылынан болом. 20 жыл эсепчи
болуп иштегем. Учурда Бишкек шаарындагы ―Бейиш‖ борборунда киши карайм.
Ооруп, тҥшҥмө ар кандай аяндар берилип, Манас атанын, Каныкей
апалардын элестери көрҥнҥп, тҥшҥмдө ар кандай оорулуулар көрҥнҥп жана ага
кайра айыгуу дабасы берилип, акыры ушул жолго толугу менен тҥшҥҥгө туура
келди. Мазарларга барсам кадимкидей мойнумдагы оор жҥк тҥшкөнсҥп жеңилдеп
калам. Бир кыз баспай калды. Ак ҥй мазарына бир барганда эле жакшы болуп
калды. Таң калычтуу, мунун сырын эч ким билбейт. Мазарга жин оорулуулар,
катуу корккондор, элирип калгандар барса жакшы болуп калышат. Ал эми ич
оорулуулар ооруканага барганы жакшы.
Мазар ар адамга ар кандай таасир калтырат. Ооруп баргандар болсо айыгып
кетишет, кээ бирлерине жакшы аяндарды берет. Ошондой эле ар бир мазар өзҥнчө
өзгөчөлҥктөргө ээ. Мисалы, Ак ҥйгө барганда аян болуп көбҥнчө молдолор
көрҥнөт. Манас атада болсо баатырлардын элеси көрҥнөт. Булактар жара, кээде
ич, көз ооруга даба болуп кетет. Эң биринчиден, адамдын ишеними болуу керек.
Ишенбей жасаган нерседен касиет ала албайсың, пайда да таппайсың. Мен Манас
ата, Кочкор-Ата, Тҥркестандагы, Жамбылдагы мазарларга, Боотерек ата жана
башка майда мазарларга барам. Мазарларга мурдараак 7 кҥн сайын бир барып
турчумун. Учурда өзҥ аян берет, бир айда бир же эки жолу барам. Бирок көп
барган жакшы. Таятам чөптөн дары жасачу экен. Ушул касиетти мен ҥйрөнбөй
калганыма өкҥнөм.
Ооба, көзҥ ачыктар көп, алдамчы, калпычылар да көп. Ошон ҥчҥн кҥчтҥҥ
бҥбҥлөрдҥн баркы кетип жатпайбы. Бирок иргелҥҥ учуру келе жатат.
Мага мазарлардын айрымдары жана менин туюмум ушундайча сезилет:
Кочкор-Атам эл сыйлаган чоң мазар,
Кулдук уруп сыйынганда көз ачар.
Кагылайын жети атамдын мазары,
Колдой көргҥн урпагыңды кылбай зар.
Жети атам бул мазарды жайлаптыр,
Короо-короо малы-көлҥн айдаптыр.
Кучак жеткис мазар терек болгон дейт,
Өткөн-кеткен чҥпҥрөктҥ байлаптыр.
Тҥшҥнбөстөр бул теректи кесиптир,
153

Калдыгы бу эскиликтин дешиптир.
Ошол жерден бирөөсҥ жан берип,
Бирөөсҥнҥн акылы айнып кетиптир.
Ошол замат кҥн бҥркөлҥп калыптыр,
Бороон-чапкын тегеректи чалыптыр.
Кҥңгҥрөнҥп бул теректен ҥн чыгып,
Мазар терек мазар бойдон калыптыр.
Барып калсаң тҥрҥ сонун чалкыган,
Тҥркҥн куштун ҥнҥн угуп шаңкыган.
«Бах чиркин» деп ырахатка батасың,
Тҥркҥн чөптҥн жытын искеп аңкыган.
Жабыркаган пенде келет,
Жазыламын эми мен кай жерден деп.
Тамыр кармап буйруганын айтып бердим,
Туура айттыр кагылайын кудайым деп.
Дагы-дагы агылып элдер келет,
Таалайымды эми сен айтып бер деп.
Таалайын карегинен карап айтам,
Кудайым бере көр деп бир керемет.
Жок жоготуп ич кҥйгөн пенде келет,
Жок жоругуң эми кайгы салды бу деп.
Жокту мен, такаламын, айта албаймын,
Жазасын бир алладан көрөт го деп.
Алладан келген бир кҥчпҥ деймин,
Алладан келген бир тҥрткҥ деймин.
Аллалап жакамды кармай берем,
А бирок тҥбҥн тҥк билбеймин.
Келген ооруга дем салам,
Кадимкидей ошондо кубат алам.
Көрҥшөт тҥшҥмдө элесимди,
Капырай деп мен ошого таң калам.
МАЗАР ЖАНА ҤЙ-БҤЛӨ
МЕНИН КЕСИБИМЕ ЖОЛДОШУМ АБДАН КАРШЫ
Төрөгелдиева Дариха
Мен көп эле мазарларга барайын дейм, бирок жолдошум макул
болбогондон кийин бара албай калам. Бирок мен азыр көп ооруй элекмин, аны
кудай сактасын, эгер ооруп калсам, жолдошумдан суранбай эле кете берем.
Анткени анын жаны кыйналган жок да. Эгер анын башына келсе, анда ал толук
тҥшҥнмөк.
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Мага келген элдерди мен эмес, Алла көрөт. Мага келген адамдар буюрса
айыгып кетип жатышат. Мен бирөөнҥ көргөндө мага Алладан жардам келип турат.
Мага Алла кандай кылып көр десе, мен ошондой көрө берем. Мен деле башында
кантип эл көрөм деп коркчум, бирок мага колдоочуларым ар дайым жол көрсөтҥп
турушат. Мен азыр эч кандай коркпойм. Эгер эм тҥшсө жакшы болуп кетишет,
эгер эм тҥшпөй калса анда айыкпай калышы мҥмкҥн, менден болбосо мҥмкҥн
башкалардан эм тҥшҥп калат.
Мазар менин жеке турмушума оң тасирин тийгизди. Мен мазарга баргандан
бери ҥйгө киреше кирип, жакшы жашай баштадык. Мен ооручумун, азыр оорубай
калдым. Бала-чакам аман-эсен.
Менин жолдошум динге такыр ишенбеген неме. Анткени ал совет
учурундагы ―кудай жок‖ деген ыкка көнҥп алган. Канча айтсам деле мага каршы
чыгат.
Мазарга 4-кҥндөрҥ барам. Кээде 2-кҥндөрҥ барып калабыз. Алла таалам
кайсыл кҥнҥ жол көрсөтсө, ошол кҥнҥ бара беребиз.
Мазар бул абдан касиеттҥҥ нерсе экен. Мен өлҥп кайра тирилдим. Болгондо
да мазарлардын касиети менен тирилдим. Мени мазар тирҥҥ алып калды. Ооруп
жҥргөндө көп мазарга барып, ыйлап, тиленип жҥрдҥм. Алланын боору ооруп,
мени айыктырды. Анан курган тирилик да, айыгып калгандан кийин бир аз оокаташ алып келип элге сатам. Ошол кичине эле нерсемден көп пайда тҥшөт. Эч
кандай карыз болбой так болот. Мен ушуга абдан ыраазымын. Бул да болсо
мазардын касиеттҥҥлҥгҥнҥн бир тҥрҥ.
Мазарга өзҥбҥз колдонгон камчы, теспе, китеп, ташты алып барабыз. Мага
буларды тҥшҥмдө аян аркылуу беришкен.
Элдер мени бҥбҥ апа дешет. Эл көбҥнчө жаш балдарын алып келет. Бирок
кудайга шҥгҥр, мага келгендердин баары эле жакшы болуп кетип жатышат. Эми
ал менден эмес, Алла тааладан да.
БАЛАМДЫН АЙЫНАН МАЗАР БАСЫП КАЛДЫМ
Орозмамбетова Зууракан
Баламды кичине кезинен өгөй энем баккан. Кичинесинде жапжакшынакай
эле бала болчу. Анан 16 жашка келгенден кийин эле оорукчан экендиги байкала
баштады. Анан эле «мен көзҥ ачык» дегендерге алып жөнөп жҥрдҥк. Эч биринен
тыянак чыкпады. Көрсө мында кыргызчылык бар экен да. Анан өтҥшҥп, балама ал
нерсе сиңип калган экен, балам оорулуу болуп калды. Ошентип бҥбҥлөргө алып
барып жҥргөндө Ключевкада бир келин бар, ошого алып бар дегенинен, ал
келинге бир жылдай алып барып жҥрдҥм, 4-кҥн дегенде эле балам экөөбҥз
жөнөчҥбҥз, бирок эч жылыш болбоду.
Анан балам айыкпагандан кийин, кудай өзҥ кечирсин, ишенбей калдым.
Бул деле төгҥн экен деп. Андан кийин өзҥм катуу оорудум. Андан кийин эле 8 кҥн
сулк жатып калдым. Догдур алып келишти, бир кҥндө жарым пиала суу ууртайм.
Анан ооруканага алып барышты эле, кирээрим менен эле кустум, жок, болбойт
деп райондук ооруканага жазды. Ал жерден да жакшы боло алган жокмун. Анан
эле бир көзҥ ачык бар экен деп ошого алып барышты. Ал «сҥф» дегенде эле
жакшы болуп калдым. Ошондон кийин кыргызчылыкты мойнума ала баштадым.
Анан жума сайын мазарга барчу болдум. Алгач барып жҥргөндө бала экенмин да,
кайсы жакка болбосун чуркап эле кете берчҥмҥн. Бул кыргызчылык азабын көп
тарттым го өзҥм. Мурдагыдай болуп той-томолокто ичпей, бала-чака кармап
жҥрдҥм. Эми балдарымдын бирөөсҥнө да ичкилик жакпайт. Ичсе эле оорушат.
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1963-жылкы балам жашыруун намаз окуп жҥрөт, элден уялып. Андан
кийинкисине да айтып жатам намаз оку деп. Аракты биздин тукум көрбөшҥ керек.
Эгер балдарым ооруса өзҥм дем салам.
КЫЗЫМДЫН ООРУСУНА ӨЗҤМДҤ КҤНӨӨЛҤҤДӨЙ СЕЗЕМ
Жакшылыков Рысбек
Кызым он тогуз жашта, 16 жылдан бери талма оорусу менен ооруйт. Жөн
эле тыпырап жатып калат, оозунан ак көбҥк чыгып кетет. Анан ыйлайт, көп
убакыттан кийин араң дегенде өзҥнө келет. Кыргызчылык ата-тегимде бар экен,
чоң атамдар молдо болгон экен. Өзҥм 9 бир тууганмын. Менден улуу байкем да
ушундай талма менен ооруган. Догдурга алып барды, болбой койду.
Кыргызчылыкты алыш керектигин угуп, байкемдин ордуна апам алып, уулунун
илдети 23 жашында айыкты.
Кызымды мен бҥбҥмҥн дегендин баарына алып бардык. Акыры Таласта
бир жакшы орус чыгыптыр дегенинен, орус деле кудай дейт эмеспи деп барсак, 13
миң сом сурап, чөптөн жасалган дары менен айыктыраарын айтты. Бирок эч
жылыш болгон эмес. Кызым былтыр шаарга окууга өткөн. Бирок оорусунан улам
окуй албай келди. Мунуку ар кандай кармайт - бир айда бир, кээде жазда, кҥздө,
таза жок дегенде бир жылда бир. Окуусунан да кармап, айылга жҥрө бериптир.
Апасы (чоң энеси. – Айгине) дагы бир бҥбҥгө көргөзгөн экен, мазарга алып
баргыла бейшембиде, барса жакшы болот дептир. Баштык жасап келҥҥ керек
экен, конфет, токоч, жети оймо ж.б. алып келдик. Булактарга куран окуп,
сыйынып,
алып
баргандарыбызды
тигил
Жаныбек
баатырдын
кҥмбөзҥнө таштаганбыз. Ошондон кийин кичине жылыш бар. Бирок таптаза
айыгып кеткен жок. Оозу-мурдунан чыгып кетҥҥчҥ көбҥк калды, калтыраптитиребей сулк эле жатып калат. Ыйлабай да калды. Кызымдын кыргызчылыгы
болгондон кийин ак кийиш керек экен. Бирок кызым мойнуна албагандан кийин,
атайы тиктирген ак кийимди таштатты.
Бир жолу да Кайыңдыдан бир молдо айыктырам деп кызымды алып кеткен.
Ҥйҥнө алып жҥрҥп дарылады. Бир кҥнҥ эч ким жокто жыгылып, кызымдын
самоордогу сууга колу кҥйҥп калган, алигиче чоң тагы бар. Андан да эч жылыш
болбогондон кийин апасы алып жҥрө берген.
Көзҥ ачыктарды калтырбай көрҥнгөн дебедимби. Ошолордун бири айткан
экен, чоң энең менен жети мазар кыдыр деп. 3-4 мазарга чогуу барып жҥрдҥ.
«Менин өзҥмдҥн балам болгондон кийин эм тҥшпөйт, болбосо караар элем»
дегенин апамдын өз оозунан уккам.
Кызымдын айыкпай жатканына мен өзҥмдҥ кҥнөөлҥҥдөй сезем. Анткени
мазарга келгенде кудай деп жҥрөгҥңдҥ, көкҥрөгҥңдҥ берип, ишенҥҥ керек да. А
мен канча ишенейин десем да, өзҥмө эрким жетпейт. Ошон ҥчҥн ушунчалык
ишенейин деп кҥнҥгө келем. Кудайдан кечирим сурайм. Көкҥрөгҥмдҥ бергенге
аракет жасап жатам.
Адам баласы ар нерсени ойлобой коѐ албайт экен. Буга да кудай Таалам өзҥ
тоскоолдук кылып жаткан чыгаар. Мҥмкҥн көкҥрөктҥ бир кҥнҥ өзҥ ачаар. Мына
кудай деп олтуруп эле кудай оюңдан чыгып кетет.
БАЛА-ЧАКАМДЫН АМАНДЫГЫ ҤЧҤН КЫРГЫЗЧЫЛЫК ЖОЛУНДА
ЖҤРӨМ
Назима Хаджи Турсун уулу
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Кичинемде аябай эсимде калган экен, апамдын «дубана келет, бул унду
берип кой» дегени. Оюнга шашып жатсак дагы апамдын сөзҥ менен дубананы
кҥтҥп отурчу элек, анан дубана келгенден кийин бат-бат жанагы апам айткан унун
салып берип, оюнга шашчубуз. Дубана келет деп алдын ала билчҥ, апама таң
калам. Оорунун азабынан көп бҥбҥлөргө бардык. Моюн сун дешти, моюн сундум.
Биринчи устатым - Аксана деген жаш кыз. Ал кыз жарга тҥшҥңҥз деди,
жарга тҥшөм дедим, жар эмне экендигин деле билбейм. Мен жаратылыштагы
тоонун жарын элестетиптирмин. Ошону менен Аксана кечинде келиңиз деди,
аябай даярдандым, жуунуп-тазаланып, тҥрлҥҥ токоч, оймо жасадым. Барсам, жар
башкача болот экен, бирок биринчи жарды бузуп салдым, анткени жар салган
жерге арбактар, азиз пирлер толуп эле келип жатканын көрҥп, коркконумдан
кыйкырып туруп качканымда, желкемден кармап, бир кара киши отургузуп койду.
Биринчи жолу ошентип жарга тҥшкөм, ошондон баштап кыргызчылык жолун
баштагам.
Мазар басканыма 16 жыл болду. Мурда устатым менен барчумун, бҥбҥлөр
менен барчумун. Бир жолу мазарга 2 аялды алып бардым, ошондо дайыма барган
мазарымды таптакыр таппай койдум, кечке чейин издеп жҥрҥп, мына жеттим
дегенде эле, баягы мазар дагы ары болуп көрҥнөт, мына азыр жеттим дегенде эле,
дагы башка жерде экендей көрҥнөт, ошону менен таптакыр таппай кайттык. Көрсө
мазар деле бардык адамды кабыл ала бербейт экен. Азыр болсо эч кимди
ээрчибейм, жалгыз мазар басам, жалгыз жар салам.
Бардык мазарлар бирдей, бул кҥчтҥҥ, ал кҥчтҥҥ деп айтууга болбойт,
мазарлардын баары касиеттҥҥ, баарына адамдар тилек кылып, көйгөйлөрҥ менен
барышат. Бирок мазарларда ар кандай касиет бар. Мен деле бала-чакамдын
амандыгы ҥчҥн ушул кыргызчылык жолунда жҥрөм. Бир жолу мазарга барабыз
деди Аксана. Мейли барса баралы деп, даярданып бардык. Ушул айылда Наристе
деген мазар бар экен. Ошол жерге барганда мен бир дубана атанын даарат алып
жатканын көрдҥм да, уялып кеттим. Чочуп кетип, биз менен барган эки аялга
айттым, көрсө тигилерге көрҥнбөптҥр. Анан менин айтымым боюнча тигилер дагы
токтоп турду, андан соң тиги киши дааратын бҥтҥп, бизди кучак жайып тосуп
алды. Ошол биринчи баргандан баштап эле, мазарга аябай даярдык көрҥп баруу
керек экендигин билгем.
Бир жолу келе жатсак кызым булакты көздөй чуркап кетти. Артынан эмне
болуп кетти деп барсам, кызым булактын өйдө жагын тырмалап жатат. Бир убакта
жанагы тырмалаган жеринен булак чыкты. Бул 1990-жылдары болуу керек, элдер,
көбҥнчө жаш балдар жара болуп ооруп жаткан. Кызым айтты, «апа, бул жанагы
жараларга жакшы» - деп, өзҥндө да бар эле бул нерсе, ошону менен ошол булактан
айыгып кетти. Булак дагы көп нерсеге дары болду.
МАГА ҤЙ-БҤЛӨМ АБДАН ЭЛЕ КАРШЫ БОЛДУ
Шайдылдаева Ашырбҥбҥ
Мен алгач мазарга барып жҥргөндө кайненемдин жини келип: «Бул авария
болгондон баштап жинди болуп калды», - деп мени кҥйөөмө жамандап жҥрдҥ.
Кҥйөөм болсо «сен мазардан жакшы болдуң» деп, мага эч кандай жаман сөз
айткан жок. Анан мен жөн эле мазарларга бара бербестен, бала-чака да көрө
баштадым. Андайды көргөн апам андан беш-бетер жини келип, келген элди ҥйгө
киргизбей, мага ачык эле каршы чыкты. Мен макул болуп, келген элди көрбөй
калдым. Бирок канчалык көрбөйҥн десем, ден-соолугума терс таасири тие
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баштады. Анан айла жок элдерди жашыруун көрҥп жҥрдҥм. Бир кҥнҥ менин улуу
кызым туруп-туруп эле эс-учун жоготуп койду. Баарыбыз чуу тҥшҥп калдык. Деги
эсине келмек тҥгҥл, кайра кетип бара жатты. Ошондо кудай жалгап кайненем
«кана көрө салчы, эмне болуп бара жатат, айланайын» деп эле кҥйпөлөктөп калды.
Менин бир чети жиним келди, бир чети өзҥмдҥн кызымды ойлоп туруп калгыча
кандайдыр бир сыр мени «бол көр» деп белги бергендей болду. Мен чуркап барып,
даарат алып, анан кызымды көрө баштадым. 3 мҥнөт кечиксем өлҥп калмак экен.
Ошентип ошол кызымды аман алып калдым. Ошондо мага кайненем чындап
ишенип, алаканын жайып, бата берди. Мен ошол кҥндөн баштап мазарларга ээнэркин барып, ҥйгө келгендерди көрҥп калдым.
Эл көбҥнчө жаш балдарын алып келишет. Тумоолоп калгандар, таңдайына
терме чыгып калгандар, назарлап калгандар, далысы жабышкандар, уктабай
калгандар келишет. Анан мен аларды даарат алып алып, кармайм. Кудайга шҥгҥр,
келгендер айыгып эле кетип жатышат.
Негизи менин чоң атам Шайдылда абдан атагы чыккан бий болгон экен. Ал
көп эле нерсени алдын ала айтса абдан туура чыгып калчу экен. Ошол чоң
атамдын койлорун Атай ырчы бакчу экен. Анан мен ошол чоң атамдын жолун
жолдосом керек. Өзҥмдҥн апам деле бала-чака көрчҥ. Негизи урук-тукумубузда
бар. Анан мага ак кийгизген Ҥмҥт эже болду. Ал эже да абдан чоң бҥбҥ. Ал азыр
Таласта жашайт. Ал дагы биздин уруудан. Дагы кҥмбөздө көп жыл олтурган
Супайра деген кемпир бар (Мамеков Жумадилдин кайненеси. – Айгине), ал да
чокон уруусунун келини болот. Негизи бул уруудан көптөгөн акылдуу адамдар,
бҥбҥ, молдолор чыккан.
Эмне ҥчҥн бҥбҥлөр ак кийинишет? Ак деген бул кепин дегенди билгизет.
Кыргыздарда кепинди өлгөндө кийгизет го. Биз болсо тигил да, бул да дҥйнөнҥн
адамдары болуп калабыз.
МАЗАРГА БАРГАНДАН БЕРИ ҤЙДӨ БЕРЕКЕ БАРДАЙ
Кушубекова Рахат
Мен эң биринчи Манас атанын кҥмбөзҥнө баргам. Азыр деле ошол жерге
көп барам. Башка мазарларга көп барбайм. Менин мазарга барууга убактым жок.
Себеп дегенде балдарым жаш, кҥйөөм жок. Ҥйдө да оокат-аш кылыш керек.
Мазарларды кыдырып кетип калсам, ҥй-бҥлөм нааразы болот да. Андай шартта
мазарга баруунун деле кереги жок деп ойлойм.
Мазарга барганда мен азырынча эч нерсе деле сезбейм. Мазарга деле
тҥнөбөйм, жаңы гана зыярат кылып жҥргөн кишилерденмин. Азырынча мага
андайларды көргөнгө жол жок.
Устатым бар. Ал - Жон-Арыктагы Дариха эже. Дариха эже мага көп
нерселерди ҥйрөтөт. Мазарга кандай кийинип барып, кантип сыйыныш керек.
Мына ушулардын баары өтө оор нерсе. Мен бирок азыр жарга катыша элекмин,
зикир кандай болот, аны да биле элекмин. Алла буюрса, бара-бара ҥйрөнөм да.
Мен мазарга баргандан бери ҥйдө береке бардай сезилет. Мен эгер мазарга
барбай калсам, өзҥм жакшы болбой калам. Азыркы убакта мазарга аз-аздан барып
турам.
Мен мазарлардан адамдарды кантип сыйлаганды, мазарлардын
касиеттҥҥлҥгҥн, кыргызчылыкты, адамдардын жаман-жакшы сапаттарын
ҥйрөндҥм.
МАЗАР БАСЫП БАЛДАРЫМДЫ САКТАП КАЛДЫМ
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Асылбҥ
Мазар басам деген ой кайдан келди дейсиң. 25 жашымда талмам кармап,
катуу жыгылгам. Ошондо деле оюма алган жокмун. Анан турмушка чыгып
балалуу болдум, баягы оорум дагы кармады. 32 жашымда деле мойнума албай
жҥрө бердим, кийин 35 жашымда катуу кармады. Мазар баса баштадым. Тҥшҥмдө
бир кҥнҥ беш баламды беш сарайга жипке асып коюптур. Менин көзҥмдҥ таңып
сарайга алып барып көзҥмдҥ ачты. Балдарым жипте асылып турат. Ошондо: «Эгер
сен оңолбосоң, балдарыңдын кенжесинен баштап жутам», - деп ал киши сымал
сҥйлөдҥ. Ошондон баштап кыргызчылыкты мойнума алдым.
ҤЙ-БҤЛӨМ АЗЫР КАРШЫ ЭМЕС
Өмҥралиева Мырзабҥбҥ
Ҥй-бҥлөм башында каршы болчу. Азыр унчугушпайт. Анткени мен
мазардан жакшы болбодумбу. Анан кантип мага каршы болушсун. Эгер
шакирттерим келип, «жҥр азыр» дешсе мен эч каршылыгым жок кете берем. Биз
бейшемби кҥндөрҥ Манас атанын кҥмбөзҥнө барып турабыз.
БАЛАМ МАЗАРГА БАРУУМА КАРШЫ
Тагаева Нургҥл
Кантип бала көрөм деп мен башында аябай коркуп жҥрдҥм. Азыр эми аян
менен көрөм. Менин чоң апам кҥл менен эмдечҥ экен, мен андай ырымдарды аз
эле аткарам.
Менин бир балам Бишкектеги Медреседе окуйт. Ошол балам ишенет, намаз
окуп, Алла деп жҥрөт. Ошол баламдан бир нерсе чыгат деп ойлойм. Анан ал дагы
мазарга барууга каршы. Негизи эле шариятта жок да.
Ҥйҥмдҥн жанындагы булакты тазалап, оңдоп койсо мазар болуп калышы
мҥмкҥн эле. Бирок мен ата-бабабызга шек келтирген болом да. Ушул булактын
аябай ыйык болгонун мага айтышкан, бирок менин ҥйҥмдҥн жанында мечит да
бар, билбейм анан, кандай болот…
АТАМДЫН АТЕИСТТИГИ МЕНДЕГИ НЕРСЕГЕ КӨП ЖОЛТОО БОЛДУ
Ыбралиева Марита
Менин мазарга барып калганымдын себеби, ден-соолугум начар болду.
Ооруп, кичинемден ооруканага жатып калдым. Ал жердеги даарылануу мага көп
деле жардам берген жок. Ооруканада жатканда мага бир сырлар көрҥнчҥ: бир кҥнҥ
атамды ээрчип аябай ыйладым. Мени медсестралар чыңыртып, ыйлатып туруп
алып калышты. Медсестралар атам кеткенден кийин мени ураар эле. Ошондо мен
ыйлап жатсам, лампочкадан мага жети киши көрҥндҥ, алар сөөмөйдөй болгон
кишилер экен. Жети киши жети башка кийинип алыптыр. Мен ыйлап олтуруп
медсестралар кетип калганда эшикке чыктым. Узун коридор бар эле, бир эшикти
ачып коридордон чыгып кетейин десем, ал даараткана болуп чыкты, кача албай
калдым. Жаңкы жети кишини эстедим да, ошондон тартып мен атам келгенде
ээрчип ыйлабай калдым. Бир кҥнҥ: «Мени чыгарып кетиңиз», - деп өтҥндҥм. Атам
макул болду. Мен абдан сҥйҥнҥп, кийим-кечемди чогултуп алып, атам экөөбҥз
жолдо кетип бара жатсак, куурчактар сҥйҥнҥп кол чаап жатты. Мойнума сыйыр
салды. Мен атама айтсам ишенген жок. «Сен ооруп жатасың, ошон ҥчҥн көзҥңө
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көрҥнҥп жатат, дөөрҥбө», - деп урушуп койду. Анан ҥйгө бардык. Анда деле
баягыдай болуп мага ар нерсе көрҥнөт. Ҥйдөгҥлөр эшикке чыгып кетсе эле
көрҥнөт. Алар келсе тынчып калам. Бир кҥнҥ ҥйдөгҥлөр эшикке чыгып кеткенде
жатсам эле бир кичине бала келип, мойнума олтуруп алды. Мен ошо менен
ҥйдөгҥлөр дагы кошо көрсө деп эшикке жөрмөлөп чыктым. Аларды мага жардам
кылабы десем, кайра мени урушуп туруп ҥйгө алып кирип, мен көргөндҥ эч элес
албай коюшту.
Ошентип мен 30 жашымдан анан кыргызчылыкты мойнума алдым. Себеп
дегенде менин атам атеист эле, бул нерсенин өзҥ тымызын мендеги нерсеге
жолтоо болду.
Ҥй-бҥлөм каршы болгон десем, каршы болгон эмес десем дагы болот.
Кҥйөөм анча-мынча каршы болуп келип, кийин макул болуп, баш ийип ишенди.
Мен көрсө атеист ата-энемдин эмес, ага-туугандарымдын дагы тийиштҥҥ
кыргызчылык касиеттерин чогултуп туруп моюнума алган окшойм. Себеп дегенде
бир тууганым ооруп кыйналып жҥргөндө мен өзҥм эле барбай, ага бир молдону
айтып, аны дем салдырттыргам, молдо жинин бууп салып, ошондон улам бир
тууганым каза таап кетти. Мен өзҥм эле чакыртсам же барсам болмок деп кийин
өкҥнҥп калдым, бирок жол алыс болуп калды, мен Таласка турмушка чыгып,
төркҥнҥм Көлдҥн Талды-Суусу эмеспи.
КЫРГЫЗЧЫЛЫКТЫ МОЙНУҢА АЛБАСАҢ, БАЛАҢДЫ АЛАМ ДЕДИ
Кубатбекова Кенжеш
Балдарым катуу ооруду, көзҥмө ар нерсе көрҥнҥп туруп алды. Догдурга
армансыз, ҥч ирет жаттым. Бир жатканда 3 балам менен. Бир кҥнҥ уктап
жатсам жаныма бирөө келип: «Сенин кыргызчылыгың бар, мойнуңа албасаң
балдарыңдын бирөөнҥ алып кетем. Сыр көрсөтсөк да тҥшҥнбөдҥң» - дегенде, мен:
«Менин балдарыма тийбе, мойнума алам» -десем, жок болуп кетти. Көзҥмдҥ ачсам
бир мҥнөт убакыт өтҥптҥр. Уялып, эмне деп жатат дебесин деп эч кимге айткан
жокмун. Көп кҥн өттҥ, таалага чыгып жҥрдҥк.
Дагы бир кҥнҥ улуу кызым ооруду, басылбайт, колдон тҥшпөйт. Акырын
шифоньерди ачып бир ак сакал чыкты да, «мойнуңа качан аласың же муну мага
бер» деп талаша баштады, «Жок, бербейм» дейм, ал: «Алам, мына азыр алам», дейт. Ошол маалда жодошумдун машина токтотуп жатканын уктум. Аксакал дагы
шифоньерге акырын кайра кирип кетти. Кызым колдон тҥшпөй жатты эле, ошол
замат шыр эле «атам келди» - деп басып кетти. Эжем менен жездеме айтсам козу
союп, ошол кҥнҥ эле тамак асышты. Канча кҥндөн бери кыйналып уктабай
жҥргөнгө эки кҥн турбай, тамак ичпей уктаптырбыз.
Кыргызчылыкты мойнума алып, мазар баскандан бери баары жакшы,
балдарым оорубайт, тҥшҥм жакшы. Кудайдан эмнени тилесең баарын берет.
МЕН МАЗАРГА КЕЛБЕСЕМ ТУРА АЛБАЙМ
Чотуева Нурила
Мен аябай ооруп, жинди болуп кете жаздагам. Киши катарынан чыгып,
өлдҥ-өлдҥдөн калгам. Ошондо мазарга келип жҥрҥп жакшы болдум да. Жинди
болду дегендер өздөрҥ мага көрҥнҥп жҥрөт.
Менин мазар басканыма баары каршы, кайын энем да, бир туугандарым
да. Бирок мен болбойм, мен мазарга келбесем тура албайм. Ан ҥчҥн кыйналганда
ыр да жазгам:
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Алла таала айтам дейт
Айтканымдан кайтпайм дейт
Жараткан Аллам жалгаса
Жаныңа кубат берем дейт.
Менден эмес алладан
Алла жолу кенен жол
Айланайын пендем дейт
Оозуңа салдым келмең дейт.
(Канчалык элге, улууларга кулдук уруп турсаң жакшы болот. Бул кошоматчылык
эмес).
Кагылайын каралдым
Кайсыл кҥнҥ жаралдың
Алдыңа келген апаңдын
Ак тилеген алгын дейт
Жараткан Аллам жалгаса
Жаныңа кубат берем дейт
Менден эмес Алладан
Бешигиңди байлап кет.
Алдыңа алып келдим дейт.
(«Ээ жараткан Алла, эл-журтуңдун алдында кадырлуу болуп жҥрө бер. Алган
жарың менен тең арып, тең карып, балалуу болуп, алардын убайын көрҥп жҥрө
бер. Сабырдуу, кайрымдуу, акылдуу бол», - деп ушул Боо-Терекке келген бир
келинге бата бергем. Азыр төрөп алыптыр).
Айт дегенде айтайын
Кайт дегенде кайтайын
Теңиримдин бергени
Бири болом адамзаат пендеси.
Аттиң арман сезсе адам пендеси
Айтар элем ак жол кайда экенин.
Пендемин мен жашоодо
Камалсам да капаста
Алла Таалам айтат мага учаарыңа аз калды деп
Учасың сен мезгил жетсе талпына.
Тоба кылам жашап жаткан жашоомо
Бирок неге бир туугандар тҥшҥнбөйт.
Тҥндө безем тҥн уйкумдан ойгоном.
Жатсам ойлойм, мен ошого капамын.
Отуз кҥн орозо айында
Кырсыкка кабылдым кудайымдын жолунда
Алла таала айтат отуз кҥндҥн ичинде
Ойлонгунуң пендем деп.
Оозуңа салдым келмең деп.
Көңҥл сергип кҥнҥ-тҥн.
Көкҥрөгҥм жибиптир көрсө менин.
Көрсө мени Көкө теңир колдоптур .
Колуңду ач калкыңа тең бөл дептир.
Көрөм деген пендечилик ҥмҥтҥмдҥ
Сезимиңди сезгенткеним бул дептир.
Оо жараткан мынча неге кыйнадың,
Ызаландым туталандым бирок сени кыйбадым.
Мезгил жетип сыноосунан өткөндө,
161

Мен ишенем иштеп ары кетериме.
Ыйык жерди жҥрөгҥм неге сагынат.
Ҥмҥттөнгөн ыйык көргөн адамың
Ыр аралаш артык ойдо жҥрөм деп.
Тҥндө өттҥм Боо-Терек мазары жанынан
Тҥпкҥ атамды козгоп анын алдынан.
Туюп турган пендечилик сезимим.
Тҥбөлҥккө бар болсо деп сагынат.
Ата-энемден алган менен батамды
Аттиң арман ар пенделер туйганда
Азап тартып ал кҥнҥмдөн бул кҥнгө
Ара жолдо эч убакта калбасмын.
Мага келди ниети бар пендеси
Манас Ата ордосуна жҥргҥн деп
Олуя ата пендесине ойлонуп
Оомин анда ойлонгунуң сен деди.
Теңиримден мага Жети-Ҥңкҥр мазары көрҥндҥ
Жети кҥндҥк оомин батасын бергин деп.
Жети тҥндө Жер Ҥйҥңдҥн ичинде.
Тилегиңди тҥйҥп ага бергин дейт.
Бирде ыйлайм, бирде коѐм каткырып.
Мурункудай менде болбойт табихатты жактыруу
Себеби бул татыбаган табихаттын таттуусун
Терип жегем Таласымдын бҥлдҥркөнҥн аралап.
Ак тилектен Ак Тайлакка барганмын
Андан алгам азиз пирдин батасын
Ардактаган атакемдин ордуна
Апчем айткан сөздҥн тҥрдҥҥ катасын.
(«Бу сен кыргызчылыгыңдын жолун койчу, болбогон кеп» дешкен да мага.
«Ардактаган атакемдин ордуна» деп жатпаймынбы. Атам кайтыш болуп кеткен
да. Арбак кудай билет деп коѐт го, көп эле колдойт. Аябай кыйналып кеткенде
атамдын мҥрзөсҥнө барам).
Жамынып бооруңузга кара жерди
Сагынып жаткандырсың тууган жерди
Жараткан Аллам жалгаса
Жаныңа кубат берем деп келди.
Мҥрзөңө ызаат төгҥп кетейин деп
Мҥнөзҥ жайдак балаң, кызың келди
Атайы акыл сурап келдим сага
Атаке, бир ылаажы тапчы мага
Балаңды, кызыңды, тууганыңды
Азабын тарттың беле кҥйҥп жана.
Жалгыздык кендириңди кесчҥ беле
Жакының кыянаттык кылчу беле
Ката элек кабыргасы уулдардын
Кашайтып ишке салып койчу беле
Көп беле инилериң, агаларың жакшы көргөн.
Көз көрҥнө энчилерин бөлҥп берген
Бел кылаар агаларың бар беле
Бейишиңди, тозогуңду тең көтөргөн.
(Муну өз бир туугандарым да карабай койду деп жазгам).
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Тҥйшҥгҥ бул өмҥрдҥн улам жаңы
Тҥйшҥктөнтөт тҥгөнбөй кҥндө дагы
Ченебей баарын мага таштаптырсың
Чече албай агарды го кара чач дагы
Азыр мен ажырап сенден калсам дагы
Алдыма Алла жолун койсом дагы
Атаке сенден башка барарым жок
Айткан сөзҥм угуп-укпай койсоң дагы
Кошкунуң, кош бол эми атакебай
Кудай колдоп бала-бакыраңды
Артыңда калган кызыңды
Арманы калды жҥрөгҥндө
Аттиң арман ата сөзҥн укпадым деп
Арадан өтсө дагы айлар, жылдар
Артыңда калган кызыңдын арманын да
Алла таала жолго салды «Бар бол»- деди.
МАЗАР КАСИЕТТЕРИ
МЕНДЕ КӨПТӨГӨН КУБУЛУШТАР БОЛУП ӨТКӨН
Асан молдо
Мен Алла Тааланын кереметтҥҥ дҥйнөлөрҥнө да, укмуштуу окуяларга да
туш болгом. 10 жыл бою мазар басып жҥрдҥм, анткени догдурлар оорумду эч бир
аныктай алышпай, сҥйлөбөй да калгам. Айтылбай турган дагы көп нерселер бар.
Алла Тааланын керемети менен айыгып кеттим. Анткени ал убакта мен
ойлочумун, оо мен бир укмуш турбаймынбы деп. Азыр өкҥнгөнҥм, ошол кезде
туура эмес дарыланып, көп керек эмес уколдорду алыптырмын, ошолордун терс
таасирлери бар экен да. Ошон ҥчҥн жоон ичегиме дарт кеткен. Анан намаз окуп,
даарат алгандан кийин бҥт ойдогудай болду. Ошон ҥчҥн Алла Тааламдын бар
экендигине да, кереметтерине да 100 пайыз эмес, 200 пайыз ишенем. Азыркылар
китептин таасиринен алыстай алышпай, уламыш же легенда деп тҥшҥнө турган
нерселерге мен өзҥм катышкам. Алар бир өзҥнчө чечилбеген сырлар да.
Башымдан өткөргөн көптөгөн окуялар гезиттерге дагы чыккан.
Биз кээде молдолор, имамдар болуп чогулабыз, анан аларга ушуларды
айтып берсең каршы чыгышат, койчу каяктагыны айтпай, мындай балээ болбойт
дешет. Мен алардын баштарынан өткөн эмес, ошон ҥчҥн каршы чыгышат деп
ойлойм. А болбосо эгерде бирөөлөр кайтыш боло турган болсо мага көрсөтөт да,
алдын ала айтат, бирок мен канча кҥндөн кийин ал адам кайтыш болорун билбейм.
Эмне болуп, кандай болуп өлөт, ошонун баарын мага көрсөтөт. Мындай нерселер
көп болот. Мисалы, 650-жылкы туулган адам менен жолугушчум, мени алып
учкан. Айтса эми ишенбейсиңер да, 3 жолу келген, 3 жолу алып кеткен. Ошолор
бир нерсе беребиз деди да, берчҥсҥ көрсө китеп экен. Ошондо мен анын атыжөнҥн да сурабаптырмын. Ал кара сакал келген, жакшынакай адам экен. Ал
убакта мен китепке жакшы аралаша элек элем, кийин-кийин окугандан кийин
тҥшҥнҥп жатам. Ушундай Алла Тааланын кереметтерине туш келет окшойбуз. Ал
киши мага төө, башкача айтканда, кара буура менен келет. Анан Бакыян деген жер
бар, мен өзҥм ошол жерде чоңойгом, ошол Бакыянда Онтолгон деген жер бар,
ошонун ҥстҥндө көк жар бар. Ал жардан бир да киши өтө албайт. Ал эми ошо
жардан төө менен өткөнбҥз, ары-бери 2-3 жолу өткөзгөн. Мен ошондо бул эмнеси
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деп таң калып сурагам. Ошондо ал: «Бул мен төрөлгөндө туулган, анан мен
кайтыш болгондо жар болуп калган жаныбар», - деп айтты. Анан мен таң калып,
качан экендигин сурасам, 650-жылы деп айткан. 3 жолу келди, бирок аны алып
кала алган жокмун. Анан азыркыга чейин кҥтөм, жолугам деп ҥмҥт кылам.
Көк жарга барып эмне кылчу элеңиздер деп сурабаңыз. Айтпай турган
нерселер бар.
Мен өзҥм бала кезимде аябай бейбаш элем. Мектептеги ар кандай конкурс,
концерттерди мен эле уюштуруп койчумун, бирок ичимдиктен алыс элем.
Ошентип окууну бҥтҥп, Ключевкадагы СПТУга тапшырдым. Эң эле аксакалы мен
экенмин, окуп жҥрдҥм. Анан кайра апам жалгыз калды эле, аны жалгыз таштагым
келбей кетип калдым, анан айылда бир жыл кыркында иштедим. Анан туура
кыркын эртең бҥтҥп, той болот деген кҥнҥ Кайнардан оорудум. Ошол боюнча 10
жыл ооруканада жаттым. 10 жыл башым ооруду, эч ким менен ишим жок,
көпчҥлҥктҥ да жаман көрөм, жанагындай отуруштардан качып калдым, мурда мен
уюштурчу элем, эми андай жок. Анан бир кҥнҥ 86 жаштагы кемпирге жолугуп
калдым. Анан ал: «Сен ооруканадан айыкпайсың, сени бекер эле бул жакка алып
келишиптир», - деп айтты. Анан апама сенин балаң акылдуу эле, бул жакка
жаткызбай алып кет деп айтты. Көрсө ал жерден укол алгандан кийин
каалайсыңбы, каалабайсыңбы жинди болуп чыгат экенсиң (Республикалык психоневрологиялык диспансер). Анан ал жактан чыгып эле Бакыяндагы кабырстанга
алып барышты. Ал жерде кирпичтен тургузулган кҥмбөз бар экен. Кҥмбөздҥ
карасам, ичинде алтыга жакын киши отурган экен. Кадимкидей катарлашып
отурушуптур. Демейде улагага 2-3 киши араң отурат. А алар алтоо кенен
отурушат дагы, ортолору ачык. Анан кҥмбөздҥн тҥштҥк жагында бир бакча бар
экен. Ошол бакчанын жанында подземный вход бар экен. Ошентип жанагы
отурган аксакалдардын бирөө ошол жакка кирип кетти. Анан менин жанымда
дайыма бирөө ээрчип жҥрөт. Эмне жҥрөөрҥн, ким жҥрөөрҥн мен өзҥм да билбейм,
бирок сҥйлөшө берем. Анан андан бул эмне деп сурасам, ал ажааткана экенин
айтты. Бир убакта бир жаш келин ошол жакка барып, жанагы подземный входко
кирип кетип, кайра чыкты. Анан чыккандан кийин мага кызык болуп жатат да, бул
ким болду экен, кебетесин көрҥп калайын, таанып калайын деп жатам да, бирок
тааныбай койдум. Анан кайра өзҥнҥн жайына кирип кетти. Андан башка эч нерсе
көргөн жокмун. Дагы ошол аксакалдар, чайбы, же тамакпы, ичип отурушуптур,
мен кирейин десем киргизбей коюшту, ал жерге киргенге болбойт деп коюшту,
ошентип кирген жокмун.
Анан кабырстандан чыгып, ал жер дөң да, ошол дөңдөн тҥшкөндө эле
этектен, биздин айылдан кайтыш болгон чоң апа менин коңшум эле, ал чыгып
калды. Аялдар кийип жҥрҥҥчҥ тон сыяктуу ичик кийип жҥрчҥ, ошонусун колуна
көтөрҥп алыптыр. Анан мен анысын ала койсом, колунда сеткага окшош
бирдемеси бар экен, анысын да ала койдум. Анан мени менен кадимкидей
учурашып, бетимден өптҥ. Анын көңҥлҥ аябай капалуу экен. Анан мен сизге эмне
болду десем, «тиги ҥйгө барсам, балам ҥйдҥ чаңытып жатыптыр», - дейт. Көрсө
ошол кҥнҥ баласы ичип келиптир. Мен эшигине чейин узатып бардым, андан ары
сен кирбей эле кой, мен өзҥм кирип кетем деди да, жанагы сеткасы менен ичигин
бердим эле, алып, батасын берип кирип кетти. Анан ҥйгө келдим, менде уйку жок.
Чынын айтсам мен өзҥмчө бир тамда жатам, ал жакка эч ким кирбейт. Терезенин
жанында таң атканча отурдум да, таң атканда намаз окуп, жанагы чоң апанын
баласы менин досум эле, ошонукуна бардым. Ҥйҥнө кирсем, арактын жыты
ушундай буруксуду, ҥйҥнҥн айнектери да сынган. Анан алдымдан аялы чыгып,
кҥйөөсҥнҥн кылгандарын айтып даттанып жатты. Ҥйҥнө кирсем, жерде жаткан
экен, мен ыйлап жибердим да: «Эй акмак, - дедим, - сен өлгөн апаңды тынчына
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койбойсуңбу, арбак кыйналып жатат». «Ой Асан, башкалар айтса да сен айтпай
эле койбойсуңбу, катуу айтпай эле койбойсуңбу», - деп таарынат. Анан мен
тҥшҥнбөйт экен деп кетип калганмын. Мен муну айтып жатканым, арбактар биз
ошентип сыйынып барганда, өздөрҥнҥн жакын адамдарына нааразычылыктарын
билгизишет экен. Анан ойлоп көрсөңөр, ал кҥнҥ мен ал досумдукуна барган
эмесмин, кандай абалда экенин көргөн эмесмин. Алла Тааланын амири экен,
апаны тҥндө көрдҥм. Андан кийин эртең менен барсам, чындап эле мен тҥндө
көргөндөй болуп жатпайбы. Анан мен ошондой нерселерди көрҥп туруп кантип
ишенбейм. Алла Тааланын бар экендиги, кереметтҥҥлҥгҥ - бул чоң нерсе.
Мага көрсөтҥлгөндҥн баары өзҥнчө бир сыр. Мен өзҥм көп эле аракет
кылдым. Ушундай кубулуштардын бардыгын кагаз бетине тҥшҥрөйҥн дедим.
Жада калса айы-кҥнҥнө чейин жазайын дедим. Бҥгҥн мынчанчы жыл деп, бирок
корктум. Анткени көптөргө айтсам, кереги жок, өзҥңө зыян болуп калбасын
дешти. Дагы бир нерсе, Манас ордо жакта Эчкилҥҥ тоодо Солтонкелдинин чокусу
бар. Ошол чокуну булут каптаса эле, жаан болот. 1990-жылы ошол чокудан вулкан
атылганын көрдҥм. Ал башкаларга көрҥнгөн жок. Муну мен силерге жаңылык
кылып айтып жатам, бул өзҥнчө эле сыр да. Анан мен муну сөзсҥз ушундай болот
дегенден алысмын. Бирок ушундай кылып көрсөткөн, ал эми ушинтип
көрсөткөндөрдҥн көбҥ чын чыккан. Мен Бакыянда жашадым деп айттым го. Ошол
Бакыян айылынын ортосуна чейин аккан ал вулкан. Айрым нерселерди айтам,
айтпай турган нерсени мен жада калса ҥй-бҥлөмө да айтпайм. Ошол чокуну булут
каптаса жамгыр жааганын элдин баары эле көрҥшөт. А бирок жанагы вулканды
мен эле көргөм. Менимче ал дагы бир сыр болуш керек. Ошону бир оюңарга алып
жазып да алсаңар болот. Ал жерде чоң сыр катылып жатат. Өзҥмө өзҥм таң калам,
эмнеге ушундай нерселер болот. Мен атасыз, жалгыз, эненин тарбиясы менен
өстҥм. Анан бул чөйрөнҥ ошон ҥчҥн мага тартуу кылды деп ойлойм Кудай. Бул
тамаша, шылдыңдай турган нерсе эмес.
Мен оорубайм. Оорусам бир гана ой менен ооруйм, «эмне ҥчҥн ушундай
болот?» деген ой жейт. Өзҥмө суроо бере берем. Азыр мен 43кө карап калдым,
бардыгы али алдыда деп ойлойм. Алла-Тааладан менин ҥмҥтҥм чоң, дагы башка
кереметтерге жолугам деп ойлойм. Азыр деле көп нерселерге жолугуп жатам,
бирок айтпай турган нерселерди мен айта албайм. Мисалы, дагы бир сыр, эртең
акемдин 52 кҥндҥгҥ болот. Ошол акемдин кайтыш болоорун мен алдын ала бир
жума мурда эле билгем, көргөм. Анан эртең менен туруп эле келинчегиме айттым.
Акемдин туугандарына го айта алган жокмун, кантип айтат элем. Анткени жеңем
өзҥ да азаптан, ойдон бҥтҥп калган адам, анан жеңемди өлтҥрҥп албаймынбы.
Жанагы мени кыйнап жатканы ошол да, же эч кимге айта албайм, эчтеке кыла
албайм. Келинчегиме жана апама айтам, башка эч кимге айтпайм, анан тҥшҥнҥп,
ойлонуп, кызыккандарга, Алла-Тааланын кҥчҥнө ишенгендерге айтам.
Ленинполдо айтымчы бир кичинекей кыз чыккан, атасы да айтымчы
болгон. Ошол жерде мен 1-2 жыл эл көрҥп, аларга жардам берип жҥргөм. Ошол
учурда Камбар деген аксакал бар болчу, ошол киши ошондой сырларды укчу экен.
Анан мен ошол кишиге барып көрҥнөйҥнчҥ деп бардым. Ҥйҥнө кирип баратсам ал
киши тиги ҥйҥнҥн төрҥндө отурган экен. Мени көрбөй туруп эле сезген окшойт,
тиги төркҥ тамынан шашкалактап чыгып келе жатат. А мен коридордо тургам.
Анан ҥйҥнө кирип, сизге көрҥнөйҥн дедим эле десем, мейли деп, кичинекей
секиче бар экен, ошол жерден дем салды. Ошондо: «Айланайын, эгерде Талас
өрөөнҥндө эки киши бар болсо, сен бирөөсҥсҥң, ҥчөө болсо ҥчҥнчҥсҥсҥң, эмне
ҥчҥн сен элге аралашып жҥрөсҥң?», - деди. Анан мен эмне деп эле жатат деп таң
калдым, анан унчукпай калсам, «сен тегирмендин ээси экенсиң» - деп айтты. Мен
таң калдым, анткени мен эч кандай тегирменде иштеген эмесмин. Анан менин
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артымда Бакыяндык Ысманаалы деген молдо ээрчип жҥрөөрҥн айтты. Ал киши
илим жагынан аябай кҥчтҥҥ киши болгон. Анткени бир окуя болгон, аны
кандайдыр бир себептер менен милициялар кууганда өзҥ бир тҥп жҥгөрҥгө
жашынып калган экен дубанын кҥчҥ менен. Бҥт жабыла карап издеп, таппай
коюшуптур.
Менден башка эчтеке сураган жок, каяктан болосуң дебеди. А мен болсо
берки молдону тааныйм. 2-классымдан ошол молдонун артынан ээрчип жҥрчҥмҥн.
Өзҥ аппак келген кичинекей киши эле, дайыма эшек минип жҥрчҥ, таң калычтуу
жери, эшеги да аппак болчу. Анан мен ҥйлөнгөндөн кийин Россияга бир
жумуштар менен кетип калгам. Аялым балдар менен ҥйдө калган. Ошондо менин
жашоомдо дагы бир окуя болуп өткөн. Ал жакта иштеп жҥрҥп, анан бир кҥнҥ эле
бир кызыктай тҥш көрдҥм. Тҥшҥмдө менин айылымда эле жашаган эки киши
менин короомдун жанында бир нерсе издеп жатышыптыр. Мен дапдаана көрҥп
жатам да, бирок аларга суроо бере албайм, кет дей да албайм, жанында турам.
Ҥйдө келинчегим уктап жатат, же аны ойготуп чакыра албайм. Ошентип тҥнҥ
менен уктай албай койдум. Анан эртең менен эле тура калып, ошол кҥндҥ
календардан белгилеп койдум. Ошентип кҥндөр өтө берди. Мен ҥйҥмө келдим,
келсем эле келинчегим капалуу, көрсө биздин бир койду уурдап кетишиптир.
Качан, эмне болуп десем эле календардан ошол кҥндҥ белгилеп коюптур. Карасам
эле баягы мен Россияда белгилеген кҥн экен. Анан мен ууруларды билем деп
тҥшҥмдө көргөн кишилердикине барсам, коюм ошолордун короосунан
табылбадыбы. Мына ушинтип мага аян берилген.
МАЗАРГА ТҤНӨП ОҢОЛДУМ
Э.Г.
Кичинемде мазарга аябай көп баргам. Жайылган айылындагы Осоке
мазарына барганымды билем. Кичине кезимде 3 жашка чейин сҥйлөбөй, 6 жашка
чейин баспай койгондон кийин чоң апам алып барган экен. Ошентип мазарга
барып жҥрҥп, 3 жаштан өткөндөн кийин тилим жаңы чыгыптыр. 6 жаштан
өткөндөн кийин араң басып баштагам. 7 жашымда окуп калдым, ал кезде жакшы
сҥйлөй алчу эмесмин. Мени тантык деп коюшчу, бардыгын сезип-туюп, билип
турчумун. Бирок тилим жакшы эмес болчу.
Мазарга тҥнөп, чоң апам бир нерселерди айтып жҥрҥп оңолдум. Ал кезде
кичинекей болчум, так билбейм. Көп мазарларга бардык. Кайсынысынан жакшы
болгонумду билбейм.
ПАЙГАМБАРЛАРДЫН ЖАШАГАН ЖЕРИ
Арыкпаева Калия
Кара Коюн мазарына барганда жаш болчубуз. 3-4 келин болуп талаада
тамекиде иштеп жҥрчҥбҥз. Мазар бар деп угуп, ага бардык. Ал жер ҥңкҥр экен.
Оозунда киши боюндай таш бар экен. Бир келин ҥңкҥрдҥн ичине кирейин дегенде
таш эки жагынан кысып салды. Баарыбыз келме келтирип жерге отура калдык,
анан бир аздан соң келинди бошотту. Ошол ҥңкҥр менен кете берсең башы
Меккеден чыгат деген кептер айтылып жҥрөт.
Боз тектир мазарына баргам. Ал жер пайгамбарлардын жашаган жери
экен. 5-6 адам болуп барып, сыйынып, куран окуп, ар кимибиз ар кайсы жагын
көрҥп жҥргөнбҥз. Мен олтурган жериме уктап калыптырмын. Тҥшҥмдө азыр
пайгамбарлар келээри айтылды. Бир убакта катарынан бууралар келе жатты. Мен
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пайгамбарлар десе адамдар экен деп ойлоптурмун. Көрсө, илгери буддизм
ишениминде пайгамбар бууралар болгон экен.
МАЗАРГА ӨЗ ЭРЕЖЕСИ МЕНЕН КЕЛСЕҢ ЭЧ ЖАМАНДЫК КӨРБӨЙСҤҢ
Кубатбек
Жаштык кезде мазар тууралу ойлогон деле эмесмин. «Жаштык кез, мастык
кез» дегендей, ойноп жҥргөн убак болот эмеспи. Эмнегедир оорудум, катуу
жыгылдым, врачтарга барсам кан басымым жогору экендигин айтышты. Аны
көңҥлҥмө да алган жокмун, бир аз айыкканда кайра эле ичип алчумун. Кийин батбат кармай баштады. Ошондо Унут деген киши мени көрҥп: «Балам, сен
тазаланбасаң болбойт. Али жашсың», -деди. Ошондон баштап Унут эне мени
мазар бастырып, көп жерлерге алып барды. Эң алгач Калпа атага алып келген. Бул
жерде теректин тҥбҥндө булактан суу чыгат. Ушуну мага ичирип: «Ар дайым
ушул суудан ичкин, бул булактын суусу, сенин ооруңа шыпаа болот», - деп
айткан. А көрсө бул суу кан басымы жогоруларга, ашказан оорусуна дарылык
касиети абдан кҥчтҥҥ экен.
35 жашымдан баштап намаз окуй баштадым. Ошондон бери мазар басып
жҥрөм. Ошондон улам Унут энени устатым катары баалайм. А киши көп жардам
берип, мени ушул таза жолго салды. Ким билет? Мҥмкҥн ал устатымды
жолуктурбаганда мен эмдигиче оо дҥйнөгө кетип калат белем.
Ар бир мазардан ар кандай сыр көрөсҥң. Бирок, бардык эле учурда көрҥнө
бербейт. Мен ҥйлөнгөндөн кийин көпкө балалуу болбой жҥрдҥм. Өзҥм да көп
иччҥм, анан минтип намаз окугандан кийин аялымды бул жерге өзҥм менен кошо
алып келдим. Бул Калпа ата мазарына келип, кеч кирип калган, шам намазын
окуп, эшикке чыгып теректин тҥбҥндөгҥ булакка барып шам жагып, куран окуп
отурдук. Ошондо куранды бҥтҥп, алакан жайып дуба кылып атканда шатыраган
ҥндҥн келе жатканы угулган. Бата кылып аркамды карасам эч ким жок. Аялыма
угулбаптыр. Кудайга шҥгҥр, азыр балдарым, кыздарым бар.
Эң алгач Унут устатым Казакстан, Тҥркстанга чейин ээрчитип жҥрдҥ.
Андан тышкары Ыдырыс, Ак терек, Бозтектир ата, Боотерек ата, Кочкор-Ата
мазарларына барып жҥрдҥм. Кочкор-Ата мазарына барарда тҥшҥмө аян берген.
Тҥшҥмдө эмнегедир эки колумду бирдей оор бир нерсе чаап өттҥ. Эртеси
эмнегедир баргым келген жок. Бирок, мени менен бара турган кишилерди
кҥттҥрҥп койбоюн деп бармак болдум. Жолдон эмнегедир ойлонуп бараттым.
Кочкор-Ата мазарына барып, баарыбыз машинадан тҥшҥп булакка карап отуруп
куран окуп жатканда алыстан мен жак капталдан кыпкызыл от учуп келип булакка
кирди. Жанымдагылар көрдҥбҥ билбейм, сураган жокмун. Анан жолго чыгып
баягы машина менен келе жатып, дөңдөн чыга бергенде машинанын тормузу
кармабай, машина артты көздөй тартты. Биз машинадан тҥшө калып баарыбыз
машинанын дөңгөлөгҥнө таш кое баштадык. Ошондо эмнегедир биринчи таш
койгондо колумду дөңгөлөктҥн учу сҥрҥп кетти. Экинчи койгондо баш
бармагымдын тырмагын оорутуп таш сҥрҥп кетти. Ошол замат баягы тҥшҥм эсиме
келип, эмнегедир колумдун ооруганы тҥшҥмө дал келип жатты. Анан бир нерсеге
учурап калбайын деп калдым. Ошентип жанымдагы кишилер менен машинаны
дөңдөн тҥртҥп чыгып, жол тарттык.
Мазарга өз эрежеси, ишеним менен келсең эч жамандык көрбөйсҥң. Ушуга
байланыштуу элдин оозунан «эки кошуна тууралу» укканымды айтып берейин.
Кайсы бир кҥнҥ бир кошунанын бир карын майы жоголот. Ал кошунасынан
көрҥп, аны кҥнөөлөйт. Ал мойнуна албай: «Сен мени ак жерден каралаба» - десе,
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беркиси: «Эгер ак болсоң Калпа-Атаны (мазарды) барып чап» - деген экен.
Кошуна-колоңдор баары кҥбө болуп, ээрчип Калпа-Атага келип, тигил КалпаАтаны балта менен чаап, ошол замат мҥдҥрҥлҥп кеткен экен.
Биздин мурунку карыяларыбыздын бири жаш эле бой жетип калган
жигиттерге: «Балдар, бул Калпа-Ата мазарын карап заара кылбагыла, бул жер
ыйык жер», - деген экен. Алар аны укпай эмне болмок эле деп арасынан бирөө
чыга калып, Калпа-Атаны карап заара кылып аткан учурда бир шуулдаган катуу
ҥн чыккан экен. Кийин көп өтпөй баягы заара кылган бала ҥй-бҥлө курганга да
жетпей өлҥптҥр.
Ал эми азыркы эле учурубуздагы арак ичип жҥргөн, ҥй-бҥлөлҥҥ эле
баланын Калпа-Ата мазарынан көргөн сырын, өз оозунан укканымды айтайын. Ат
минип келе жатып аябай мас экен. Калпа-Ата мазарына келгенде аты баспай
коюптур. «Бир убакта чытырман токойдун ичинде жҥрөм, аттан тҥшҥп жөө
бастым, атты жетелеп келип бир талга байладым. Анан уктап калыптырмын.
Эртеси таңга маал турсам атым бир куурайда эле байланып туруптур», - дейт.
Дагы ушул эле айылдык жигитибиз мас болуп, Калпа-Ата мазарынын
тушуна келгенде бир коргон тосулуп курчап калгандыгын айтат, тырмышып,
аябай асылып, баягы коргондон чыга албай коет, анан уктап калып, эртеси турса,
эч кандай коргон деле жок экен.
МАЗАРДЫН ЭЭСИ БАКА ЭКЕН
М.Д.
Менин классташымдын баласы 2-класс болгонго чейин төшөккө сийип
койчу. Медицинадан жардам болбой калгандан кийин өзҥбҥздҥн эле
Жайылган айылындагы мазар баскан Жамийла деген аял мазарга алып барсаңар
эле тып токтотуп берем дептир. Бирок классташым аялы экөө тең ишенбей атып,
акыры барышкан. Ат араба менен Жамийла, дагы төрт адам болуп бара жатып
айылдан ээн талаага чыкканда, Жамийла бирөө менен «биз келе жатабыз, биз келе
жатабыз» деп сҥйлөшҥп жатты дейт. «Жетейин деп калганда Жамийла ат зордугуп
калат дегенге болбой кырдагы жолго салдырды. Жалгыз киши ат менен чыкса
болоор, бирок ҥстҥндө сегиз киши бар араба кыр ҥстҥндө тайгылбай бара
жатканына ишене албадым, - дейт. - Ошентип жеттик, барып булактан суу ичип,
мазарга зыярат кылдык. Жамийла алардын тҥнкҥ 12де келишээрин, тҥнөй
тургандыгыбызды айтты. Ҥстҥнө ак шейшеп жаап, булактын жанына баламды
жаткызды. Жамийла өзҥ жанында, биз саал берирээк болдук.
Айткандай эле кишилери тҥндө келди. Алар окуп дарылашкан жок,
сҥйлөгөн сөздөрҥнө караганда алар, менимче, кадимкидей эле операция
кылышкандай болду. Ошол кишилери келген учурда, дарылап жаткан кезде,
мазарга баргандардан башка адамдар алар дарылоо жҥргҥзҥп жаткан жерге
барбашы керек экен. Мазарга жакын жерде сарайда мал менен бир ҥй-бҥлө
жашайт, алар бизге «зыяратыңар кабыл болсун!» деп айтайын деп келишкен экен.
Алар келген кезде эле Жамийла «өлтҥрдҥңөр эле, өлтҥрдҥңөр» - деп кыйкырып,
эс-учун жоготуп, көгөрҥп жатып калды. Келгендер кетти. Жамийла болсо эл келип
калганда аны бирөөлөр муундургандыгын айтты.
Ошентип таң атканда балам жаткан жерине сийбептир. Ҥйгө кайтып келе
жатканда айылга жеткиче кишилери (колдоочулары) узатып келди, айылга
кирээри менен балам кадимкидей эс ала тҥштҥ. Ошол ошо бойдон, кҥндө сийип
жҥргөн балам сийбей калды, азыр 10-класста. Ал мазардын ээси бака экен.
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МЕН МАЗАРЛАРДЫН КАСИЕТТҤҤЛҤГҤНӨ АЗЫР АБДАН ИШЕНЕМ
Абылов Абдыжапар
Мен мазарлардан Кулкожокмат Ясавинин мазарын билем, бирок алгач
анын устатына барыш керек экен. Устаты болсо Арсланбаб экен. Арсланбабка
барып келгенден кийин гана Кулкожокмат Ясавиге барыш керек экен. Ал
Кулкожокмат эстелигин Аксак Темирлан деген курдуруптур. Куруп жатканда
эртеси кҥнҥ келип карашса, кыштардын бардыгы чачылып калыптыр. Кайра
баштан аяк курушуп, эртеси кҥнҥ келишсе дагы чачылып калганын көрҥшөт, таң
калышат. Кароолчу койдурушса, билбейбиз эмне болуп чачылганын дешет. Анан
ошол жерде Эшен-олуя чалыш киши бар экен. Анан олуялар билбесе, андан башка
эч ким билбейт деп ошого барышат. Барып жөн-жайын айтып тҥшҥндҥргөндөн
кийин биринчи мунун устаты Арсланбабка кур, анан кийин орун болот.
Арсланбабка курбаса, мунун орду болбойт дептир. Ошентип Арсланбабка
курушуптур, ал Кулкожокмат Ясавиден 60 чакырым алыстыкта турат экен. Анан
бир жолу Өзгөрҥштөгҥ Райкан деген эже менен бардым. Ал жерге ал жылына
барат. Экөөбҥз барганда төртҥнчҥ келишим деди. Жылына барып жатып жҥргөн
ҥйҥ да бар экен. Ал ҥй чынында өзбектердики экен. Ошол жерге 100 киши келсе
100ҥ кетип жатат. Мурда Кулкожокмат Ясавинин эстелигине эч ким барчу эмес.
Анын ичинде бир тай казан деген казан бар экен, 40 кулачтуу казан. Ошонун
саймасы эми абдан кооз, шумдук. Ошол казанды эми Ленинграддагы Эрмитаждын
музейине алып кетишиптир болчу. Ошол жактан көрдҥк деп элдер айтышчу,
ошону кайра алып келишиптир.
Иранда дҥйнө жҥзҥ боюнча эң чоң мечит бар, Меккеде да андай мечит жок
экен. Ошол мечиттин бийиктиги 70 м. экен. Ошого Казакстандын президенти
Кунаев барыптыр. Ал эки жолку баатыр, партбюронун мҥчөсҥ болгон. Ирандын
чоң молдолору бу казактын ханы деп суроо беришет. «Казакстандын Тҥркстан
шаарынан Кулкожокмат Ясави деген пайгамбар өткөн, ошонун эстелиги бар экен.
Биз Cоветтер Cоюзу мусулмандарды атып, камап, кордук көрсөтҥп, ар кандай
эстеликтерди бузуп, же мамлекеттик мекемеге айландырып салган деп угабыз.
Зыярат болбой калган экен, ал жакка же болбосо биз барат элек, чек арадан
өткөзбөйт, ошонун акыбалы кандай?», - деп сурашат. Кунаев ал жөнҥндө билбейт
экен, «ал жөнҥндө тҥшҥнҥгҥм жок» дейт экен, «анда сен орустун чочко багары
экенсиң, биз сени хан орустун бир тармагын бийлеген адам деп жҥрсөк, сени
менен эми сҥйлөшпөйбҥз» деп коюшуптур. Ошол жерден Кунаев уят болуптур.
Анан ал Алматыга келип сураса, «бар, эмне болгонун биз да билбейбиз, өкмөт
сыйынтпайт, намаз окутпайт» дешет. Анан кийин Кунаев ошол жерге барса, аскер
казармасы экен, анан казарманы башка жакка дайындап, ал жерди реставрацияга
бериптир. Кунаевдин кҥчҥ менен 25 жыл бою ремонт жҥрҥптҥр, айланасын
кооздоп жол салып, плита коюп, жанына жаңы мечит салдырыптыр.
Бир жаман жери – Кулкожокмат Ясави 63 жашка келгенде пайгамбар
жашынан ашык жашабайм деп жердин алдына жай кылып, жер алдына кирип
кетиптир. Зыяратка барган кишилер жер алдына тҥшҥп баарын көрҥп чыгышчу.
Жер алды көп бөлмөлҥҥ да. Ошол жерде бир шам кҥйҥп турчу экен. Ошол кҥйгөн
шамдар менен казандар кайнап тамактар бышып турат экен. Анан Кунаев мунун
эмне керемети бар, бул кантип кҥйҥп турат, сырын билели деп буздуруптур. Ошол
жерди изилдеп мен да ушундай салдырып кҥйгҥзөм деген экен. Ал болсо кудай
тааламдын керемети менен кҥйҥп турчу да, ошо боюнча кҥйбөй өчҥп калыптыр,
кайра кыштарын орду-орду боюнча койдурат, баары бир кҥйбөй коюптур. Зыярат
кылганы баргандар, топурагынан алып кетишет экен. Азыр эми топурагы
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тҥгөнөйҥн деп калыптыр, ал эми жердин алдын килем менен жаап, эшигин
тосмолоп салышыптыр. Эми зыяратка барган кишилер кумурскадай көп.
Арсланбабка зыяратка студенттер мугалимдер менен барышат экен.
Мазарды баалабаган ушу кыргыздар экен, жада калса ал жакка орустар да барат.
Арсланбабдын жанында мейманканалар бар экен, барган кишилер жатышат. Бир
барсак, бир дагы мейманкана бош эмес.
Биз мазарга барганда ар кандай мазарлардын ээлерин көрөбҥз. Мен мисал
ҥчҥн Ак терек мазарына барып, ак сакалчан киши жана чоң жылан көргөм.
Биринчи көргөндө кадимкидей корктум, бирок мазардын ээси экенин билип сыр
бербедим. Андан башка мазарлардан деле көргөм. Кээде көрбөй калабыз, кээде
көрөбҥз, эми ар кандай болот да.
Мындай бир окуя айтып берейин. Ушул жашоодо бир кыз болуптур. Ал кыз
кудайдын бар экенине ушунчалык ишенчҥ экен. Ал кыз кудай жөнҥндө көптөгөн
китептерди окуп жҥргөндө ага атасы каршы болуп, «кудай деген жок, экинчи бул
китепти окуба», - деп катуу талап коет экен. Бардык жакшы сапаттарды ҥйрөнгөн
кыз атасынын сөзҥн эки кылбай, китептерди аргасыздан окубай, кудай жок деген
чечимге келип жҥргөн кҥндөрдҥн биринде кыз катуу ооруй баштайт. Атасынын
алып барбаган жери калбай калат. Кыздын оорусу кҥндөн-кҥнгө катуулай
баштаган кезде атасы тҥш көрөт. Тҥшҥндө ак сакалчан киши сен бизге шек
келтирдиң, эми кызыңды биз алып кетебиз дешиптир. Ошондо баягы адам
кечирим сурап, кыздын жанын сактап калгыла десе, макул болбой коюшуптур.
Ошентип кыз көз жумат. Ошондон баштап тигил киши кыргызчылыктын бар
экенине, мазарлардын касиеттҥҥлҥгҥнө абдан катуу ишенип калган экен. Мен да
ушул китепти окугандан бери абдан ишенем. Мен, мисалы, мазарга сыйынсам,
тилегеним орундалат. Мен мазарлардын касиеттҥҥлҥгҥнө азыр абдан ишенем.
МЕН МУРДА АТЕИСТ БОЛЧУМУН
Шайдылдаева Ашырбҥбҥ
Кудай жок деп жар-жарга кыйкырчумун. Анткени вожатый31 элем. Мага
чоңдорум ошондой деп ҥйрөткөн да. Мен анан бардык окуучуларга кудай жок деп
кыйкырчумун. Аны уккан апамдар мени абдан урушуп калаар эле. Мен болсо
«кана кудайыңар, болсо чакыргылачы» деп кемсинтчҥмҥн. Ошентип мен окууну
бҥтҥп, чоң окууга тапшырып, бирок өтпөй калдым. Анан ҥйдө жҥргөндө кҥйөө ала
качып кетти. Мен олтуруп калдым. Ошентип, ал жактан экинчи жолу да
тапшырып, дагы өтпөй калдым. Анан бир кҥнҥ, биз анда тамекиде иштечҥбҥз,
ошол жактан келе жатып, Кара-Коюндан машина менен авария болуп, жанымдагы
3 адам өлдҥ. Мени дагы өлдҥ дешкен экен. Бирок мен өлгөн жокмун. Ошентип
кудайдын кҥчҥ менен тирҥҥ калдым. Анан ооруканага жаткырышты, менин ал
жактан башым эле ооруп туруп алды. Эч айыкпады. Анан бир кемпир бар эле,
ошол айтып калды, сен кыргызчылык менен ооруп жатасың деп. Анан айла жок
ҥзҥлбөгөн ҥмҥт менен андай бҥбҥ-бакшыларга да бардым. Анан алар айтышты,
сен мазар басасың, мени менен жҥр деп. Ошентип мен мазар баса баштадым. Анан
башым да айыгып, көңҥлҥм да көтөрҥлҥп, өзҥмдҥ абдан жакшы сезе баштадым.
Анан баягы окуйм деген ниетим дагы деле өчпөй, эми бир жолу тапшырып
көрөйҥн деп окуу жайга бардым, Алланын буйругу менен өтҥп кеттим. Анан
ошондон баштап ушул кҥнгө чейин мазар басып келем.
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МАЗАРЛАРГА БАЙЛАНЫШКАН СЫРЛАРДЫН БААРЫ АЧЫЛБАШЫ КЕРЕК
Ыбралиева Марита
Америкалык космонавттар ааламдагы «черная дыра», бизче «кара тешик»
деген нерсени изилдеп көрҥшкөн дейт. Ал нерсе учуп жҥрөт экен. Эгерде бул
нерсе келсе бардык планеталарды, жерди да соруп алышы мҥмкҥн экен, ал нерсе
бизге жакындап келе жатат деген сөздөр айтылып келет. Эгерде ошол нерсе келе
турган болсо, биз өзҥбҥздҥн кудайга ишенимибиз менен гана өзҥбҥздҥ сактап кала
алат экенбиз. Анткени биз баарыбыз кудайдын кудуретине ишенсек, кудай
жанагы кара нерсени башка жакка буруп, бизди сактап калат экен.
Акыр заман деген нерсе айтылып жҥрөт, акыр заман деген Куранда да,
Инжилде да айтылган. Анан акыр заман жума кҥнгө аябай байланыштуу экен,
ошондуктан биз жума кҥндҥ ыйык тутабыз, жума кҥнҥ жума намазга жыгылабыз,
жума кҥнҥ арбактарга куран окутулат.
Мазарларга байланышкан сырлардын баары ачылбашы керек, изилдениши
керек, бирок тҥбҥ сыр бойдон калышы керек. Тҥпкҥрдөгҥ мөөрдҥ эч кимге
бербешибиз керек.
Мына Каныкей апалар, Бакай аталар кандай акылдуу болушкан. Манас
атанын сөөгҥн 40 жерге бөлҥп койгон, Индиядан Израилге чейин коюлган дейт.
Манас атанын сөөгҥ Таласка, ал эми эти башка жактарга коюлган экен. Бакай ата,
Каныкей апалардын ыйыктыгы ушунда, аларга дөөтҥлөр кызмат кылып
жҥрҥшкөн, көз ачып жумгуча Меккеге алып барып келген. Ошол ҥчҥн алар алыска
чейин майдалап көмҥп Манас атанын сөөгҥн сыр кылып каткан. Ошондуктан
биздин жер сырлуу, ыйык болуп эсептелинет. Кана кандай гана окумуштуулар
изилдебеди, таптыбы Манас атанын сөөгҥн.
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4-БӨЛҤМ
ШАЙЫКТАР МЕНЕН КАРООЛЧУЛАРДАН КАБАР
КИРИШҤҤ
Бул бөлҥм Талас мазарларынын шайыктарына жана кароолчуларына
арналды.
Айгине Таласта иштей баштаганда жергиликтҥҥ калктын ичинде
мазарларга зыярат кылуу менен бирге аларды дайыма көзөмөлгө алып, коруп,
тазалап жҥргөн кишилер да бар болуп чыкты. Бир жарым жылдын ичинде Айгине
Талас облусу боюнча ошондой 23 кишини таап, алар менен бирге иштешип, кээ
бир байкоолорду жҥргҥзҥҥдө.
Тажрыйбабызга негизделип мазарларга атайын кызмат кылып жҥргөн
кишилерди эки топко бөлҥҥдөбҥз: шайыктар жана кароолчулар. Бул жерде эки
башка сөздҥн пайдаланылышы кокусунан эмес. Шайыктар - булар мазарга кам
көрҥҥнҥ мойнуна алып, зыяратчыларга жол көрсөткөн, ырымдарды башкарган,
мазардын тарыхын, касиетин жана башка маалыматтарды айтып берген адамдар.
Ошондой эле шайыктардын көбҥ өзҥ караган мазарларда табыпчылык ишин
жҥргҥзҥшөт. Ал эми кароолчулар - булар мазарга кам көрҥҥнҥ мойнуна алып,
коруу, тазалоо иштерин жҥргҥзгөн адамдар.
Шайыктар менен кароолчулар бул ишке ар кандай убакытта ар кандай
жолдор менен келишкен. Аны окурмандар төмөнкҥ бөлҥмдө окуй алышат. Бирок
баса айта кете турган нерсе: шайыктардын баары өз учурунда ооруп кыйналып,
барарга жер таба албай калышканда, мазарларга кайрылышкан. Ошол мазарларда
алар өз ордун табышып, ден соолугун оңдошуп, бир гана өздөрҥнө эмес,
башкаларга да жардам берҥҥгө жарашты.
Биз Таласта иштей баштаганда бул кишилердин көбҥндө бири-бири
жөнҥндө маалыматы жокко эсе болчу. Айгине бир аймакта окшош ишти аткарып
жҥргөн кишилерди бириктирҥҥнҥ туура тапты. 2006-жылдын март айында Талас
жергесиндеги шайыктар жана кароолчулар уюму тҥзҥлдҥ. Арийне, бул уюм өз
алдына мазарларга жана дегеле кыргыз мурасына тиешелҥҥ мерчемдҥҥ
максаттарды коет жана аларды аткарууга аракет кылат. Бирок, Айгиненин
тҥшҥнҥгҥндө, бул уюмдун негизги милдеттеринин бири ишке ашырылып калды:
шайык менен кароолчулар биригишип, өзҥлөрҥн кандайдыр бир коомдук кҥч
катары сезишип, коомдун көңҥл борборуна жакындаганын сезҥҥдө.
23 кишинин арасында 9 аял бар. Шайыктар менен кароолчуларды бул ишке
эч бир коомдук кҥч мажбурлап койбогонун, бул ишке алар ички муктаждыктын
негизинде келгенин эске алганда, бул, эң оболу, кыргыз коомунда аялдар менен
эркектер тең демилге көрсөтҥп, тең жҥк көтөрө ала тургандыгынын белгиси.
Шайыктар менен кароолчулар - башкалар сыяктуу эле пенделер. Кээ
бирөөлөрҥн эл мурда аракка берилген, оргу-баргы адамдар катары таанышчу.
Айгине муну эч жокко чыгарбайт жана жашырбайт. Бирок так ушундай адамдар
мазарларга байырлап, шайык же кароолчу болуп калышканы кокусунан эместир.
Кристина Грофф аттуу Америка илимпозу аракка жана баңгизатка берилген
кишилер менен кенен изилдөө жҥргҥзҥп, мындай бир ойго келген: өтө сезимтал,
өзгөчө руханий изденҥҥ жолунда жҥргөн кишилер ошол сезимдерин,
изденҥҥлөрҥн айлана-чөйрөсҥндөгҥ шарттардын айынан ишке ашыра албаса,
ичкилик жана баңгизатка берилип кетишет. Баарыбыз билгендей, совет учурунда
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мазарга шайык болуу же мазарларда табыпчылык иш жҥргҥзҥҥ, дегеле бҥгҥн
«кыргызчылык» деп аталган жолдо жҥрҥҥ мҥмкҥн эмес болчу.
Таластан мурда арак ичип, бҥгҥн эле шайык болуп калган адамдарга
ишенҥҥ болобу деген ойлорду да уктук. Бул суроого Айгине жооп бере албайт.
Муну ар бир адам өзҥ гана чече алат.
Биздин максатыбыз - аракечтикти жеңип, жашоо-турмушунда өз ордун
таап, өз турмушун кандайдыр бар жагымдуу багытка салган кишилердин кабарын
жалпы элге жеткирҥҥ.
Көбҥнчө шайык, кароолчулар менен Талас университетинин студенттери
маектешип, маалымат чогултушкан. Арийне, маалыматты чогултуу, маекти
жургҥзҥҥ, дегеле талаа изилдөөсҥн жҥргҥзҥҥ боюнча Айгиненин мугалимдери бир
нече сабак берип, студенттер менен бирге иштешкен.
Алынган, табылган маалыматты ар кандай тҥрдө сунуш кылуу мҥмкҥн эле.
Бирок биз Талас студенттеринин шайыктар жана кароолчулар менен болгон
маектерин дээрлик өзгөртпөй берҥҥнҥ туура таптык, анткени бул талаа
изилдөөлөрҥ жана маектер студенттерибиздин эң алгачкы кесиптик иш-аракети
жана тажрыйбасы - аны болгонун болгондой сактоо маанилҥҥ.
Бул жерде биз ҥчҥн дагы эң маанилҥҥ нерсе - бул студенттер менен
шайыктар, кароолчулардын ортосундагы болгон маектер - эки бөлөк муундун
жолугушуусу болгондугунда. Жаш, турмуштук жана руханий изденҥҥлөрдҥ жаңы
баштап жаткан муун ҥчҥн эже-абалар, ата-апалар менен бетме-бет отуруп,
маданиятыбызда зор орун ээлеген нерселер жөнҥндө пикир алышканы - эки
муундун тең көз карашын жана ой-чабытын кеңейткендей сезилет.
Айгине муундар ортосундагы баарлашууга
салым кошконуна
сыймыктанат.
Бөлҥм төмөнкҥ бөлҥкчөлөрдөн турат:
1. Талас жергесиндеги шайыктар жана кароолчулар.
2. Шайыктар менен кароолчулардын баяны.
3. Шайыктар менен кароолчулардын демилгеси жана жардамы менен иштелип
чыккан «Талас областындагы мазарларды коргоо, коруу жана зыяратка
баруунун шарты-эрежелери» жобосунун долбоору.
ТАЛАС
ЖЕРГЕСИНДЕГИ
КАРООЛЧУЛАР.

ШАЙЫКТАР

ЖАНА

1. Абдыраимов Жекшенаалы, Олжобайды керген таш мазары, Көк сай айылы,
Кара-Буура району
2. Алымбекова Гҥлжамал, Тамчы булак мазары, Тамчы булак айылы, Кара-Буура
району
3. Асыранкулов Саманкул, Ак-Тайлакмазары, Бакайыр айылы, Кара-Буура району
4. Асыранкулова Бурул, Ак-Тайлакмазары, Бакайыр айылы, Кара-Буура району
5. Байызбеков Ооган, Кайнар булак (Сапархан атанын кайнар булагы) мазары,
Жоон төбө айылы, Кара-Буура району
6. Байызбекова Элмира, Кайнар булак (Сапархан атанын кайнар булагы) мазары,
Жоон төбө айылы, Кара-Буура району
7. Бекназаров Байыш, Арашан мазары, Беш-Таш тоосу, Талас району
8. Жаманбаева Дариха, Ак-Тайлакмазары, Бакыян айылы, Кара-Буура району
9. Жумагул кызы Алмаш, Кочкор-Ата мазары, Көк-Сай айылы, Кара-Буура району
10. Жуманазаров Беккул, Каныкей булак мазары, Ак жар айылы, Талас району;
Айчҥрөк мазары, Ак жар айылы, Талас району
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11. Ибраимов Керимбай, Ак ҥй мазары, Шекер айылы, Кара-Буура району
12. Ибраимова Алтын, Зулпукор мазары, Арал айылы, Талас району
13. Кудушова Анаркҥл, Курташ, Дөлөн ата, Осек ата мазарлары, Өзгөрҥш айылы,
Бакай-Ата району
14. Кудакеев Жеңиш, Нылды-Ата мазары, Өзгөрҥш айылы, Бакай-Ата району
15. Курманбаев Кылычбек, Чынар-Терек мазары, Көк токой айылы, Талас району
16. Мамеков Жумадил, Чыпынын мазары, Ак-Жар айылы, Талас району
17. Мырзабеков Райымкул, Мырзабек булак мазары, Арал айылы, Манас району
18. Мҥзҥрбеков Тарыхчы, Ногой баатыр мазары, Кызыл октябрь айылы, Бакай-Ата
району
19. Сапарбаев Баймырза, Маймак ата мазары, Сулумаймак айылы, Кара-Буура
району
20. Токтогулова Гҥлнахар, Мазар булак мазары, Тамчы булак айылы, Кара-Буура
району
20. Турумтаев Батыралы, Калпа-Ата мазары, Миң Булак айылы, Бакай-Ата району
21. Ҥтҥров Самарбек, Манас кҥмбөзҥ, Таш-Арык айылы, Талас району; Манастын
чакмак ташы, Таш-Арык айылы, Талас району
22. Чоңмурунова Чачыкей, Чынар терек мазары, Көк-Токой айылы, Талас району
23. Эшалиев Сагынбек, Боо терек мазары, Боо терек айылы, Бакай-Ата району
ШАЙЫКТАР МЕНЕН КАРООЛЧУЛАРДЫН БАЯНЫ
Абдыраимов Кашымбек
1934-2005, Талас районундагы, Кең-Колдогу Чыпынын мазарынын шайыгы.
Маалымат алган: Мамекова Бүбүзина, Талас мамлекеттик университетинин
кыргыз филологиясы бөлүмүнүн студенти.
- Эмне үчүн Чыпынын мазары мазар болуп калган?
- Чыпы деген олуя адам болгон. Ал 80 жашка чыкканда Кең-Колдун Бел конуш
деген жайлоосунан өлөт. Ал өлөөрдө: «Мени Манас атанын кҥмбөзҥнө койгула», деп айткан дешет. Анан өлгөндө жолдон келе жатып өлҥгҥ Кара шоро жайлоосуна
тҥшҥп калат экен. Анан өздөрҥ да ырым кылышып, тҥшкөн жерине коюп коюшат.
Анан өлөөрҥндө: «Мен койлордун «тыпыратма» оорусун басам. Менин кҥмбөзҥм
тҥбөлҥккө мазар болуп калсын», - деген экен. Ошондон бери Чыпынын мҥрзөсҥ
мазар болуп келе жатат.
- Ал киши канчанчы жылы туулганын билбейсизби?
- Болжол менен 1782-жылы туулган. Кушчу уруусунан чыккан. Азыркы Карасуу
айылынан.
- Азыр ал жерге бүбү-бакшылар келишеби?
- Бҥбҥ-бакшылар издеп келишет. Азыр белгисиз болуп калган, мен мурун кирпич
менен тегерегин тороп, мазар экенин белгилҥҥ кылып койгом. Кийин кайра эле
жамгырга жуулуп олтуруп, жок болуп калат экен. Мурун элдер койлорун
тыпыратма болуп ооруганда алып барышчу эле, азыркылар көп билбей, эл көп
каттабай калды.
- Сиз мазарды ондогондон кийин үйүңүздө өзгөрүү болдубу? Мазардын касиети
бар бекен?
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- Албетте, мазардын касиети бар болгондо да кандай дейсиң. Мага 5-кҥн сайын
ошол жерден арбактар көрҥнҥп, ыраазылыгын билдиргендей болушат. Анан
малдарыбыз көп төлдөп, турмушубуз бир топ оңолду.
- Чыпынын дагы кандай касиеттерин угуп калдыңыз?
- Ал менин чон атам Кызыл баш Кудайбергендин ҥйҥндө чоңойгон экен. Анан
ошол теңтуш балдарына азыр жамгыр жаайт десе жамгыр жаап, ылдый аккан
сууну тетири агызып койчу дешет.
- Мазар дегенди кандай түшүнөсүз?
- Мазар деген - адамдардын сыйынган ҥйлөрҥ. Биринчи - Кудайга, экинчи арбактарга сыйынабыз.
- Мазардан сыр көрдүңүзбү?
- Мен бир кҥнҥ ошол мазарга таңда барып, тегерек-четиндеги чөптөрдҥ оруп
жатсам, аркамда бир ак сакалчан киши турат. Мен башында коркуп кеттим. Анан
кайра өзҥмө келип баамдасам, ошол Чыпы олуя экен.
- Ишиңизге акы төлөнчү беле?
- Кайдагы акы төлөнмөк эле. Өзҥм эле бала-чакам менен барып карап турчумун.
Менин карап турушума өзҥ аян берген. Ошол себептен барып калдым. Мен мурун:
«Айланайын, ушул мазарга жардам берип койсоңор, сообу тийээр эле», - деп
Манас ордонун директору Жеңиш Чынаевге да кайрылгам. Ал мырза «ооба, ооба»
деп эле коет. Ушуну силер бир аракет кылсанар жакшы болоор эле.
- Өзүңүз мазарга сыйынасызбы?
- Ооба, айланайын. Мазарга сыйынуу биздин каныбызга сиңип калган өнөкөт да.
Кыргыздар мазарга тээ өткөн замандардан бери эле сыйынып келе жатат.
Абдыраимова Бегимкан
Кашымбек чоң атанын байбичеси
Маалымат алган: Мамекова Бүбүзина, Талас мамлекеттик университетинин
кыргыз филологиясы бөлүмүнүн студенти.
- Чоң атага сиз да жардам берген чыгарсыз?
- Ооба, айланайын, мен бербегенде чон атаңа ким жардам бермек эле. Кирпичин
койсо, ылайын мен жасадым. Таңында «тур эле, тур» деп мен ойготом да.
- Мазар турмушуңуздарга оң же терс таасирин тийгиздиби?
- Ананчы. Мурун бизче айтканда кедей элек, эми кудайга шҥгҥр болуп калдык.
Өзҥбҥздҥн оокат-аш жетмек турсун ашып тҥшөт.
- Ал жерден кандай ырымдарды аткарчу элеңиздер?
- 7 чабаты жасап, ыгы келсе кой союп, келмебизди келтирип, тҥлөө өткөрчҥбҥз.
- Үй-бүлөңүз, бала-чакаңыз мазарга кандай карайт?
- Бала-чакам мазарга жакшы эле карайт. Биз аларга мазарлардын касиеттҥҥлҥгҥн
кҥндө айтабыз.
- Мазар кайдан келип чыккан дейсиз?
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- Мазар мындайча келип чыккан деп ойлойм: мисалы, биз мурун шаманизм
доорунда жашаганбыз. Анан ошол тоо-ташка сыйынуунун артында биздин ар
нерсеге сыйынганыбыз калып калган. Ал эми мҥрзөлөр чындыгында эле ыйык
мазар болуп эсептелинет.
Абдыраимов Жекшенаалы
49 жашта, Кара-Буура районунун Көк-Сай айылындагы Олжобайды керген таш
мазарынын шайыгы.
Маалымат алган: Жусупова Назира, Талас мамлекеттик университетинин
кыргыз филологиясы бөлүмүнүн студенти, Айгиненин Таластагы мүчөсү.
- Сиз бул жерге кандай байырлап калдыңыз?
- Мен Олжобайды керген таш мазарын жасаардан мурда ошол жердеги Сары
ҥңкҥр санаторийинде 15 жыл директор болуп эмгектенгем. Ошондо санаторийге
барган адамдар ал чөлкөмдҥн тарыхын айтып бер дешчҥ, анткени ошол жерде
көптөгөн тарых бар да. Анан ошолорду ата-бабалардан сурап алып, анан өзҥмө да
кичинекейимде чоң энем көп айтып берчҥ эле, ошолорду жандандырып коеюн
дегем, анткени эл нары өтөт, бери өтөт, кийинки жаштар такыр билбей басып
жаткандан кийин, мен бир аска ташты алып келип орнотком. Анан бир жак бетине
Олжобайды керген таш деп жазып, бир аз тҥшҥнҥктҥҥрөөк болсун деп арткы
бетине бир берене (куплет) ыр жазып койгом.
Таякеси Кудуке кармап алып,
Таш төшөп тикенекке керип салып
Ҥстҥнөн мал айдатып өткөзгөн дейт,
Олжобайды Кишимжандан ажыратып.
- деп жазып, астына Жекшен деп жазып койгом. Анан эки кара талды алып келип
эки четине отургузгам. Анан өзҥм жумушка баратып суу куюп же кароолчуга
куйдуруп, бир жылдын ичинде талдарыбыз өсҥп, Кудайга шҥгҥр, эки талдын
башы да биригип калды.
- Сиз ошол ташты кайсы жылдары алып келип койдуңуз эле?
- 1995-жылы алып келип коюп, эки теректи тамыры менен сайдым.
- Олжобайды ошол таш менен керген беле?
- Жок, мен аска ташты алып келип койдум да, ал эми анын жанында Олжобайды
керген таш төшөлҥп турат. Мен болсо башына ташты алып келип коюп
жатпаймынбы. Анан азыр ошол жерге дагы көп тал-терек отургузуп, бак
кылсамбы деп тилек кылып жатам.
- Олжобай менен Кишимжандын окуясы кайсы жылдары болгон окуя эле?
- XVII кылымда болгон окуя, чынында ашыктардын окуясы дастанда32 бир аз
көркөмдөлҥп айтылган, бирок чынында болуп өткөн окуя. Анан ал жерге көптөгөн
адамдар келип сыйынышат, көптөгөн тилектерди тилешет, кудай тилектерибизди
кабыл кылып жатышат деп айтышат. Ал эмес мен өзҥм ошол жерде иштеп
турганда Тҥптөн келип сыйынгандарды көрдҥм.
- Мазардын кароолчусу катары сиз кандай иш-аракеттерди аткарасыз?
32

Олжобай менен Кишимжан (Алымкул +с\нбаевдин айтуусу боюнча). Эл
адабияты сериясы. 9-т. – Б.: Шам. 1997.
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- Санаторийде иштеп жҥргөндө экскурсовод катары көргөзҥп, тарыхын айтып
берчҥмҥн. Анан жаш өтҥп бараткандан кийин бир аз да болсо ыйык жерлерге
көңҥл бура баштайт экенсиң да, анан эл бир жагынан сыйынып жатса, өзҥмдҥн
жҥрөгҥм ошол жерге тартып, жандандырыш керек экен дедим. Эл сыйынып,
Кудай таалам ошол жерден элдин тилегин берип жаткандан кийин деп карап
калдым. Азыр эми келечекте ошол жерге бак тигип, көрктөндҥрҥп, анан жаанчачын болсо тҥлөө кыла турган навес салып койсом деген тилегим бар. Анан мен
туризм менен иштегенден кийин көбҥнчө эки баклажкага суу алып алам, баратып
да, келатып да теректерге суу куюп өтөм. Өтҥп баратканда сөзсҥз куран айтып,
сыйынып өтөм. Ал эми келечекте элге шыпаасы тийген мазар болсо деп карап
жатам.
- Ушул мазардан кандай оору менен ооруп келгендер айыгып кетип жатышат?
- Олжобайды керген таш мазарынын жанында Кҥркҥрөө суусу бар да, санаторийге
ошол жерден суу алынат. Анан бронхит, астма менен ооругандар ошол жерде
отурушат, себеби Кҥркҥрөө суусунун нымдуулугу жардам берет экен. Анан нерв
ооруларына абдан жакшы экен. Бир чети мазардын касиети десем, экинчиден
Кҥркҥрөө суусу да нерв оорусун басылтып коет экен.
- Күркүрөө суусу мазардан канча аралыкта жайгашкан?
- Мазар дөңдө, суу ылдый жакта турат. 100 метрге жетпеген аралыкта жайгашкан.
- Бул мазарга элдин каттамы кандай?
- Бейшемби кҥн сайын бҥбҥ-бакшылар дайыма барышат. Тҥлөө, кудай тамак
өткөрҥлөт. Анан ушул мазардын жанында Ажыдаар таш деген мазар бар, ал дагы
ыйык деп аталат. Анан ал жерге да эл көп баргандан кийин мен боек менен ташка
―Ажыдаар таш‖ деп жазып койгом. Анан ал жерге да тал-терек тигип койсом деп
ойлогом.
- Сиз Ажыдаар таш мазарын да карап турасызбы?
- Ооба. Ажыдаар таш мазары көбҥнчө сөөлгө, экзема ооруларына шыпаа. Бул
мазар - чоң таш, анан ортосу чуңкур келет. Ал жерге жамгырдын, анан кардын
суусу толот, толгондон кийин сөөлҥ барлар, экзема болгондор жуунса толук
бойдон кетет.
- Ажыдаар таш мазарына элдин каттамы кандай?
- Ажыдаар таш мазары менен Олжобайды керген таш мазарынын аралыгы 200
метрдей жакын. Анан Олжобайды керген таш мазарына келгендер Ажыдаар таш
мазарына да келишет. Анан тҥлөө кылганда Олжобайды керген таш мазарынын
алды жагына, сууга жакын жерге өткөрҥшөт.
- Ажыдаар таш мазарынын чуңкурунда дайыма суу болуп турабы?
- Негизинен бул таш ажыдаарга окшош, батышты караган таш. Суу болсо көп
убакта болот, көбҥнчө жайдын кҥндөрҥ бууланып, мал ичип коет. Бир жолу ошол
жерге телевидениеден келип 10 мҥнөттҥк ролик жасаган. Анан биздин Бакыт
Асыранкулович деген акимибиз да барган эле, ал аябай таң калган, өзҥ жайдын
кҥнҥ болсо, июндун аягы болчу, башка жактагы сууну карасаң балырланып калат,
ал эми бул суу жазда жааган жамгырдын суусу бойдон турат. Эч кандай
тегерегинде чымын-чиркей жок, туптунук.
- Мазарда кароолчу болуп иштегенден башка дагы эмне болуп иштейсиз?
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- Мен азыркы убакта Көк-Сай айылынын аксакалдар сотунун төрагасымын, андан
тышкары «Узак жол туризминин» жетекчисимин. Туризм менен байланышта көп
жылдан бери иштешип келе жатам.
- «Узак жол туризминде» эмне иш аткарасыз?
- Мында менин 3 кҥндҥк турум бар, айылдан чыгып, бизде Манас атанын
чокусунун бийиктиги деңиз деңгээлинен - 4485,2 метр, ошону көргөзөм,
мазарларды көргөзөм. Андан кийин Киров суу сактагычын, анан Манас атанын
ордосун көргөзөм. Анан ушул жерден туристтерди жөнөтөбҥз.
- Сиз эмне себептен мазарларды карап калдыңыз эле?
- Себеби мен Сары ҥңкҥрдө иштеп жҥргөн кезимде, келген адамдар бул жердин
тарыхын билсек болобу деп сурашчу. Анан менин Дилдежан деген энем бар
болчу, кичинекейимде жетелеп жҥрҥп мага мазарлар туралу көп нерселерди айтып
берчҥ эле. Анан ошол энемдин айткандары кулагымда калган. Ошондуктан
элдерди ээрчитип көргөзҥп жҥрдҥм, анан кийин бир аз жандандырып коеюн деп
чоң таштарга жазып коюп, эл билсин дедим. Бала-чака тебелеп, же ҥстҥнө чыгып
алып бейшептеп койбосун деген мааниде жазып койдум. Элдин агымы келип
сыйынып баштаганда менде кызыгуу башталды. Эл мазар экенин билсин деп
колдон келген жардамымды жасап койдум.
- Канча балаңыз бар?
- Бардыгы - тогуз, алты кызым, ҥч уулум бар эле. Бир кызым өткөндө кайтыш
болуп калды.
- Мазарды карап жүргөнүңүзгө Сиздин үй-бүлөңүздүн мамилеси кандай?
- Абдан жакшы, балдарым менин жасаган ар бир нерсеме ушунчалык кызыгышат,
колдоо көрсөтҥшөт. Кичинекей Чубак, Чыңгыз деген балдарым бар, анан Нурбек
деген иним бар, ташты коюп жатканда ошолор казып, чым көтөрҥп келишип
жардам беришкен. Андайга көз-караштары абдан эле жакшы. Бала-чакамдын
өзҥнҥн кызыкчылыктары да бар. Чубак, Чыңгыз деген балдарымды туризмге
тартып койгом, алар да ары-бери өткөндө баклажкага суу алып барып куюшат.
Себеби алар да мээнет кылышкан да, көрктөндҥргҥлөрҥ келет.
- Өзүңүздүн тукумуңузда мазарга байланышы бар адамдар болгон бекен?
- Менин тукумумда өзҥмдҥн чоң атам чоң тҥкҥрҥкчҥ33, андан аркы чоң атабыз
куучу34 болгон экен. Жанагы адамдын жанын алып бараткандарды көргөн экен
деп айтышат. Тҥкҥрҥкчҥ чоң атам жараларга тҥкҥрҥп коюп айыктырган экен,
биздин тукумубузда негизи эле ушундай нерсе бар экен. Ошон ҥчҥн кудай Таалам
мени ушул жолго тҥртҥп жатат болуш керек, же болбосо менден мурда да канча
адамдар жашап өткөн. Бир жолу ушул мазарлардын тарыхын айтып берип жатсам,
жетимиштеги карыя, ырахматы болгур каза болуп кетти, ошол: «Башыма жҥн
чыкканы бул жерге эч ким келчҥ эмес эле, сен мазар кылыптырсың», - дейт.
Чынында союз убагында көп нерселер билинген, элес алынган эмес эле. Анан
ушинтип жандандырып койсок, жанынан өтҥп баратса да ыйык жер экен деп
башкача көз карашта өтҥшөт да.
1

Т=к=р=кч= - табыптардын т=р=: т=к=р=к менен дарылаган адам .
Куучу - «т\р\тт\н кыйналган аялдардын т\р\т=н жеъилдет== максатында
чакырылган бакшы, эмчи» // Кыргыз тарыхы .Энциклопедия, Бишкек, 2003,
254-б.
34
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Алымбекова Гҥлжамал
43 жашта, Кара-Буура районундагы Тамчы булак айылынын Тамчы булак
мазарынын кароолчусу.
Маалымат алган: Жусупова Назира, Талас мамлекеттик университетинин
кыргыз филологиясы бөлүмүнүн студенти.
- Кароолчу болгонуңузга канча жыл болду?
- Биз бул айылга келгенден баштап эле карайбыз. Бизди эч ким деле кароолчу
кылып койгон жок, болгону булак биздики. Бул айылда ар кимдин өзҥнҥн
булактары бар. Булак биздики болгондон кийин өзҥбҥз карап турабыз, өзҥбҥз
шарт тҥзҥшҥбҥз керек. Бирок мен мазарга шарт тҥзгөнгө алым жетпейт. Шарт
жок. Өзҥм мурдатан эле кызыгып келгендерге бизнес план тҥзҥп, грант утуп алсам
деп ойлойм. Мен булактарын цементтетип, суусун тазалап, келген адамдарга шарт
тҥзөйҥн дегем. Суу болсо да алма бактары чоңоет эле. Ошонун баарына эми
каражат керек да. Анан менин 5 балам бар, ошолордон артпайт.
- Тазалап, карап жүргөнүңүзгө канча жыл болду?
- Жылда жазында бир маал тазалайбыз. Анткени ал жерде камыш аябай көп, анан
жазында жыландар жок болот. Эгерде ошол жердеги камышты оруп, цементтеп
койсо жыландар жоголот эле. Цементтеп койсо бир таман жол менен барганга да
болот эле. Эгерде там кура турган болсок топурак өзҥнөн эле чыкмак. Бирок
пайдубалына, булактын тегерек-четине цемент керек. Кум да өзҥнөн чыгат,
тегерегинин баары - кум. Балдарым чоңоюп калды, камыштарын ошолорго
ордурат элем.
- Ушул булактын тарыхы жөнүндө айтып берсеңиз?
- Бул жерде көп эле тамчылап аккан суулар бар. Бирок көп жердин ичинен
бҥбҥлөр касиеттҥҥ булак деп ушул 2 булакка гана сыйынышат. Анан биз
бҥбҥчҥлҥккө кызыкпагандан кийин билбейбиз деле.
- Өзүңүз барып сыйынасызбы?
- Жок, биз булактын баркын билбейбиз деле. Кудай сактасын, балдарыбыз деле
ооруган жок. Бул жакка оорукчандар көп келишет. Мойну кыйшайып калгандар
келип айыгып кетишкен.
- Өзүңүз ушул мазардан сырларды көрдүңүзбү?
- Мен эч нерсени деле көргөн жокмун.
- Мазар үйүңүздүн жанында жайгашкан экен, кандайдыр бир таасир бердиби?
- Биздин ҥйдө такыр эч нерсе жок болуп калбайт, ошону ушул жердин касиети деп
ойлойм. Анткени жок болуп калды деген учурда да бирдемеден бирдеме болуп,
бири-бирине улана берет. Анан биз жанына 40 тҥптөй алма отургуздук, алар да
чоңоюп жатат. 10 тҥптөн ашык өрҥк бар, терек, тал бар. Алар да өсҥп жатат.
Булактын суусунан суу ичип өсҥп жатат, бирок ошол булактын суусун бир жолго
тҥшҥрҥп койгонго шарт жок. Биз жөн эле кол менен арык чаап койгонбуз, бирок
көп суу кумга сиңип кетип жатат, ал эми цементтеп койсо жакшы болот эле.
- Бул айылга келгениңиздерге канча жыл болду?
- Биздин келгенибизге 7 жыл болду. 7 жылдан бери ушул жердебиз. Билбеген
бҥбҥлөр келишет, каягына чыгып көрөрҥн билишпейт. Анан менин кичҥҥ кызым
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бар, ошол алып барып көргөзҥп келет. Кичинекей жаш бала деп ошону жиберебиз,
өзҥбҥз болсо бир жеринен жаңылып калабызбы деп көп барбайбыз.
- Өзүңүздүн канча балаңыз бар?
- 2 кыз, 3 балам, 2 келиним бар. Келиндеримдин бойлорунда бар, жакында
неберелҥҥ да болом.
- Өзүңүздө кыргызчылык барбы?
- Билбейм мен аны сезбейм деле. Бирок бул жерге келген бҥбҥлөр бар экендигин
айтышат. «Моюнга ал, жолдошуңдуку кҥчтҥҥ», - дешет. Бирок алган жокпуз.
-Эмне үчүн?
- Эми биз келин алып, кыз берип жатабыз. Кыргызча айтканда, каптын оозу жаңы
ачылып жатат. Куда кҥтҥп жатабыз, анан тойлордо сөзсҥз ичкилик болот, болбой
койбойт. Анан ал жерге барып биз касиетин жоготуп алабызбы деп коркобуз.
- Сууну кайдан аласыздар?
- Ошол булактан арык менен алып келгенбиз. Ошол булактын суусу ҥйҥбҥздҥн
жанына келет, бирок бизге келгенче киргилт болуп калат, таш-кум ылайларга
аралашып кетет да. Эгерде цементтеп же тҥтҥк коюп койсо, тунук, таза суу
болмок.
- Бул булактын суусу көбүнчө кайсы ооруларга шыпаа?
- Көбҥнчө мойну кыйшайып, же болбосо сҥйлөбөй калгандарга жакшы, адамдагы
импровизионный оорулар менен ооругандар келип сыйынып, зыярат кылышса,
кан чыгарышса жакшы болуп кетет. «Балам жакшы болуп калды, сҥйлөгөнҥм
жакшы, басканым тың болуп калды», - деп кайра келип кетишет. Анан биз дагы
касиеттҥҥ суу экен деп өйдө баргандан коркобуз, чыкпайбыз. Андан нары
балдарды жиберем. «Быссымылда деп барып арыктарын тазалап, кайра келгиле», дейбиз. Анан зыяратканага жакшынакай там куруп бергенге кудуретим жетпейт.
Оюмда бар, бирок колумда жок дегендей.
- Аябай катуу ооруп айыгып кеткендер ушул айылда барбы?
- Мира эженин (Бейшекелик) баласы ооруп калган эле, ушул мазардан жакшы
болуп кеткен. Ошондон кийин Мира эже кыргызчылыкка өттҥ, ага чейин
медсестра болуп иштеп, биздей болуп эле ичип-жеп жҥрчҥ. Анан баласынан кийин
кыргызчылыкка ишенип, моюн сунду. Ушул жерге адамдарды да алып келип,
элдерге «менин балам ушул жерден айыгып кетти» деп насаатчы да болуп калды.
Анан андан угуп көп кишилер келе баштады. Анан Ключевкадан бир бҥбҥ дайыма
кызы менен келип жҥрөт. Аты-жөнҥн деле билбейт экенмин, Мирадан уктук эле
деп келишет. Кара-Суудан бир кемпир менен бир аял дайыма келет. Жаңы жерден
3-4 аял келет.
- Эмнелери ооруп келишет?
- Балам ооруп жатат дешет, ҥй-бҥлөмдө уруш болуп жатат, ынтымак болсун деп
тилек айтышат. Бирок алар келгенде ҥйгө келип чай ичишпейт, тҥз кайра
кайтышат. Анан бир жылдары мен ҥйдҥ сатам деп калдым. Коңшуларым болсо
«Ой сен ҥйҥңдҥ сатпа, сенин ҥйҥңдҥн тҥндҥгҥнөн кут кирип турат, болгону
ҥйҥңөрдөн ичкилик ичилбесин», - дешти. Эми биздин ҥйгө коноктор көп келет,
ичкилик ичилет да.
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- Мазардын терс таасири тийип калган жок беле?
- Ошону билбейм, ал жөнҥндө уга элекмин. Бирок ушул жерге келем деп келбей
калгандар ооруп калышканын уккам. «Тҥшҥмө кирди эле, барам деп баралбай
калдым эле, анан катуу ооруп калдым», - деп, 2-4-кҥндөрҥ тамактарын көтөрҥп
келип калышат.
- Бул мазарга элдин каттамы кандай? Бир күндө канча адам келет?
- Жазга маал апрель айынан баштап июль айына чейин көп келишет. Ар жума
сайын келип куран айтып, мал союп өздөрҥ билген зыяратын кылып кетишет.
Болгону ошол зыяратчылардын отурган жери жакшы эмес. Анан ойлойм да,
тоонун капталына жерди оюп, терек тигип, булакты ошол жерден агызып коюп,
бир-эки бөлмө салып койсо деп. Келгендер ошол жерге зыярат кылып, тҥнөп
кетишет эле. Анан кээ бирөөлөр ҥйҥңө жар салалы деп сурашат. Анан мен биздин
ҥйдө ичкилик ичилип жатса кантип жар салдырам, тҥшҥндҥрҥп айтам. Анан алар
булактын башына тҥнөп кетсек дешет, булактын башына тҥнөш керек экен.
- Мазардын өзүнө жар салышабы?
- Ооба салышат, бизге ҥндөрҥ угулуп турат.
- Бир күндө ошондо канча адам келет?
- Жазга маал 10-12 кишиден келишет. Кээде 15 ке чейин барып калат. Тамак алып
келип, мал союшат. Анан апрелдин бешинде жылыга бул жерде жылдыгы болот.
Быйыл жетинчи жылдыгы болду. Биз келгенден баштап бҥбҥлөр чогулуп
жылдыгын өткөрҥп турушат. Мира эже алачык жасаткан, ҥстҥ жабык, четтери
ачык, эки жагы эле тосулган. Жамгырда далдаасына, кҥн ысыкта көлөкөсҥнө
отурушат. Мына ошондон улам ойлойм, андан көрө бир кичинекей чекчейген там
салып койсом деп, бирок каражат жок. Там салып беришсе, идиш-аягынын баарын
өзҥм берет элем.
- Бул мазарда ырым-жырымдар жасалабы?
- Бул жерден кандайдыр бир ырым-жырым жасашарын деле билбейм. Бул жерге
келгендер көбҥнчө чий теришет. Ошол чий кургап калган кезде ошону шам
кылышат. Ошол чийден шам тигишет, башына пахта ороп. Жардын чекесинде 2
тҥп чий бар, ошол бышкан кезде кичҥҥ кызым дайындап бҥбҥлөргө берет, анан
апалар, бул жерге келгендер алып кетишет.
- Өзүңүздүн балдарыңыз мазарга сыйынышабы?
- Менин балдарым деле сыйынышпайт. Мен аларга бейчеки чыкпагыла, арак
ичкенге барбагыла дейм, анан барышпайт. Кичҥҥ кызым билбегендерди алып
барып көрсөтҥп келээрин жанатан айттым. «Бул жерге олтурушат, бул жерге
куран окулат», - деп көргөзөт.
- Алыс жактан келишеби?
- Бишкектен Нуриса деген келин келет. 3 жылдан бери келип жҥрөт. Ал өзҥ
гайморитмин, анан кыргызчылыгым бар дейт. Анан ал уктаганда ушул мазар аян
берет экен. Чаяндын уюктарын сурайт, тикенектердин арасында бар да. Анан бул
жер касиеттҥҥ жер, кудайымдын бергенинен ала берҥҥнҥн ордуна бул жерге биз
беришибиз керек дейт. Анын буту-колу да ооруйт экен.
-Башка эч кимден укпай, түшүнөн аян көрүп эле келиптирби?
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- Ооба, тҥшҥмдө ушул жерди көрсөттҥ. Силердин ҥйҥңөрдҥн өйдө жагында мазар
булак бар экен деди. Анан биринчи келгенинде министрликтен киши ээрчите
келиптир, ошондон кийин 2 жылдан бери келет. Былтыр өзҥ келген, быйыл да өзҥ
менен бир баланы ээрчитип келиптир, кечээ эле келип кетти.
- Баш-аягы 3 жылдан бери келип жатса, натыйжасы кандай эми?
- Эми өзҥнөн сурасам мен мазар бассам сергип калам дейт. Тҥшҥмдөгҥ мазарды
бассам, 1 жылга же 6-7 айга чейин оорубайм дейт. Айрыкча тҥштөн көргөн
мазарларга келип зыярат кылганда кадыресе жеңилдеп калам дейт.
- Ушул айылдагылар мазарга келип сыйынып турушабы?
- Калктын көпчҥлҥгҥ - кҥрттөр, алар мазар дегенди билишпейт. Анан бул жерде
көбҥнчө жаштар жашайт, булар деле мазар дегенди жакшы тҥшҥнө беришпейт.
- Күрттөр мазарга келишпейби?
- Жок кҥрттөр келишпейт, алар мазар экенин деле билишпей, малдарын жайып
жиберишет. Анан аларды «Малыңды айда, чычырба», - деп урушуп эле жатып
калабыз. Бул жерге канча деген эл келип сыйынат дейм, анын ҥстҥнө ал жер, аянт
бизге карайт.
- Бул жерге мал-сал союлат экен, тамактарын элге таратып беришеби?
- Тамактарын 2 ҥйгө эле беришет. Чынында 7 ҥйгө бериш керек экен, бейбечараларга бериш керек. Өздөрҥ 10-15 киши болуп келишсе, анан алардан
артпайт деп ойлойм. Бизге дайыма тамктарынан куюп берип жиберишет, идиш-аяк
сурап кетишет. Анан ошондон ойлойм, атайын ҥй курулса мен идиш-аякты
сураттырбай, ошол жакка коюп коет элем да. Карап турат элек, эч ким деле
кирбейт эле, мазар болгондон кийин ким алмак эле. Эгерде там курулса, тегерекчетине гҥл тигип, көрктөндҥрөт элем.
- Өзүңүз ооруп калсаңыз же балдарыңыз назарлап калса барып сыйынасызбы?
- Жок, бизде андай нерсе болгон жок. Эгерде балдарым ооруп калса булактын
суусун ҥйгө алып келип коюп коебуз, анан ал суу жылып калат. Анан ошол суу
менен жуунсаң турган жериңден сергип, жакшы сезип каласың. Ҥйгө киши-кара
келип ооруп турам десе булактын суусуна жуунсаңар дейм. Анан алар жуунуп чын
эле сергип калдык дешет.
- Сиздерге чейин булакты карап, тазалап турган адамдар болгон бекен?
- Эч ким болбоптур, жада калса суу биз жакка жетчҥ эмес экен. Ошол жерде эле
сиңип кала берчҥ экен, анан биз келдик, шиферлерди койдук. Анан улам бир
шиферден алып, жерди сууга тойгузуш керек экен да. Анан жер сууга тойгондон
кийин бизге суу жетти. Ага чейин суу бул жакка чейин келчҥ эмес экен. Суу жок
деп бул жакка эч ким дагы там салчу эмес экен.
-Бул жердин мазар болгонуна канча жыл болду?
- Мазар экенин билгендерине 7 жыл болду. Биз келгенден баштап бҥбҥлөр да келе
башташты.
- Мазарды сүрөткө тартса терс зыяны тийбейби?
- Жок, зыяны деле тийбейт. Бул булакка ушул убакка чейин көңҥл бурулган эмес
деп сҥрөткө тартып, кийин курулуш курулуп, оңдолуп бҥткөндө абалы ушундай
болду деп кайра тартып койсо тарыхта калат да. Биз ал жерге алма-өрҥк тиктик.
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Келгендер жеп турса сооп болот деп тигип койгонбуз. Көлөкөсҥнө барып
отурушсун деп тал-терек тиктик. Мындан башка эчтеке деле кошумча кылган
жокпуз, болгону сууну ҥйдҥн жанына жеткизип койдук. Тикендерин чаап, арык
каздык.
- Айылдагы жашоочулар сууну кайдан алышат?
- Бул жерде ар кимдин өздөрҥнҥн булактары бар. Бирок ошончо булактын ичинен
бҥбҥлөрдҥн көзҥнө Тамчы булак көрҥнөт экен. Бул капталда эле 7 булак бар.
- Ал булактарга да сыйынышабы?
- Жок, аларга барышпайт.
- Мазарга келгендер сиздин үйүңүзгө кирип кетишеби?
- Кирбейт, эшиктин алдынан өтҥшөт. Анан биздин ҥйдҥн алдында гҥлдөр көп
болгондуктан, гҥл сурап ҥзҥп кетишет. Мазар басып жҥргөндө ҥйгө киргенге
болбойт деп нан ооз тийип кетип калышат.
- Өзүңүздүн тукумуңузда кыргызчылыгы бар адамдар болгон бекен?
- Мурун болсо керек. Анан азыркы убакта эч кимибиз деле моюн сунган жокпуз,
анткени кыйналып ооруган деле жокпуз. Адам качан гана кыйналып оорумайынча
эчтекени сезбейт да.
Асыранкулов Саманкул
70 жашта, Кара-Буура районундагы
Бакайыр
айылындагы
АкТайлакмазарынын шайыгы.
Маалымат алган: Осмоналиева Алина, Талас мамлекеттик университетинин
кыргыз филологиясы бөлүмүнүн студенти, Айгиненин Таластагы мүчөсү.
- Мен 1936-жылы туулгам. Менин чоң, өз атам да ушул жерде туулган, өмҥрҥнҥн
баарын ушул жерден өткөрҥшкөн. 1960-жылы айылдын Жолдош деген
башкармасы ушул жерди курорт кылам деп бак тиктирген экен, 1000 тҥптөн ашык
бак бар. Анан мен да ушул жерде туулуп өстҥм. 1945-жылы ушул айылдагы эле
мектепке 1-класска бардым, анан менин чоң аталарым ушул жерге суу тегирмен
куруп, иштеткен экен, андан кийин өз атам тегирменчи болду. Анан а киши ооруп,
картайып кайтыш болгондон кийин, бул жерде туугандарыбыз тегирменди
иштетип жҥрҥштҥ. Анан бир убактарда бул жерди сел алып, тегирменден эчтеке
калбай калган. Анан мен 1990-жылы келип, сел алып кеткен жерди оңдодум,
ташын өзҥм курдум. Аны 3-4 жыл иштеттим. Анан айылга кичи тегирмендер
салына баштады, дробилкалар пайда болду, анан менин тегирменим бир капты бир
саатта иштеп чыгарса, ал эми дробилкалар бир мҥнөттө иштеп чыгарган. Анан
ошол ҥчҥн менин тегирмениме эл келбей калды, анан бул жер 1994-жылы токтоп
калды. Ага чейин мен чабан болуп иштечҥмҥн, тегирменчи болдум, анан
акырында торпокчу болуп жҥргөндө мен жашаган жерден алыс эмес жерге
кемпирлер келип, сыйынып жҥргөндөрҥн көрҥп калчумун. Өзгөчө аябай
кыйналып ооруп жҥргөн кемпирлердин тҥрҥн көрҥп боорум ооруп, ошол жерге
бир кара кагаздан тосуп ылымта кылып берейин дедим. Анан аңгыча эле бизге
кирпич заводу ачылып калды. Ал заводдон өз жанымдан кирпич сатып алып, ашар
кылып, ошол жерге чакан, бир бөлмөлҥҥ там салып бергем. Анан ошо жерге
ооруп-сыктаган кемпирлер келет, сыйынышат. Ал эми Ак тайлактын мазарына
болсо менин атам, атамдын аталары, атамдын атасынын аталары эле сыйынышчу
экен. Ал эми менин атам азыр болсо 100гө чыкмак экен.
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Ал жерде негизинен ак тайлакка окшош 2 таш бар. Менин атам айтчу эле
таштардын жанында 2 тал бар деп. Анан ошол учурда айылдагы койлордун
бардыгы кара чечек (оспа) деген оору менен ооруп калышат. Ал учурда малдарды
дарылай турган мал догдур болгон эмес. Ошол Ак-Тайлакатанын мазар талына
ооруган миңдеген койлорду тҥнөтҥп, эртең менен сопсоо айдап кетишчҥ экен.
Бала сурагандар болсо, эгер Ак-Тайлаката ошол бала сураган адамдын тилегин
кабыл алса, бир жылга жетпей бала берген. Анан дагы ыйлап-сыктагандар, жинди
болуп кеткендер тҥнөсө айыгып кеткен. Мисалы, суу тегирменди Дөөт баба деп
коюшчу, ошол жерге тили буулуп калгандар келип айыгып кеткенин мен өз көзҥм
менен көрҥп калдым, анан көбҥнчө бул жерден төрөбөгөн аялдар келип төрөшөт.
Мисалы, мен көргөндөн 1995-96-жылдары эки келин келген. Бирөөсҥ айылда,
бирөөсҥ азыр Буденныйда турат. Биринин аты эсимде жок, биринин аты Гҥлзина
деген болчу. Мына ошолор мазарга тҥнөшҥп, перзенттҥҥ болушту. Дагы башка
көптөгөндөрдҥн атын атоонун кажети жок. Анан бир келин кайра ошол учурда
жакшы доктурга көрҥнөм деп келбей калган. Анан бирок боюнда болуп төрөп
жатканда кызы чарчап калып, өзҥ да аз жерден өлҥмдөн калган. Ал доктурга
барбай ушул жерге көбҥрөөк келгенде, балким, тигил эки келиндей болуп төрөп
алмак.
- Ак-Тайлак мазарынан сырларды көрдүңүз беле?
- Ооба. Ак-Тайлакатаны көрдҥм. Ошондо ҥйдө керебетте жаткам, таң ата элек
болчу, болжол менен саат беш жарым болсо керек. Ошондо мен эки АкТайлакатаны көрдҥм, башында мен бирөө эле деп ойлочумун. Анткени бир эле
таш болчу, көрсө анын нары жагында дагы бир кичинекей таш бар экен. Ал таш
азыр бара-бара чоңоюп, азыр төрт метрдей болуп калды. Мурун таштын ҥстҥндө
ак мата жабылып турчу, анан бул жакка кыргызчылыгы бар адамдар келип, мата
жапканга болбойт деп алдырып салышкан. Анан жанагы мен көргөн эки чоң төө
бир ҥйҥр бээлерди кубалайт. Андан кийин тегирмен жакты карасам, ал жакта чоң
кара буура кепшеп жатыптыр. Аңгыча эле кемпирим мени ойготуп жиберди.
Көрсө мени намазга тургузганы ойготкон экен. «Ой бекер ойготтуң, ушундай тҥш
көрҥп жаттым эле, аягына чейин көрөт элем» - деп кейидим. Апендидей болуп
кайра көрҥнөр бекен деп көзҥмдҥ жумдум, бирок эчтеке болбоду. Эшикке чыгып,
изи калган жок бекен, ошол жерлерди карадым, бирок из таппадым. Анан ошол
сырдан кийин бул жерде Ак-Тайлаката бар деп ишенем. А кээ бирөөлөр көрбөсө
деле жок нерселерди айта беришет. Бул жерден кетип калган, бул жерге жологон
эмес дешет. Кээ бирлер болсо тигил жерде турат деп олуя боло беришет. Анан
ушул жерге келип алышып бири-бири менен урушуп кетишет. А мен: «Силер эмне
урушасыңар, силер бир эле кудайга келдиңер» - деп калам.
- Мазарларды сүрөткө же тасмага тартса терс таасири тийбейби?
- Ак-Тайлакмазары аябай касиеттҥҥ болгондуктан тартпаш керек, зыяны тийип
калышы мҥмкҥн. Өзгөчө жар салып жаткандарды тартууга болбойт. Анткени
бизде бир окуя болгон, илгери айылыбызда Жамалбек деген бир киши мугалим,
мектептин директору болуп да иштеп жҥрдҥ. Өзҥ атеист эле, волга машинеси бар
болчу. Ал убакта бҥбҥ-бакшылар менен доктурлардын көз-карашы карама-каршы
келген. Анан ал жөн эле кызыгып, бҥбҥлөрдҥн жар салуусун көрөм деп барганда
машинасы бузулуп, тҥндө ошол жерде калып калат. Эртеси ооруп, акыры шал
болуп калат, кийин ал бала кайра ишенип намаз окуп калды. Анан жанагы мен
салган тамдын фанерасын ошол бҥтөп берди. Ошол окуядан кийин ал сыйынып
калды.
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- Кыргызчылык тукумуңузда болгон беле?
- Чоң аталарыбызда болсо керек. Мурда азыткы деген чыккан. Биздин Нарбото
деген чоң аталарыбыз ошондой азыткыны кармаптыр. Кичинекей эле чымчыктай
болот экен. Илгери адамдар боз ҥйдө жашашкан. Ичиндеги чийди калкалап, ичине
сҥттҥ коюп коюшкан. Ҥстҥ каймакташ ҥчҥн чоң чараларга куюп коюшчу. Анан
чоң аталарыбыздын сҥттөрҥ кҥндө эле тешилип, оюлуп калат. Көрсө каймактарын
албарстылар жейт имиш. Илгери меш жок болгондуктан, боз ҥйдҥн ортосуна
чокту коюп коюшчу экен. Ошондо Нарбото чоң атам көзҥн жуумп уктамыш болуп
жатса, боз ҥйдҥн тҥндҥгҥндө чымчыктар «али уктай элек, али уктай элек» дешип
отурат дейт. Чоң атам уктап кетип бир убакта көзҥн ачса, чымчыктар байпактарды
жайып коюп, чоктун жанында жылынышып отурганын көрөт. Анан алар сҥттҥ
чокулашканы кеткенде чоң атам акырын байпакты катып коет. Чымчыктар келип
байпак жок экенин көрҥшҥп «аш ичкенче байпак жок, аш ичкенче байпак жок»
деп жҥгҥрҥп жҥрҥшөт. Анан чымчыктар байпакка келгенде кармап алайын деп
ойлойт. Эртеси турса уктап кетиптир, байпакты кантип алып кеткенин билбей
калат. Анан эртеси уктабай жатып, чоктон жылынышып жатканда кармап алат.
Кармап алгандан кийин сөзсҥз тҥрдө дубасын айттырып калыш керек экен. А тиги
дубасын айтпай ар тҥрдҥҥ болуп кубулуп кетет экен. Мисалы, чымчык болсо аны
бутунан кармап алса, ал бир буюм же пияла болуп калат. Эмне болсо да кое
бербей, дубаңды айт деп Нарбото чоң атам ура берет. Ошондо колдон чыгарбаш
керек, мисалы, пияла болуп калса, муну эмне кылам деп кое берсе, тиги чымчык
болуп кайра учуп кетет экен. А чоң атам кое бербей дубасын айттырып калыптыр.
Ошондон бери биздин тукумубузга азыткылар жолобой калыптыр. Бирок көп
адамдарды азгырып кеткендер болгон. Ал иттин көзҥнө көрҥнөт экен. Мисалы,
бир киши жолдон келатса, башка бир киши анын каякка баратканын сурайт, «уюм
алдыда кетип баратат, ошону кайрыйын деп баратам» - десе, беркиси алдыда эч
кандай уй жок экендигин айтат, караса, чындап эле ую жок болуп чыгат. Ушундай
учурлардан, азгырыктардан иттер көп сактап калат дешет.
Менин атам эмчектеги кезинде жетим калган экен. Анан Ленин колхозунан
Мадиш деген келин айылга келип төрөп, атамды өзҥнҥн баласы менен эмчектеш
кылып алат. Анан бир тууганыбыз Ҥсөк молдо атама чыбык сындырып кел дейт.
Атам беш чыбык сындырып келсе, аны тептең кылып сындырып ат байлагандай
кылып жип менен байла дейт. Ошондо атам 5-6 жашта экен. Ошентип атам байлап
коет. Молдоке эми артты карап отур дейт. Анан мин дегенде атам бурулуп
караганда опокшош беш боз ат токулгалары менен айланып турганын көрөт.
«Мин, каалаганыңды мин», - деп айтат. Дагы тооктун жумурткасын алып
келдирип, чоң пиялага сууну куюп туруп жумуртканы салып койсо, алар балыкка
айланып кетишиптир. Анан балыктарды тҥртҥп туйлатчы экен. Ал кишинин молдо
дубасы же тубаса гипнозу болгон окшойт. Анан ошол учурда адамдарды кҥнөөсҥз
эле соттой беришкен. Ошол Ҥсөк молдону 3 жолу тҥрмөгө алып барышыптыр. 3
жолу тең тҥрмөнҥн эшигине келгенде кое беришчҥ экен. Ал кишинин дубасы
кҥчтҥҥ болгон да. Анан тҥрмөнҥн чоңу жиндеп, молдону урушуп суракка алып
жатканда, тҥрмөнҥн чоңунун ҥйҥндө отурган аялы жинди болуп кетет.
Ҥйҥндөгҥлөр келип: «Жеңебиз казан-аяктын баарын сындырып жатат», - деп
айтышат. Ошол учурда тҥрмөнҥн чоңу молдону урбай токтоп калып: «Сиздин
касиетиңиз кҥчтҥҥ турбайбы, жҥрҥңҥз, ҥйгө аялым жинди болуп кетиптир», - дейт.
Анан молдо ҥйҥнө кирип жатканда эле аялы басылып калат. Көрсө молдону
суракка алып жатканда, ал тҥрмөнҥн чоңунун ҥйҥнө өз кишилерин35 жибере
берген экен.
35

Кишилери деген с\з бул жерде колдоочу деген мааниде колдонулууда.
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- Сиздин кароолчу болгонуңузга үй-бүлөңүз каршы эмеспи?
- Каршы эмес, анткени кемпирим өзҥ ооруп мазардан айыккан. Башы ооруп
жҥрдҥ, доктурдун баарын кыдырып андан айыкпай, мазардын касиетинен
айыккан. Ошол учурда мен арак ичип жҥргөн кезим эле. Кемпиримди алып Манас
ордого бараардын алдында мен тҥш-айың көрдҥм. Анткени мен Манас атанын
ордосун көрө элек болчумун. Кароол чокуну мурда Кароол дөбө деп коюшчу.
Ошол дөбөнҥн батыш бетинде ҥч ак эчки жогору көздөй кетип баратышыптыр,
мҥйҥзҥ жок эчкилер экен. Бирөөнҥн чекеси ийне сызыгындай болуп кан агып
баратыптыр. Эртеси туруп, тҥшҥмө деле маани берген жокмун. Анан Манас
атанын ордосуна барсак, ал жерден мал сойдурбайт экен. Путемниктик Кенжегул
Манас ордонун башчысы менен тааныш болгондуктан, аны менен сҥйлөшҥп,
бизди Манас атанын кҥмбөзҥнө зыярат кылып, кароол дөбөгө бара бергиле деди.
Анан даарат алып, намаз окуйлук деп жатсак, тҥшҥмдөгҥ 3 ак эчки аркандалып
туруптур. Анан Кенжегул аксакалга айттым мына бул эчкилерди мен тҥндө
тҥшҥмдө көрдҥм эле, ошол эчкилер го, тҥшҥмдө ҥчөө кетип баратыптыр,
бирөөсҥнҥн чекесинен ийненин сызыгындай кан агып баратыптыр, а булар болсо
аркандалып турат го десем, Кенжегул «Ии» деп эле койду. Анан кийин намаз
окуп, алып барган малыбызды сойдук, зыярат кылдык. Бир кҥн ошол жерге тҥнөп,
эртеси кеттик. Анан мен кудай буюрган кҥнҥ келээрибизди айттым. Ошентип бир
ай өтпөй эле эчки алып Манас ордого бардык. Анан дагы мурункудай болуп
Кароол дөбөгө барып малыңарды сое бергиле деди. Ошондо жаныбызда бир
кемпир келе жаткан, ошол: «Айланайын, кароол дөбөдө менин эки эчким бар,
ошолорду чатырга киргизип койгулачы, болбосо аларга карышкыр келип тийип
кетет», - деп калды. Ошондо мен мурда ҥчөө эмес беле десем, бирөөнҥ
курмандыкка союп коюшканын айтты. Көрсө тҥшҥмгө чекесинен кан сызылган
эчки союлган экен. Менин мазарга ишенип калганыма ушундай сырлар тҥрткҥ
болду. Ошондой эле Ак тайлактан да мага сырлар көрҥндҥ. Мазарга ишениш ҥчҥн
эң биринчи өзҥңдҥн жҥрөгҥңдҥ тазалашың керек, а жҥрөктҥ тазалаш ҥчҥн
башкаларга кыянаттык кылбаш керек. Ооругандарга сыр берип, айыктырып
жаткан Ак-Тайлакэмес, мунун баарын кудай Таалам жасап жатат. Ал эми АкТайлакжана башка ушуга окшогондорду Алла Таалам жиберип турат, мен
ушундай тҥшҥнөм. Анан мазардан кемпирим жакшы болду.
Ак-Тайлакмазарына ишенбей, анын касиетине шек келтиргендер ар кандай
кырсыкка учурашкан. Ал мазардын касиетин сезишпегенден кийин, бир гана
кудайга ишенип, оюндагы тилегин кудайдан тилеп келиш керек. Мисалы, мен АкТайлакатаны кудайдын элге берген керемети деп тҥшҥнөм. Ушул мазарга келип
айыккан кишилерди «мен айыктырдым, же «ошол оорулуу кишини алып келген
бҥбҥ же бакшы айыктырды» деп ойлобойм. Алла Таалам өзҥнҥн буйругу менен
Ак-Тайлакатаны керемет кылып пайда кылган. Ошон ҥчҥн Ак-Тайлакатанын
касиети менен айыкты деп тҥшҥнөм. Менин өзҥмө жакшылык иш, же өтө жаман
иш аян көрҥҥ менен көрҥнөт. Кудайдын жиберген мына ушундай кереметин көрө
албай, шайык боло албайт деп ойлойм.
Асыранкулова Бурул
68 жашта, Кара-Буура районунун Бакайыр айылындагы Ак-Тайлак мазарынын
шайыгы.
Маалымат алган: Осмоналиева Алина, Талас мамлекеттик университетинин
кыргыз филологиясы бөлүмүнүн студенти.
- Бурул эже, кандай мазар басып калдыңыз?
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- Мен 1973-жылдан баштап өзҥмдөн өзҥм эле катуу ооруй баштадым. Мурда
деним соо, эч кандай деле оору жок болчу. Анан тҥш аян да көрө баштадым. Ошол
тушта бир аксакал адам дайыма аян берип тураар эле. Кулагыма кандайдыр бир ҥн
кадимкидей сҥйлөөр эле. Алды менен коркуп жҥрдҥм, көрсө менин жөлөмөм экен.
Кийин ҥйрөнҥшҥп кеттим. «Сиздин кыргызчылыгыңыз бар экен, акка моюн
сунбасаңыз болбойт, болбосо ооруңуздан айыкпайсыз», - дешти. Бирок мен ал
кезде кыргызчылыкка ишенчҥ эмесмин, уят го дечҥмҥн. Анан бир кҥнҥ Жыпаркҥл
деген бҥбҥгө жолуктум, анан ал мени мазарга бар, зыярат кыл, ошол жерге тҥнө
деди, бирок мен дагы деле болбойм, ишенбейм. Кировкада эки жолу операция
болдум, бирок айыкпадым, жҥрөгҥм ооруйт. Буттарым, колдорум такыр иштебей
калган. Ошентип катуу ооруп жаткан кезимде кҥйөөм мени Таласка догдурга
көрсөтөм деп Путемникке алпарды. Ал жактан мени Кенжегул деген аксакалга
дайындап, эртең машина менен келмей болду. Анан мен барган ҥйгө Таластан
атайын бҥбҥлөр ошол жердеги Кайнар булак деген мазарга сыйынганы
келишиптир. Анан мени көрҥп алышып: «Сенин колдоочуң кҥчтҥҥ экен, сен мазар
баспасаң болбойт», - дешти. Ал учурда мен тамак да иче албай калгам. Анан жатар
убак келгенде менден: «Сенде акча барбы?», - дешти. «Бар» - десем, Кайнар
булакка баралы дешкенинен, эки бҥбҥ, Кенжегул аксакал жана мен болуп
төртөөбҥз бардык. Кыш мезгили болгондуктан аябай кыйналып зорго бардым.
Барсак, Кайнар булак кайнап туруптур. Анан мени ушул сууга бети-колуңду жуу
дешти. Менин жок дегениме болушпай эки колумдан кармап туруп суу чачып
жиберишти, кийимдеримдин баары суу. Ошондо силерге төгҥн, мага чын, суу
чачкан сайын көзҥм ачыла тҥшҥп, жеңилдене баштадым. Тиги бҥбҥлөр: «Бул
мазар сени кҥтҥп жаткан, сенин мазарың ушу», - дешти. Ошентип мазарга,
кыргызчылыкка ишене баштадым. Анан эртеси кадимкидей туруп басып
калыптырмын, тамак да иче баштадым. Бир убакта кҥйөөм алып кетем деп
келиптир. Анан мен: «Доктурга барбайм, мен мазарга сыйынышым керек, мен
мазарга барып айыктым» - десем, таңгалат. Ошентип ал жерден кетип, кайра
экинчи жолу келмей болдук. Бул менин эң биринчи баскан мазарым эле.
Көп өтпөй эле кайра ошол мазарга мен, кҥйөөм, Кенжегул аксакал, анын
бойго жеткен кызы болуп төртөөбҥз бардык. Ал кызды сен барбай эле койчу десек
болбой ээрчип алган. Жолдон кҥйөөм менен Кенжегул аксакал даарат алабыз деп
жолдо калып калышкан. Тиги кыз экөөбҥз алдыда келе жатканбыз. Путемникте
алмалар аябай көп. Тиги кыз ак алмадан алып алыптыр.
Анан мага алма
жейсизби дейт, мен жок десем болбойт, атайын экөөбҥзгө ҥзҥп алдым эле деп.
Анан бир убакта астыда Кенжегул аксакал баратканын көрдҥм, «ии бул киши
эртерээк даарат алып, астыга чыгып кеткен го» деп койдум. Ошентип Кенжегул
аксакалдын артынан кете бердим. Тиги кыз дагы деле болбойт «жебесеңиз да
чөнтөгҥңҥзгө салып коюңузчу, анан жейсиз да» деп. Мен макул деп артты карап,
алманы алып чөнтөгҥмө салып, карасам, Кенжегул аксакал жок, таң калдым
кайсыл жакка кетип калды деп. Артыбыздан бир убакта кҥйөөм менен Кенжегул
аксакал келип калышты. Анан көргөнҥмдҥ айтып берсем, «жок, мен эч кандай
астыга чыккан жокмун, биз Саманкул экөөбҥз чогуу эле келе жаттык» - деди.
Ошондо кызга аябай нааразы болдум, «сен бул жакка келбей эле койсоң болмок,
алаксыттың» дедим. Көрсө кыз шайтан экен, эгерде алаксытпаса алиги киши мага
бирдеме айтып калмак экен дедим.
Анан кайра ҥчҥнчҥ келишимде улак соелук дедим, молдо менен улак
сойдук, ошол жерге кудай тамак өткөздҥк. Мен башка мазарлардан да көп сыр
көрдҥм. Мазар басканыма 26 жыл болду. Билбейм, эгерде мазар баспасам
айыкпайт белем, же өлҥп калат белем. Мен өзҥм ишенбейм деп жҥрҥп көп убакыт
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өткөрҥп коюптурмун, эгерде операция жасаттырбай эле мазар бассам, балким азыр
аябай жакшы болот белем, азыр өкҥнөм ишенбестик кылганыма.
Бир жолу Ак тайлакта кудай тамак өткөзҥп, кемпирлер болуп даараттан
келе жатканбыз. Бир убакта тамдын ичинде 7 чал намаз окуп жаткан экен. Анан
мен кемпирлерге алдагылардын ичинде менин чалым да отурат десем, ал жакта эч
кимдин жок экенин айтышты. Мен болбой эле ошол тамга бардым. Барып
кепичимди чечип кирсем эле, эч ким жок экен. Өзҥм да аябай таң калдым бул
эмнеси деп. Ошентип ар кайсы мазардан ар кандай сырларды көрө баштадым.
Ошентип жҥрҥп Жыпаркҥл бҥбҥ бир кҥнҥ катуу ооруп калып мага теспесин берди
да, элдин көзҥнчө эми менин анын жолун улантаарымды, эл көрө баштасам боло
берээрин айтты. Теспесин бергенден кийин 3 кҥн өткөн эле, анан тҥшҥмдө бир
атчан жигит келип: «Бул ат сиздики, ушул атты миниңиз», - деп мага айтып
жатыптыр. Мен болсо чуркап бардым, мени колтуктап мингизгени жатканда
тҥшҥмдөн чочуп ойгонуп кеттим. Көрсө ошондо Жыпаркҥл эже кайтыш болуптур,
тҥшҥмдө мага атты таштаганы - ишин таштаганы экен. Ошентип мен эл көрө
баштадым, азыр да эл көрөм.
Анан бир кырсык болоордун алдында менин кулагыма «шок» деген бир
нерсе угулуп турат. Анткени бир жолу Ак-Тайлакатанын мазарынын кичинекей
тамында намаз окуп жатканбыз. Ичинде адамдар толтура болчу. Бир убакта бир ҥн
уктум. «Айылыңардагы Нурдин дегендин аялы ушул жерге келип зыярат кылып
кетсин» деген ҥн уктум. Анан тигилерге уктуңарбы десем, жок, уккан жокпуз
дешти. Ошондой айылыбызда барбы, бар болсо издеп ушинтип айтып койгула
десем, андай жок экен деп коюшту. Анан бир кҥнҥ ҥйгө чуркап келишиптир...
Батага барганда айттым, ошол жерден ошол ҥндҥ 10 кемпир уккан жок, эгерде
ошондо менин сөзҥмдҥ угуп жакшылап издешсе, балким бул бала өлбөй калмак
деп.
Эми эмне дейин, мен мазарларга барганда өзҥмдҥ кандайдыр бир башкача
сезем. Ошол жердин олуясы колдоп тургандай ишеним пайда болот. Өзҥмдө
ишеним болгон соң, 25 жылдан бери ушул Ак-Тайлакатага байырлап жҥрөм.
Ушул жылдардын ичинде көп нерселерди байкадым. Көп адам кеселинен айыкты,
бала тилеп келип сыйынган келиндер аман-эсен төрөдҥ. Көп жакшылыктарга кҥбө
болдум. Жашообузга мазардын чоң таасири бар экендигин байкадым. Мазарда
турсам сезимге ыр саптары куюлгандай сезем. Биринчи теңдеш жок бир аллага
жалынып, алла өзҥ ишаарат берген мазарларга сыйынып, өмҥрҥмдҥн акырына
чейин беш убак намаз, отуз кҥндҥк орозону кармап өткөрө бермекчимин. Алла
көрсөткөн купуялуу сыр дҥйнөсҥ дайыма оюмда болмокчу.
Байызбеков Ооган
59 жашта, Кара-Буура районундагы Жоон-Төбө айылынын Кайнар-Булак
(Сапархан атанын кайнар булагы) мазарынын шайыгы.
Маалымат алган: Иманалиева Дамира, Талас мамлекеттик университетинин
тарых бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү.
- Мен 1947-жылы 2-мартта Чаткалдын Молотов деген жеринде туулгам. Атам
1942-жылы башка жакка оогон кыргыздар менен кошо Чаткалга ооп барган экен.
Кайра аман-эсен өз элибизге өлбөй-житпей жетели деп ырымдап, менин атымды
Ооган деп коюшкан экен. Чаткалдан Таластын Чолпонбай деген айылына 1952жылы көчҥп келдик. 1969-жылы армиядан келгенден кийин Жоон-төбөгө, башкача
айтканда, азыркы Молдо Асан айылына көчҥп келдик. Жоон төбө мурда союз
учурунда госплемзавод болчу. Бул жерде келгенден баштап эле тракторист болуп
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иштедим. 2005-жылдан баштап жеке ишкерге айландык, жер иштеттим. 19971999-жылдары айылдын сопусу болуп иштегем.
Кичине кезимден, 12-13 жашымдан баштап эле көз ҥйлөчҥ элем, ал убакта
жакшы деле билбейм, бирок ҥйлөгөн көзҥм жакшы болуп калаар эле да. Андан
кийин 45 жашымдан баштап намаз окуй баштадым, дем салганды ошондон
баштадым. 1992-жылы Нураалы (экстрасенс) менен жҥрҥп массаж жасаганды,
денедеги чекиттерди сезип-тапканга ҥйрөндҥм. Ошондон баштап келген элге
Алланын деми менен укалоо жасайм. Мурда эл көрчҥмҥн, бирок аз көрчҥмҥн, ал
эми Нураалы Базарбаев келип кеткенден кийин, элдерди көбҥрөөк карай
баштадым, учурда бала-чакага, кары-картаңдарга дем салам, көз ҥйлөйм, укалоо
жасайм. Чөп дары жасайм, дары чөптөрдҥ тоо-таштан, талаадан өзҥм терип келем.
Мына бу гҥлгаакы деген чөп, ашказанга, ички органдарга өтө жакшы. Добулга
деген чөп да абдан жакшы. Адырашман болсо сасык тумоого жакшы. Бул
чөптөрдҥ чогултуп, көлөкө жерге кургатып койсоңуз, кийин алып колдоно
бергенге жакшы. Дагы адырашман ҥйдөгҥ жаман-жуман микробдордун баарын
өлтҥрөт.
Куралдарымдан устатым Айдайкан берип кеткен камчы, теспе, ак такыя
бар. Биздин пирибиз, колдоочубуз - Манас ата экен.
Гҥлжан
Ооган Байызбековдун жолдошу
- Жолдошуңуз кантип мазар басып баштады?
- Алгач 1989-1990-жылдары Таласка Манас атанын кҥмбөзҥнө барып баштады. 4кҥн дегенде эле муну таппайсың, кетип калчу. Алгач мазарга барам дегенде аябай
каршы болсом да, Манас ата жакка каттап атты.
- Кайнар булактын жанында булак бар дедиңиз, ал булактар кайсы жерде
жайгашкан, аттары кандай?
- Ошол эле жерде жайгашкан, Ооган ошол жерди курчайт, андан кийин Кайнар
булактын жогору жагында 100-200 метр аралыкта тҥштҥктө жайгашкан булак бар.
Сапархан атаны жууган жер бар, азыр ал жерде Аман деген чабан жашайт. Ушул
Аман деген кишинин сарайын мурда Сапархан атага тиешелҥҥ сарай болчу дешет
эл. Ошол сарайды Аман буздуруп салды. Көп өтпөй эле бир ҥйҥр жылкысын
уурулар уурдап кетти. Ошону менен табылбай кетти, ошол жерден эле төмөнҥрөөк
жерде да бир булак жайгашкан. Ал менин булагым деп коем, анткени ал мага аян
берилип ачылган булак. Азыр аны өзҥм барып карап турам.
- Кантип аян берилип, ал мазар булак кантип ачылды?
- Мурда кичине неберемди ээрчитип бара берчҥмҥн да мазарларга. Бир жолу
мазарга ошентип барып отурсам, бир кичине, бир чоң чымчык чырылдып-сайрап,
улам ары конуп атып, мени ошол булакка алып барды. Мен жанагы көзҥ көрҥнгөн
булакты тазалап, ошону менен ага сыйынчу болдум.
- Мазардан эмне өзгөчөлүктөрдү байкайсыз?
- Эгерде мазарга өзҥң жалгыз барсаң, мазар шуулдап турат. Анан да бул мазардын
суусу ашказанга дары, кекиртек, жарага, көз оору, кулак ооруга пайдалуу дары.
Мазарга барганда кээде ыйлап да жиберебиз. Ал жерден келгенден кийин балачака карасаң, бат айыгат.
Байызбекова Элмира
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54 жашта, 30 жылдан бери Кара-Буура районундагы Жоон-Төбө айылынын
Кайнар булак (Сапархан атанын кайнар булагы) мазарынын кароолчусу.
Маалымат алган: Иманалиева Дамира, Талас мамлекеттик университетинин
тарых бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү.
- Мазарга канча убакытта бир ирет барасыз?
- Бир айда 4 жолу барам.
- Барып кандай иш-аракеттерди аткарасыз?
- Куран окуйм, зыярат кылып келем.
- Мазарга элдин каттамы кандай?
- Бул жерге көбҥнчө сырттан көп келишет, Казакстандан, Көлдөн. Жумасына
бейшемби сайын 5-10 адам келип кетет, ал эми тҥлөө өткөзгөндө көп эле эл келет,
25-30 адам.
- Мазардын шайыгы барбы?
- Ооган деген кайним бар, ошол экөөбҥз барып карап жҥрөбҥз, тегерек-четин дагы
кайним менен курчаган элек. Кайним мазардын жанына там салам деп каражат
жок сала албай жатат, анан тиги ылдыйкы булактын жанына кичине ҥңкҥрчө
казып коюптур, жамгыр жааса жатканга болот деп, бирок анткен анча болбойт
экен.
- Мазарга көбүнчө ким менен барасыз?
- Зыяратчылар менен барам.
- Мазарга көбүнчө аялдар көп келеби же эркектер көп келеби?
- Көбҥнчө аялдар келет.
- Мазар сизге кандай таасир берет?
- Тҥнөсөң жакшы таасир берет, аян аласың. Булактын ээлерин көрөсҥң, ээси - ак
жылаан жана кашкасы бар бака, андан тышкары 3 чал отурат мазарда. Апам, атабабам көрҥнөт бул жерден мага. Бул турган дөбөлөрдө дайыма боз ҥйлөр тигилип
турат. Апам болсо ошол боз ҥйдҥн жанында челек көтөрҥп жҥргөн болот.
Кайнар булактын ҥстҥ - мҥрзө. Сапархан таятамды койгондун эртеси эле
шейит болуп кеткен экен. Булактын төрҥндө диаметри 30-40 см келген тоголок
тешик бар, ошол жерден чыгып кеткен дешет жанын.
- Сиз дагы кыргызчылык жолунда жүрөт экенсиз, эми ошол кыргызчылык
жолунда жүргөн бүбү-бакшыларга болгон сиздин көз карашыңыз кандай?
- Көз карашым жакшы эле, тҥз көз караштамын, бирок, кээ бирөөлөрҥ аябай
апыртып, аша чаап кетишет, таза жҥрҥшпөйт, базарда соодалашкандай акча
алышат. Кыргызчылык жолунда, кудай жолунда андай кылган жарабайт. Адам
мындай нерселерге киргенде берилген касиетти жоготуп алышы мҥмкҥн. Бирок
таза жҥрҥп, таза туруп, кудай деген адамдар да аз эмес.
- Жаш кезиңизден эле кыргызчылыктын белгилери байкалчу беле?
- Жаш кезимде анча деле билчҥ эмесмин, бирок 7 жашымда бир кара чал жолуккан
ҥйдөн. Апам каза болгондон кийин аябай кҥчөгөндҥктөн жинди болуп, аракка
берилип кеттим. Андан кийин кыргызчылыкты моюнга алууга туура келди.
Башында ҥйдөгҥлөр кҥлҥп жҥрҥштҥ, андан кийин кайра ишеништи.
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- Кандай куралдарыңыз бар?
- Ак көйнөк, жоолук, камчы, теспем бар. 2002-жылы булакта шакек пайда болду,
апама (баккан апама) берсем, жок болуп кетти. Теспени булактан алгам. Апам
мени жаш десе керек. Өлөөрҥндө камчы, теспе жана башка буюмдарын таякеме
таштап кеткен. Ал киши 75 жашка келип каза болду. Акчага аябай кызыкканбы,
билбейм, таятам Сапархандын да, апамдын да ушундай буюмдарынын баарын
сатты.
Бир жолу 2 кемпир келди, таякем чоң талдын тҥбҥнөн тоголонуп кетти,
ошондо аса таякты сатты көрҥнөт. Ошентип жанагы ыйык буюмдарды сатып
жыргаган деле жок, жаман болуп темселеп жҥрҥп өлдҥ.
- Кайнар булак мазары кайсы кылымга таандык?
- 17-кылымга таандык.
- Балдарыңыздын ичинен сиздеги касиетти алып жүргөндөр барбы?
- Ооба, чоң кызымда бар бул касиет, 86-жылкы. Айтканы айткандай келет. Бирок
мойнуна алууга али жаштык кылат го.
Ангина менен келген балдар бул булактан ичсе айыгып калышат. Мен бул
жерге бейшемби сайын келем, зыярат кылам. Аян берет, апам көрҥнөт. Анан
жанагы теспени дагы ушул жерден алгам. Тҥшҥмө аян берип, ушул жерге тҥлөө
өткөзҥп, анан алгам. 93-жылы болсо шакек алдым, бирок ал шакекти кайра
жоготуп алдым. Бир баланы булактын суусу менен эмдеп жаткам. Бир убакта
жайылып турган тасмалга шакек тҥшкөн.
Интервью алган Дамиранын байкоосунан: Мазарда 40 мҥнөттөй болдук. Эң таң
калычтуусу - булакта ак тактар бар экен. Ал тактар ар кандай таризде болуп, бирде
адамдын башына, бирде адам жаралгандагы тҥйҥлдҥккө окшошот. Булак болсо
бирде тогуз болуп кайнаса, бирде жети болуп кайнайт экен.
Бекназаров Байыш
51 жашта, Талас районунун Беш-Таш тоосундагы Арашан мазарында кароолчу.
Маалымат алган: Асанакунова Назгүл, Талас мамлекеттик университетинин
кыргыз филологиясы бөлүмүнүн студенти, Айгиненин Таластагы мүчөсү.
- Мазарга сыйынган кишилер кимдер жана кайсы жерден келишет?
- Көбҥнчө аялдар келишет, молдолор келбейт. Бала-бакыра менен
Кеминден, Көлдөн, көбҥнчө Талас өрөөнҥнөн келишет.

Чҥйдөн,

- Өзүңүз мазарга сыйынасызбы?
- Мазарга мурун сыйынчумун. Куран окуп, молдолор менен иштешкенден кийин
аны өзҥмдөн алып салдым.
- Үй-бүлөңүздүн мазарга көз карашы кандай?
- Аялым намазга жыгылат. Балдарым намаз, куран окушат. Анан мазар жакка
анча эмес.
- Сиз мазарды ыйык туттум деп жатасыз, ошонун ыйыктыгын кантип
түшүндүрө аласыз?
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- Жанагы Кудайга ишенгендей эле тутчум. Анан кийин «мазар деген - бҥбҥбакшылардын жери, алар ошентип отко, сууга сыйынат, адам деген бир гана
кудайга сыйыныш керек» - дешкенден кийин мазарга болгон ишенимди өзҥмдөн
алып таштадым да.
- Мазарга сыйынуучулар кайсы мезгилде көп келишет?
- Жаздан баштап кҥзгө чейин көбҥрөөк, кышында азыраак келишет.
- Бир күндө болжол менен Арашан ата мазарына канча киши келет?
- Ар кандай. Бир кҥнҥ укмуштай көп келет. Бир кҥнҥ такыр келбей калат.
Айтор, бир жуманын ичинде 3-4 кҥн катары менен сҥйлөшҥп алгандай келишет да,
анан кийин кайра пастап калышат. Орто эсеп менен жайкысын бир жумада 50-60
тан ашык адам келет. Мен бул жерде шлагбаумду ачып, эс алуучулардын акысын
алып, журналга каттап, Беш-Таш жаратылыш паркына, мазарларга өткөзҥп турам.
- Акысын төлөйт деп жатасыз, мазарга баратканда да акы төлөшөбү?
- Негизи төлөш керек, бирок бизде паркта төлөтпөйт.
- Беш-Таш капчыгайынын ичиндеги Арашан атадан башка дагы кандай
мазарларды билесиз?
- Арашан атанын жогору жагында Чоркайыңды деп коѐт, ал да чоң мазар. Анан
Каракайыңдыда бир мазар бар, атын билбейм. Анан Бешкаракчыда да бар дейт,
калганынын аттарын билбейм. Саны ошо, 4 мазарды билем.
- Сиз Арашан ата мазарынан бир нерселерди угуп же сездиңиз беле?
- Мен баягы жаш кезимде мал кайтарып ушул жайлоодон көчҥп келаткан убакта,
ушу Арашан атанын тушуна келгенде койлор кандайдыр бир ҥркҥп, анан атым
кошкуруп зорго өткөм.
- Бирөөлөрдөн сырдуу нерселерди уккан жок белеңиз?
- Укканмын. Арашан атанын чыныгы булагы тоонун бооруна жогору качып кеткен
дейт. Эртең менен барып карасаң, кадыресе кичинекей балдардын бутуколдорунун издери тҥшҥп калат экен.
- Бул мазардын дарылык касиети тууралу билесизби?
- Бул мазардын кара баткагы бел ооруга дары экен. Аны эртең менен эрте кҥн чыга
электе белге тартса, белдин оорусу басылат. Ушул баткактан айыккан кишини өз
көзҥм менен көрдҥм.
Жаманбаева Дариха
45 жашта, 10 жылдан бери Кара-Буура районундагы Бакыян айылынын АкТайлакжана Кыдыр ата мазарларынын кароолчусу.
Маалымат алган: Алыбаева Рабиха, Талас мамлекеттик университетинин орус
филологиясы бөлүмүнүн студенти.
- Канча жылдан бери ушул жумушту аткарып келе жатасыз?
- 10 жылдан бери. Бирок жаш кезимде, жаңы келин болуп келген кезде эле кайын
энелерим карап турушчу экен. Ошондо бул мазарларга 30 жылдай болуп
калыптыр.
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- Ак-Тайлак(Ойсул ата) жөнүндө сыр болсо айтып бербейсизби?
- Ак тайлакты кошуна абысын жеңем кайын энеси каза болуп, кырк ашында ушу
булактан суу алып кетип бара жатканда, эртең мененки саат төрттө көргөн экен.
АппАк-Тайлакчөгҥп, кыбыла жакты карап жатыптыр дейт. Жанына барса тим эле
аппак, жаңы туулгандай экен. Анан келме келтирип, ээси Ак-Тайлакэкен деп келе
бериптир. Ошондон кийин боюндагы 5 айлык баласы эртеси кҥнҥ тҥшҥп
калыптыр. Анан бул жерге келген бҥбҥлөр, зыяратка келгендер Ойсул ата бул
төөнҥн пири дешип, мазарды кээ бирде Ойсул ата деп да коюшат.
- Кыдыр ата менен Ак тайлактын айырмасы барбы?
- Бар. Кыдыр атанын касиети башка. Мурда кампа тамдын айнегинде шам кҥйҥп
турчу. Көрсө бул Кыдыр атанын касиети тийип жатканы экен.
- Эки булактын даамын кантип айырмаласа болот?
- Экөөнҥкҥ эки башка. Ичип жҥргөндөн кийин билинет да. Ак-Тайлактуздуу келет.
Ал эми Кыдыр атаныкы кадимки эле суу тҥтҥктөрдөн чыккан суулардай.
- Кайсынысын көбүрөөк пайдаланасыздар?
- Ак тайлактыкын кир, идиш аяк-жууганга, ал эми Кыдыр атаныкын тамак-ашка
пайдаланабыз.
- Бул булактарга идиш жууса терс таасир тийбейби?
- Биз сууну ҥйгө алып барып жууйбуз. Керек болсо малдын башын сууга
салдырбайбыз.
- Мазарлардын тарыхын билесизби?
- Ак тайлактыкын билбейм. Кыдыр ата мазары жакында эле ачылды. Ал жерден
суу эле чыга берчҥ. Эмне болду деп ачсак, суу кайнап чыгып жатат. Булак
турбайбы.
- Эмне үчүн Кыдыр ата деп койгонсуздар?
- Кыдыр ата деп биз койгон эмеспиз. Бейшекеден келген аялдар тҥш көрсө,
тҥшҥнө киши болуп, анан Кыдыр бабам болуп көрҥнҥптҥр. Алар келип зыйнат
кылып, Кыдыр ата деп коюшкан.
- Сиздер тарабынан мазарларга карата кандай иш-чаралар жүргүзүлдү?
- Былтыр тал-терек тиктик. Жаман нерселерден коргоп, булактын ҥстҥн жаап
койдук. Цемент куйдуруп, суу ала тургандай гана жылчык кылып коеюн десем,
булактын көзҥн жаппайт деп коюшту.
- Мазардын касиетин байкадыңыз беле?
- Азыр деле байкайм, өзгөчө 4-кҥн болгондо. Алыстан кишилер келээрде сезем,
оор болуп кыйналам. Ошол кишилер келип жар салып, куран окуп кетишет. Алар
кеткенден кийин эс алып, жеңилденип калам.
- Бул мазарга келип айыгып кеткендер барбы?
- Бул жерге бирөөнҥн 18 жаштагы оорулуу кызы ҥч жолу сыйынып, жакшы болуп,
кудайга шҥгҥр деп кетишти.
- Сиздерге чейин ким тарабынан кам көрүлүп жаткан экен?
- Ҥй кулптанып турчу экен. Кийин өзҥбҥз карап калдык.
193

- Дегеле мазар дегенди кандай түшүнөсүз?
- Мазар - бул ээлҥҥ жер. Бул жерден төрөбөгөндөр төрөйт, кыргызчылык
кылгандар келишет.
- Булактар кышында соолуп калбайбы?
- Жок. Эч соолубайт. Кышында кайра толкун болуп ташкындап калат.
- Бул мазарларга элдин аз же көп келиши эмнеге байланыштуу деп ойлойсуз?
- Тҥш, аянга байланыштуу. Кээ бирөөлөр жан азабынан келет, сыйынып
жҥргөндөр келет.
- Сиз өзүңүз сыйынасызбы?
- Сыйынам. Шам тигип коем, 7 оймо жасайм.
- Кээ бирөөлөр аян бергенде барабыз деп айтышат. Сизчи?
- Меники аян бергенде эмес. Мен оолугуп калганда, буулукканда баргым келет,
сыйынгым келет. Ошол учурда бара берем.
- Мазарларга көзү ачыктар, бүбүлөр барышат. А сиз кайсынысына киресиз?
- Мен эч кимисине кирбейм. Өз каалоом менен сыйынам. Бул эшиктин алдындагы
булактарга элдер келгени ҥчҥн мага да таасири тиет.
Жумагул кызы Алматай
54 жашта, Кара-Буура районундагы Көк-Сай айылынын Кочкор-Ата мазарынын
кароолчусу.
Маалымат алган: Иманалиева Дамира, Талас мамлекеттик университетинин
тарых бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү.
- Мен төрөлгөнгө чейин биздин уруудан бир да кыз болбогондуктан, менин атам
менен анын агасы экөө алмаштырып алып жҥрөлҥ деп мени Алмаш деп айтып
калышкан экен. Менин чыныгы атым - Алматай. Атамдын агасынын аялы төрөбөй
калат экен. Менин атам жетим өскөн. Азапты аябай тарткан экен. Өзҥнҥн атасы
өлҥп калып, тууган энеси да таштап кеткен. Өзҥ эптеп жан сактап, кҥн өткөргөн
экен. Башында 10 бир тууган элек. Кийин жетөөбҥз эле калдык. Өзҥмдҥн апам 11
бир туугандын ичинен жалгыз кыз болгон. Апасы 3 эмден удаа-удаа 3 жолу
төрөгөн экен, баары каза болуп калган экен. Атам да көп бир тууган экен. Баары
каза болуп жалгыз калган экен. Ошентип жалгыз кыз, жалгыз баладан биз
тарадык. Эмнеге жалгыз, жалгыздан биз тарадык деп суроо берем өзҥмө.
Жакында эле эжемдин кызы да өзҥн-өзҥ союп койду. Ал мындай болду:
Карабуурада, Кировканын борборунда «Арзан» аттуу дҥкөнҥ бар. Ошол дҥкөндҥ
иштетишчҥ эле. Товарлары да арзаныраак болгондуктанбы, иштери жакшы жҥрҥп
жатты. Жанагы эжемдин кызы көбҥнчө иштетчҥ. Жолдоштору: «Сен кандай
бактылуусуң, сенде баары жетиштҥҥ. Анан дагы айтасың мен бактысызмын деп.
Сага мындан ары эмне керек, кийгениң жетиштҥҥ, ичкениң кенен», - дешет экен,
ал болсо: «Кайдагы бактылуу, мага эч нерсе жетпейт, мага мамилелешҥҥ жетпейт,
дайыма өзҥмдҥ жалгыз сезем», - дечҥ экен. Ошентип жакшынакай эле жҥрҥп, бир
кҥнҥ ооруп жатып калды, андан кийин эле ар нерселерди сҥйлөнҥп, жанына эч
кимди жолотпой, апасы кирсе дагы мени жалгыз койгулачы дегенинен, апасы да
сыртка чыгып кетет. Бир убакта тынчып жатып калса, уктап калган экен деп
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ойлошот. Бир убакта эле кирип барса, полдун баарына кан жайылып калган. Көрсө
кыз венасын кесип койгон экен. Жашы 25 терде эле.
Ошентип жээним каза тапты, жанынын тынчтыгын таппай жҥрҥп, эми
ошонун кҥйөөсҥ дабатчыларга кошулуп жҥрҥп, жашоонун жыргалы бул жакта
турбайбы дейт. Тиги келинчегин айтып, ал дагы ушул ак жолго тҥшсө аман калат
эле го дейт. Баягы кҥнҥ Кочкор-Атага келейин, андан кийин Тҥркстандагы мазарга
баралы дейт. Эми ошону келет деп отурам.
Ҥйдөн эң кичҥҥ инибиз тубаса көзҥ ачык болуп тҥштҥ. Бул баланын аты –
Кенжебек, ал атамдан 7 айлык болуп калган, атам каза болуп кеткен да. Учурда
Кировкада жашайт, 2 кызы бар.
- Сиздеги касиет үйдөн кайсы балаңызда байкалат?
- Кызым Кларада, анан эң кенже баламда бар. Бирок башында бардык эле уулкыздарымда болот да, журт которгондо, турмушка чыгып, ҥйлөнгөндө эле калып
кетип жатат. Кларам болсо ҥйгө оорулуу бирөө келсе, дароо эле жҥк көтөрөт. Ал
эми балам болсо али жаш, 18де, элден уялып өзҥнчө куран окуйт. Сыртка
чыгарбайт, эл билбейт да. Атасы да, мен да билгендерибизди айтып ҥйрөтөбҥз.
Циркке барса, кадимкидей оорудум деп келет. Ичкен, чеккендерди жактырбайт.
Жанагы улуу балам да ушул жолго кадимкидей ишенип, куранды ҥзбөй
окучу, 1970-жылкы. Анан аялы ичкендиктенби, айтор, азыр куранды таштап
жҥрөт. Мен ушул арак-шарап ичкендердин колунан тамак ичким келбейт,
таптакыр ичпейм, жийиркене берем.
Мен эми бул жерде суук тҥшкөндө кайра айылга барганга туура келет.
Айылга баргым келбейт. Аксак кишилер көрҥнөт, бул ичесиң дегени. Ичесиң
дегени болсо, мен айылга барганда арак ичкендердин ҥстҥнө барам да (Алмаш эже
ҥшкҥрҥнҥп алды. – И.Д.). Ошол ичкендер менен бир дасторконго отуруп
калгандан кийин, ошол жаман даам 2-3 кҥн бою оозумдан кетпейт. Тамак ичип
жатканда да таза жер болсо иче берем, эгер жаман булганыч, арак ичилген жер
болсо көкҥрөгҥмдөн бир нерсе тҥртҥп тура берет, тамакты ары жута албайм, кээде
өкҥнөм эмнеге ушундаймын деп. Бирок кээде сҥйҥнөм, анткени бул - тазалыктын
белгиси. Бул жолго чын ниети менен кызыккан адамдар аз, ошондуктан
касиеттерибиздин баркына жетпей жатабыз да. Эгер адамдар көбҥрөөк ушул
жолго ишенишип, таза жҥрҥп, таза турушса, элибиз эчак оңолмок го. Ушуну
ойлоп эле кыйналам. Өзҥңө окшогон адамдар менен сҥйлөшкҥм келет. Сҥйлөшсөм
жаным жыргап калат, денем балкыйт.
- Кочкор-ата мазарында көп сырлар бар деп айтышат го, сиз эмне сезесиз,
көрөсүз?
- Ооба, бул жерде чындыгында эле мазарлар аябагандай көп. Бул жерден (КочкорАта мазарынын өйдө жагында болжол менен тҥштҥк-чыгыш жагынан 300 метр
жогору жайгашкан 2 таш бар экен) ар кандай элестерди көрөм. Кээде бир жаш
жигитти көрөм. Ал мен эле эмес, ушул жерге келип кеткен бҥбҥ-бакшыларга да
көрҥнөт экен. Бир жолу бул Аскат балам да бирөөлөрдҥн сҥйлөшҥп жатканын
айтат. Бул жакта Калкаман деген киши бар го, ошол да бир жолу келгенде бул
жерде кҥбҥр-шыбыр боло берээрин айтат. Анан да ушул жерден ошол киши
музыканын ҥнҥн угуп кетти эле, көп өтпөй баласы ҥйлөндҥ. Ушундай нерселер
ушул жерден көп берилет. Бул жерге тиленип келгендер кур келбейт. Бирок сөзсҥз
ишенип келҥҥ керек да, ишенбей келсе кабыл болбойт. Ушуга чейин элдерден
угуп келдим эле, кийинчерээк өз көзҥм менен көрө баштадым. Бир жолу ушул
жерден (Кочкор-Ата мазарынан) бир ак кийинген молдо жар салды эле, катаркатар бешик көрҥндҥ.
195

- Бул Кочкор-Ата мазарында дагы башка көп мазарлар бар деп жатасыз,
ошолорду саноого болобу?
- Болот эле болуу керек. Мен сага көргөн-билгендеримди айтып берейин:
1. Көк сайдан бери чыкканда Баркырак деген жер бар, ошол жерден бери
чыкканда, бир аз эле басканда бир кичине аксакал көрҥнчҥ эле, көрсө ал жерде
жай бар экен. Чыканактай чал, куру бар, жакасы жалтырак, сакалы жайылган.
2. Ошентип бери келе бергенде Ак таш суусунан өткөндө сай бар. Ал жерде 2
тайган менен мергенчи бар, ошол жерге тилегиңди айтсаң кабыл болот.
3. Андан бери келе бергенде бир шилби баскан жер бар, ал жерде болсо Кыз мазар
бар.
4. Кочкор-Ата мазарынын тҥндҥк-чыгыш жагынан 200-300 метр аралыкта дагы
бир чоң таш бар, бул жерге дагы көп адамдар сыйынат.
5. Анан бул Кочкор-Атама келе жатканда ушул мазарга кайрылуучу бир бурч бар,
тоонун бурулуш аскасы, карасаң ал жер жолборс болуп көрҥнөт. Көбҥнчө кҥн
батаар маалда жакшы көрҥнөт. Бул Кочкор-Ата мазарынан 300-400 метр аралыкта
Кочкор-Ата мазарынын тҥндҥк-чыгышында жайгашкан, жанында таш коргон
турат, бийиктиги 1 метрдей, диаметри 2 чарчы метр го, көптөр бул жер дыйкан,
байбиче болуп көрҥнөөрҥн айтышат. Бул жердин кубулуп турааарын мен дагы
көрдҥм. Устатыбыз дагы бул жерде ак сакалдуу олуя карыя бар деп айтат.
6. Жогору жакта согуш жҥргөн экен, Кочкор-Ата мазарынын тҥштҥк жагында
болжолу 250-300 метр аралыкта, 2 тоонун, саздын боорунда шейиттер көрҥнөт
(Ушул жерди ошол Көксай айылынан 2-3 адам айтты, мурда согуш болсо керек,
ошол жер ызы-чуу боло берет дешет. – И.Д.).
7. Жанагы Кҥрҥч көл деген жерден өтҥп бара жатканда, ыйдын ҥнҥ угулду. Ошол
жерге эч ким куран окубагандыктан, ошол ый угулду го. Ошол жердеги ыйлап
жаткан чал Көксайдагы Бороонкҥл деген бҥбҥгө дагы көрҥнгөн экен. Баягҥнҥ
ошол жерге барсам, ошол жер Көчөрбай атанын мазары дейт. Ушул жерди 5-6
жыл мурда тҥшҥмдөн көргөн элем. Эми таптым. Ушул жерге мурда эл
отурукташып, олуя адам коюлган экен. Мурдагы адамдар таза болгондуктан,
алардын көрҥстөндөрҥнөн да нур чачырап турат. Ал эми бизге аларга жетҥҥ кайда.
Ушак айтып, төгҥн айтсаң ыйманың уча берет дейт го, биз ошентип калганбыз.
Анан кантип ошолордун деңгээлине жетебиз, жетпейбиз да.
Жанагы Арчагулдагы Дҥйшөн (кадимки Дҥйшөн бакшы), Зауреш отурган
жерди да мазар дейт (Зауреш эже Көксай айылында Ленин көчөсҥндө турат). Мен
ойлойм, ошондой жерди мечит кылып койбойбу деп. Ошол жерден кадимкидей
шам кҥйөт деп Дҥйшөн айтат.
- Шам күйөт, шам күйбөйт дегенди кандай түшүнсө болот?
- Адам баласы от менен тыгыз байланыштуу эмеспи, ошол шамды паанек
кылышкан да, от менен жашап келишкен. Шайтан оттон жаралган экен. Биздин
мурдагы ата-баба шамды ыйык кармашкан. Касиеттҥҥ адамдардын маңдайында, 2
ийининде шам, от кҥйҥп турат. Өңҥ серт көрҥнгөнҥ менен, жылдызы кҥйҥп турат.
Ошондой эле олуялар жаткан жерге Алланын нуру тҥшҥп турат экен. Бир жолу
Грозный айылындагы Кара чокуга бардык. Бизге катуу ый угулду, карасак бир ак
байбиче турат, этегин кичине жаш балдар тегерете кармап ыйлап турушат. Ал
жерде, демек, бала эмдечҥ Умай эненин сөөгҥ жашырылганын билдик. Анан дагы
ошол эле жерден 2 чоң казан бири-бирине көмөрҥлҥп жабылып турат. Бетин ачып
жиберсек, бетинин баары шам болуп кетти. Көрҥп отургандардын баары көрҥп
жатты. Мен кийин Унут апа устатыма айттым.
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Жакында ушул жерге апасы менен 12-13 жаштардагы бир кичине кыз
келди. Тҥндө зикир чалып отурган элек, ҥч-ҥчтөн тогуз жылдыз тҥштҥ, ошол
кызга. Эми ойлоп жатам да ошого жол көрсөтө турган бир жакшы устат болсо,
баралына келгенде чоң айтуучу болчудай. Туура эмес багыт болсо, ал кыз жинди
болуп кетиши да мҥмкҥн.
Жакшы чыгып келатып, жанагы Кайнардагы кыз деле алдырып койду го.
Бул жолго тҥшкөндөн кийин бардык жактан таза болуу керек, анан талыбаган
эмгек да керек. Бир пенде болгон экен. Ал намаз окуп баштайт. Шайтан аны бир
кҥнҥ аңга тҥшҥрөт, бир кҥнҥ дөңгө-сайга тҥшҥрөт, бирок жанагы пенде жуунуп
алып эле мечитке намазга шашып чуркай берет. Анан бир кҥнҥ шайтан: «Бул
пендеге алым жетпей калды го, багындым», - дейт экен.
- Жарды сөзсүз түрдө мазардан салуу керекпи?
- Ҥйдө да салса болот. Бирок мазарда салса, мазарга тиешелҥҥ нерселер көрҥнөт
да. Бир жолу Гҥлжамал деген коңшум биз менен мазарга барам деп даярданып
калды, теңтуш да, жуунуп кел дедим, жуунуп келгем десе да, тамашага салып
жуунуп кел дедим дагы бир ирет. Менин сөзҥмө жооп кайтарбай, оюна алып
арыктагы сууга жууна кетти. Карап тургам, бир убакта тигинин кийимдери
кубулжуп кетти. Ошентип эч нерсе айткан жокмун, ошентип Эшен ата мазарына
бардык. Барганда эле жанагы келиндин ҥстҥнөн кара карга бөлҥнҥп чыгып ары
жакка барып жабышып калды. Мага бул нерсе таң калычтуу көрҥндҥ, ойлоп
калдым. Ниет менен бардык нерсеге умтулса болот экен го деп. Анан да келе
жатканда жанагы Гҥлжамалдын өңҥ бир жакшынакай көрҥнгөнҥн айтпа,
кубулжуп, бир сҥйкҥмдҥҥ көрҥнөт. Ошол жерден дагы бир көргөнҥмдҥ айтайын,
жанагы биз менен барган Боронкҥл деген аялдан дагы бир жаман, булганыч
нерселер жер менен жер болуп агып кетти.
- Тазалануу деген эмне?
- Биздин мусулман калкта арам, адал деген нерсе бар. Арам бул жатып-туруп
кусул албаган даарат. Эгер адам кусул даарат алып жҥрсө, бул кудайга да жагат.
Бҥгҥн ҥйдөн эртең менен саат 9дарда чыккам, эми гана саат 16.00дө
жеттим. Жол узак, Көксайдан Кочкор-Ата мазарына чейин 15-20 чакырым болот
го. Келер-келгенче зикир айтып келе бердим. Бул мага жардам берди, жолдун
узактыгына, кҥндҥн ысыктыгына карабай, жашым улгайып 54 кө келип калсам
дагы, жеңил келдим. Эгер зикир айтпасам чарчамакмын.
- Зикир деген эмне?
- Зикир айтуу - бул Алланы актоо.
- Мазарда ажааткана болуу керекпи?
- Болуу керек го, антпесе мазардын тегереги булганып кетпейби.
Дамира: Кочкор-Ата мазарына 4-кҥндөрҥ эл көп барчу эле, ошол эл менен кошо
мазарга тҥнөйҥн деп барсам, мазардын убактылуу кароолчусу Алмаш эжеден
башка эч ким жок экен. Атайын баргандан кийин Алмаш эже менен тҥнөөнҥ туура
көрдҥм. Жаталы деп жатканда Алмаш эже башынан өткөн көп нерселерди айтып
берип жатты.
- Тҥнкҥсҥн тамак ҥстҥнө жапканга таптакыр эч нерсе таппасаң, чырпыкты
тамактын четине, башкача айтканда, тамак салынган идиштин четине коюп
койсоң, ошол кичине чырпык да тамакты таза бойдон коргоп турат.
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- Бул мазарларга келгенде бүбүлөрдүн кээ бири: «Биз мазарларга келгенде сергип,
эс алып кетебиз» - десе, а кээ бирлери бул эс ала турган жер эмес экендигин, бул
жерге келгенде тиги дүйнөнү гана ойлоо керектигин, биз майыптардын сөөгүн
тебелеп жүрөөрүбүздү айтат. Сиздин оюңуз буга кандай?
- Эми бҥбҥлөрдҥн антип айтканы туура эмес, антип айтканда элдерди коркутуп
жатпайбы, элдер коркуп калат да. Эми дагы ошондой сөз уксаң, эже, антип
айтпаңыз, элдерди коркутуп жатпайсызбы де. Антип айткан адамдарды кҥпҥрчҥ
деп коет. Биз кудайдан биринчи эч нерсе айта албайбыз да, кудайдын алдында
кҥнөөгө батабыз. Мазарга барганда мен кудай жол берген жерлер менен гана
басам.
- Ал эми бизге андай белги бербейт да, биз, жөнөкөй адамдар кентебиз?
- Билбей эле койгула. Биздин жолду кудай кыска берген, эркектер болсо жҥрө
берет. Басып-турганда абайлап, көп баспай, баскан жериңерди оюңарга албай эле
баса бергиле. Мен ойлойм, мурдагы молдолор адамды эшек кылганга чейин
кудурети, деңгээли жеткен. Ал эми бизде болсо, деги эле кийинки молдолордо ал
касиет жок. Анткени учурдагы молдолордо кара мҥртөздҥк бар, адамдарды өз
кызыкчылыгы ҥчҥн пайдаланып коюшат.
Жуманазаров Эсенгул
Кыргыз, 73 жашта Жуманазаровдордун үй-бүлөсү Талас районундагы Ак-Жар
айылынын
Каныкей булак мазарын карашат.
- Мен мурда Манас Ордодо иштечҥмҥн. Айыл өкмөттөрҥ карай албай калып,
Каныкей апанын булагын ал кездеги облустун губернатору Искендер Айдаралиев
колго алып, анын демилгеси менен тегерегине бак-дарактар, кайың, эмен, алма
тигилген. Ал киши аталган булакты мамлекетке каратып койду. Анын бак-дарагын
карап калдым. Азыр эми пенсияга чыккан соң балам иштейт, мен деле ошол жерде
айланчыктап жҥрөм.
Менде кыргызчылык эмес, молдочулук бар. Мен молдочулукту мазар
басууга каршы койбойм.
Эсенгул уулу Беккул
26 жашта, 2 жылдан бери Талас районундагы Ак-Жар айылынын Каныкей булак
мазарында кароолчу.
- Мен бул кызматка быйыл эле келдим. Буга чейин атам иштеп жҥрчҥ. Атам
пенсияга чыккандан кийин келдим.
Биз караган ар бир булактан суу ичсең ар бири ар кандай даам берет.
Илгертеден эле «Каныкей апанын булагы» деп айтылып келаткандан кийин, мен
да аны мазар деп билем, ыйык деп ойлойм.
Бир кҥндҥк жумушумду айтып берсем, эртең менен келип, арыктарды
тазалайм, өрҥк-талдардын көчөттөрҥн отургузам, иши кылып жашылдандырганга
аракет кылам.
Эсенгул атанын зайыбы Каным
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- Мында мен эмес, жолдошум Эсенгул, ҥй-бҥлөбҥз менен кароолчулук кылабыз.
Элдер биздин бул кесибибизди шайык деп коюшат го. Андай киши мазарга
келген-кеткендерге шарият жолун айтып, тҥшҥндҥрөт эмеспи.
Биз мурда 3-4 жыл Манас кҥмбөзҥндө иштегенбиз. Анан бул жакты карай
турган киши жок, бизди жиберишкен. Биз бул жерде булактын көзҥн ачып,
тазалап, таштарды тизип, тигилген нерселерди сугарабыз. Бардык жагынан
камсыздайбыз. Иш акыбыз кҥмбөздөн төлөнөт. Бир айда 350 сом алабыз. Андан да
салыгына кармап, колго 323 сом беришет.
Бул жерге эл бейшемби кҥнгө чейин аз келишет. Бейшемби кҥнҥ көп
келишет. Жайында келишет, кышында келишпейт деле.
Элдин мазарга аз же көп келиши адамдардын ислам динине, кыргыздардын
динине киргендигинде деп ойлойм.
Ушул кароолчулук кызмат турмушубузга оң эле таасир эткенин байкаймын.
Барып-келгенибиз эле убара болбосо. Ҥй алыс. Ушул жерге кичине неме куруп
коюшса, тҥнөгөнҥ келгендерге да, тҥлөө өткөрҥҥчҥлөргө да жакшы болмок.
Бул булактын касиетине келгенде, менин билишимче, 41 булак бар экен.
Талдап, текшеришкен. Ошондо 41 булак 41 илдетке дары болуп чыккан экен.
Ибраимов Керимбай
68 жашта, Кара-Буура районундагы Шекер айылынын Ак үй мазарынын
шайыгы.
Маалымат алган: Иманалиева Дамира, Талас мамлекеттик университетинин
тарых бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү.
- Сиз кандайча кароолчу болуп калдыныз, кимдер себепчи болду?
- 15 жыл мурда менин тҥшҥмө кирген. Мени бул жерге мурдагы молдо алып
келди. Бул жак ошондо таза ээн болчу. Рахманберди молдо ушул жерге шайык
издеп таппай, анан мага барышты. Бир жолу айтты, болбой койдум. Ҥч кҥндөн
кийин дагы барды. Ҥй-бҥлөм менен акылдашайын дедим. Анан элдин батасын
алышым керек, ага менин колумда жок дедим. Ал киши шариятта колунда бар
болгондо гана тҥлөө берсе болоорлугун айтты. Кемпирге айтсам алгач макул
болбой, ҥч кҥндөн кийин эптеп макул болду. Анан көчҥп келдик. Келсек каралбай,
аябай жаман болуп калган экен. Эски кийиз, жаман төшөктөр гана калыптыр.
Жылаан, музообаш дегенди айтпай эле кой, азыр дагы бар, бирок бизге тийбейт.
Аябай көнө албай жҥрдҥк. Бир базардан кийин тҥндө эшикте бирөөлөр жҥргөндөй
болот, карасак эч ким жок, бирок жатсаң кҥбҥр-шыбыр болот. Учурда кара
курттар тҥндө тҥшҥп, эртең менен бастырманын төбөсҥнө чыгып кетет. Учурда да
кычырап, тҥнкҥсҥн кҥбҥр-шыбыр болот.
Ошентип келип, балдар менен ремонт жасадык. Эски мечиттин орду
тазаланып, анан бул жаңы мечит салынды. Эски мечитти буздуруп, жаңы мечит
курдуралы десек, бузулган мечиттен бир кап китеп чыкты. Окуй албагандан кийин
Мҥзҥлҥмай деген кемпир келип жҥрөт бул жерге (Ак ҥйгө), тиги атасынын булак,
дарактарына (Чаргын молдонун), ага берели дедик. Чаргын молдо дубакөй киши
болгон экен. Мурдаарак ал бул жерге мечитти айланта дарак тиккен (бирок
молдолор келип, теректи кестирген). Жана дагы бул жер ыйык деп эки сандык
китебин ушул тегерекке каткан, эки сандыгын тоого алып барган, ал жакка
балдары барып турат экен. Ал эми бир сандыгын бул мечитке каткан.
Трактор менен буздуруп жатканда, трактор туура кҥн батыш жактагы
мечиттин бир дубалына келгенде жҥрбөй коюп, ошол бир сандык китеп чыгып
жатпайбы. Ошол жердеги аксакалдар бул Чаргын молдонун китептеринен го деп
айтышты. Чирип, кҥйҥп калыптыр, ичинен жарактуулары 4-5 гана, аны болсо биз
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жаңы мечитке коюп койдук. Китептер арабча жазылган экен. Кийинчерээк аны эч
ким окуй албагандыктан, иши кылып ар ким окуйбуз деп сурап кетти, ошону
менен жок болду. Чаргын молдонун кызы Мҥзҥлҥмай апа: «Атамдын бир кетиби
калыптыр, мага бериңиз эми, тҥшҥмө аян берип жатат, өзҥндөй кылып алып
жҥрөйҥн», - дегенинен, эң арткы калганын ошого бердик. Мҥзҥлҥмай ал китепти,
бир инилери молдонун окуусунда араб тилинде чоң окууда окуйт экен, ошол алып
кетип, эми китеп ишенимдҥҥ жайда, бир музейде экендигин айтты.
Чаргын молдонун олуялыгы ушунчалык кҥчтҥҥ болгон экен. Адамды эшек
кылып минип алган дешет эл арасында. Чаргын молдо неберелеринин кайрымсыз
болоорун айткан. Өзҥнҥн касиетин балдарына толугу менен ҥйрөткөн эмес,
анткени балдарым бул касиетти терс нерселерге, жаман жакка колдонуп жиберет
деп корккон экен. Анын уулу Сыялы да чоң молдо болду, бирок Чаргын молдодой
болуп не бир жин ооруларын айыктырууга алы келген жок.
Бул мечитке көп эмгек жумшалды, кеткен каражатычы: суу, кирпич, тамакаш ж.б. Бирок эл бар экен, бҥтҥп калды. Мечитти курганда мага эч нерсе
төлөшкөн эмес. Жаңы мечит 5 жылда (1998-2003) бҥттҥ.
Мен бул мечитке тал тиктим, анан бардыгы жакшы болгондо, айылдын
молдосу менен сопусу шайыктыкты талашты. Милицияларды да жибериптир,
милиция мас болуп келиптир. Кет деп куудум, сени алып барып тыгып коем деп
кежирленип кетти. Анан булар догдурдан мени өпкө оорулуу деген справка
алышып, аксакалдар сотуна беришти. Кудайдан адилеттикти тилеп бардым, мага
жолдошум гана кошулду, туугандарым чындыкты айтуудан баш тартышты. Барсак
клубда эл көп, мен ҥч киши менен бардым.
Молдо, милиция, сопу сҥйлөдҥ, мени элге абдан жамандады, унчукпай
уктум. Анан кезек мен тарапка келди. Жолдошум калыстыгын айтты. Кылган
мээнетимди айтты. Мечит салынып жаткан учурда ал эсепчи болчу.
Кенжекул сопу 18 жыл молдо менен биргелешип иштешти. Бул Ак ҥйгө
мени араң келтиришти эле ҥч жолу барып атып, эми болсо минтип, баары даяр
болгондон кийин кет деп айтат. 18 жылдан бери сопусу бир тал көгөрткөн жок.
Анан сот сөздҥ адвокаттарга берди.
Ҥчөө экен, экөө меникин туура дешти. Анан ҥчҥнчҥсҥ Ак ҥйдҥн ылдый
жагындагы талды ал чоңойтконун айтты: ал киши да бир убактарда колхоздун
тапшыруусу менен суу чыкпаган жерге тал көгөрткөн эле, колу менен ташып
жҥрҥп.
Анан жыйынтыктоочу сөз аксакалдар сотунун төрагасына берилди эле, ал:
«Сен акмак молдо экенсиң, муну эч мээнетиң жок кууганга ким укук берди?», деп калыс сөзҥн айтты.
Жумабай (милиция) молдонун тууганы болгонго тууганына аябай тартты
эле, ага дагы: «Картайганда калыстыгыңарды айтып, элге калыс болбойсуңарбы,
ким мурда сҥйлөсө ошону ээрчибей», - деди. Ошентип сот адилеттҥҥ чечим
чыгарып берди. Кудай деп жҥрҥш керек кызым, 3 кҥндөн кийин жогору жактан
(молдолор) келишип, сопуну да, молдону да алып салышты, кудай бар экен.
Аллага тҥз жҥрбөсөң болбогон эле жерден айдалып кетесиң.
Анан дагы биз келе электен мурдаарак бул жерде, Ак ҥйдҥн тҥштҥкчыгышында - ат майданда, сарайда бир тууганыбыз туруп калат. Кышында
мечитте суук болуп, ак ҥйдҥ бузуп, малга жыгачынан бастырма тургузуп, чөбҥн
малга берди эле, малы кутуруп кетти. Ошол жерден жыгач ал деген киши уруктууганы менен жок болуп кетти.
Андан кийин бул жерге бир кароолчу коюшуптур, ал кишинин 2 баласы
каза таап, өзҥнҥн оозу кыйшайып, кийин бул жерден кетип калды.
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Бир Оңолбҥ деген аял 1990-жылдары эшикти кулптап кетсе да, эртеси
ачылып калганына таң калам дечҥ. Ал сооп ҥчҥн бул жерди тазалап турчу. Мурда
бул жерге бир дагы адам олтура албачу. Көңҥлҥ тҥз адамды гана кое берет.
Бул жерден Эшен ата касиеттҥҥ Таласты тынчтык өкҥм сҥрөт деген экен.
Манастын жҥргөн жеринде эч жамандык болбойт деген. Ак Ҥйдҥн касиети Мекке,
Медина менен бирдей деген да сөз бар.
Жакында эле Токтобҥбҥ бҥбҥ бир аялды ээрчитип келди. Жанагы ээрчитип
келген аял 8 жылдан бери жылаан менен жҥрөөрҥн, жылаан аны коркутуп,
жҥрөгҥнҥн ҥшҥн алаарын айтат. «Ушул жерге келгенде коркконум басылат, ушул
жерге эле жашап жҥрөйҥн», - дейт. Ден соолугу ҥчҥн макул дедим. Биринчи жолу
укканда анча деле ишенген эмесмин, бирок чындап эле бир кҥнҥ жылаан мечитке
кирип кетиптир, кадимкидей жанагы аял менен арбашып, ышкырып жатат, таң
калдым. Эшикке чык деп кетирип жибердим. Бир убакта келинимдин астынан
чыгыптыр, келиним кош бойлуу эле, коркуп кеттим, акыры жанагы жылаанды
өлтҥрдҥк. Жанагы аял анан кетти.
Ибраимова Алтын
Кыргыз, 71 жашта, Талас районундагы Арал айылынын Зулпукор мазарында
кароолчу.
Маалымат алган: Асанакунова Назгүл, Талас мамлекеттик университетинин
кыргыз филологиясы бөлүмүнүн студенти.
- Канча жылдан бери бул жерде турасыз?
- 8 жылдан бери.
- Бул жерге, так көрүстөндүн жанына кандайча келип калдыңыз?
- Эл көп барчу экен. Өздөрҥ төшөк-мөшөк алып барышчу экен. Бир молдо 4-кҥнҥ
гана барып тур деп мага айткан. Казан-аягын жыйнап, көңҥл буруп кел деген.
Өзҥм эле бассам-турсам мазар оюмдан кетпей, көзҥм өтөт. Бир кҥнҥ эле өйдө
кетип бара жатсам, бутум жылбай койду. Көпҥрөдөн кайрылганда эле бутум шыр
чуркап кетти. Барсам, эки бөлмөлҥҥ там экен. Эки кемпир куран окуп жаткан экен.
Бирөөсҥ ачкычты мага берди эле, мен албай койдум.
Эгер мен турсам кандай болот дедим. Бир төшөктҥ кҥҥп жатсам, молдоке
атын чаап келип калды. «Чай кой, бҥбҥ келет», - деди. Эки чайнек чай койдум.
Коркуп айта албайм. «Ии байкуш, чайың барбы?», - деди. Чай ичип отуруп: «Сен
жакшы жҥр, жакшы тур, эмнеге ыйладың? Алла айдап келди, өзҥң учуп келдиң», деди. Ал кҥнҥ тҥнөдҥк.
Кыздарым эмнеге барасың деп ыйлады. «Эми мен намаз окуйм, ҥйрөнөм», дедим. Кыздар макул болгон жок. Анан баламдын баласын алып кетип калдым.
Неберем 3-класста болчу. «Кемпир отурганга болбойт», - деп айтышты. Мен
болбой эле «Зулпукор коргойт» деп тура бердим. Балдарыма, кыздарыма
келбегиле, эч нерсе айтпагыла дейм. Анан балама келинчек алып берип койдум.
Жаным жер таппай калганда, Алла айдап келди бул жерге. Корккон
жокмун. Отурдум, анча-мынча тиги-булар болот экен.
- Бул жерде күнүңүз кандай өтөт?
- Саат 5, 6 да турам. Тҥшкө чейин уй саайм… мал карайм, сотукка барып, чөпчарын теришем. Сыйынганы келгендерге төшөк, суу алып барып берем. Чай
кайнатып берем. Конгону конот.
- Элдин мамилеси кандай?
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- Эл келет. Кээ бири дити менен келбей эле, бир баласы менен эмне кылып отурат
экен, көрөлҥ деп сынап келишет. «Бул жерде эмне бар» дешет. Кудайдын берген
насибин жеп отурам. Мени жаман көрсөңөр көргҥлө дейм. Силер келбей калган
учурда да куран окуйм, арбак ыраазы болот. Нан алып келсеңер, ооба, мен жеп
жатам, бирок арбактарга сообу тиет да. Алар эшикке чыкканда, мен сезем. «Ии
булар билиппи, же билбей айтып жатабы» дешет. Кийин келгенде айтам. 4 эшикке
барып куран окуйбуз. Пейли менен келбегендерди тҥш, аян аркылуу сезем.
- Эл көп каттайбы? Кандай себептер менен келишет?
- Көп, алыскы жерлерден 4-кҥнҥ келишет, тҥнөшөт. Кҥнҥнө 4, 5, 6 дан киши
зыярат кылып кетишет, куран окушат, жалынышат.
4-кҥнҥ келгендер өздөрҥнҥн кемчилигин айтып жар салышат. Бҥбҥлөр
өздөрҥ ээрчитип келгендердин ооруларын, тилектерин айтып, элге ырыс, ыйман
тилеп кетишет. Намаз, куран окулат, кезегинде мал да союлат.
Ден-соолук, ыйман, бала-чакасынын аман болушун сурашат. Кан басымы
жогорулагандар, көзҥ көрбөгөндөр, төрөбөгөндөр келет.
Жолукпай кеткендери да бар. Мен ҥйҥмө эмне кирип кетпейт деп нааразы
болуп калам.
Бул жерде милдетим бар. Алар Кудай деп тиленип келгенден кийин
арбактар карап турат да, чай берсем, ошолорго бергендей болом. Мен кҥндөптҥндөп ошолор менен чогуу жҥрҥп жаткан соң, милдеттҥҥмҥн да.
- Сизге ошолордон бирөөлөр таасир этиштиби?
- Токтош апа көп акыл айтты. Мен эч нерсе билбей жаңы барганда таасир берди.
«Таза тур, мындай кылсаң туура жолго тҥшөсҥң» - дечҥ.
Кудакеев Жеңиш
Кыргыз, 60 жашта, Бакай-Ата районундагы Өзгөрүш айылынын Нылды-Ата
мазарынын шайыгы.
Маалымат алган: Кудабаева Гүлжан, Борбордук Азиядагы Америка
Университетинин Маданий антропология жана археология бөлүмүнүн
бүтүрүүчүсү, Айгиненин мүчөсү.
- Канча жылдан бери бул кызматты аткарасыз?
- 1988-жылдан бери.
-

Элдер сиздин кесибиңизди эмне деп атайт?
Кээ бири кароолчу, кээси шайык, чыракчы деп атай беришет.

-

Сиз өз кесибиңизди эмне деп атайсыз?
Мен өзҥмдҥ кароолчу деп эсептебейм, мен мазарга барып зыярат кылып
жҥргөн эле пендемин. Мен жөн гана ошол жакка барып, ал жакка көз салып,
келген адамдарга куран тҥшҥрҥп, зикир чалып турам.

-

Сиз кантип бул кызматка келип калдыңыз?
Он сегиз жашымда кой кайтарып жҥрсөм, бир ак кийимчен адам жолугуп,
куран китеп берди. Бирок мен аны албай койгом. Ошондон бери эле мага тҥш
аян кире баштады. 1988-жылы тҥшҥмө ушул Эчкили-Тоо кирди. Эртеси
тҥшҥмдөгҥ боюнча ал тоолорду кыдырып жҥрҥп, таштын ҥстҥнө чөп өсҥп
калганын көрдҥм. Кайра эртеси кетмен-кҥрөк алып келип, ал чөптҥ тазалап
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койсом, булак агып чыкты. Мына ошондон бери ал булакка барып куран окуп,
келген элдерге айтып берип атып, өзҥм да бат-баттан барып калдым.
-

Бир күндүк жумуш күнүңүздү сүрөттөп бериңизчи.
Эртең менен саат сегиздерде турам, тогуздарда мазарга кетем. Ал жерден
келгендерге куран тҥшҥрөм, зикир чалам, кайра кечинде ҥйгө келем. Ҥйгө да
адамдар дем салдырганы келишет. Ошентип 12лерде жатам. Кайра тҥнкҥ
2.00де туруп, 6.00 га чейин транска отурам. Мындан тышкары 5 маал намаз
окуйм.

-

Жылдын, айдын, жуманын, күндүн кайсы мезгилдеринде элдер көп келишет?
Жазында эгинибиз көп болсун деп тҥлөө өткөрҥп келишет, кайра кҥзҥндө
рахмат айтканы келишет. Жуманын бейшемби кҥнҥ көп келишет.

-

Элдин мазарга көп же аз келиши эмнеге байланыштуу?
Көбҥнчө аба-ырайына байланыштуу болот. Анткени мазар тоонун арасында да.

-

Сизге ким жардам берет?
Кайрат деген, шакиртим деп койсом болот, ошол жакшы жардам берет. Эми
көбҥнчө материалдык жактан жакшы жардам берет. Мисалы, тоого чыкканга
жакшы деп спорттук бут кийим, сумка алып берип турат. Мазардан кийчҥ
аппак кийимдерди да ошол алып берет. Жакында бир долбоор жазып,
мазардын тегерек-чекесин корутуп берем деп жатат.

-

Мазардын ыйыктыгын кантип түшүндүрөсүз?
Мазар айылдан кандай алыс экенин, кандай жолду басып бараарын көрдҥңөр.
Мына мен кҥндө ошончо жолду басып, бирок такыр чарчабайм. Жана мазарга
башка киши кандай кыйналып барса да, ал жакка жеткенден кийин бир паста
эле унутуп калат. Бир жолу бир кемпир буту ооруп араң жетти эле, кайра
кайтып келе жатканда жөн эле чуркап келди. Мурун көп басканда эртеси буту
ооруп тура албай калчу экен. А анда болсо мазарга барган кҥндҥн эртеси
секирип эле туруп кетиптир.

-

Мазарга көбүнчө кандай кишилер келишет?
Мазарга көбҥнчө ооругандар, тҥшҥнө аян бергендер, көзҥ ачыктар барышат.
Ата-бабаларга куран окутуп, тҥлөө өткөрҥп, жөн деле адамдар барышат.

-

Өзүңүз мазарга сыйынасызбы?
Жок, бир гана кудайга сыйынам. Мазарга болсо зыярат кылам: ата-бабаларга
куран окуйм, мазардын суусуна жуунам.

-

Мындан башка кайсы мазарларга баргансыз?
Мындан башка мазарга барган эмесмин.

-

Мазарда эмне ырымдарды аткарасыз?
Зикир чалам, рух тазалайм, куран окуйм

-

Мазар жеке турмушуңузга оң же терс таасирин тийгизгенин байкадыңызбы?
Кудайга шҥгҥр, жалаң оң таасирин гана тийгизет. Мурун мазарга барбай
жҥргөн кезимде турмушум аябай оорлоп кетти: аялым өлдҥ, жумушсуз
калдым. Мазарга бара баштагандан кийин кандайдыр бир жеңилдикти сезе
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баштадым. Азыр балдарымдын, өзҥмдҥн курсагым ток, денибиз сак, андан
башканын кереги жок. Кудайдан байлык сурабаш керек, ал кечирилгис кҥнөө
болот.
-

Үй-бүлөңүз, бала-чакаңыз мазарга кандай карашат?
Алар мазарга көп деле барышпайт, бирок мага эч кандай терс көз карашта
эмес.

-

Мазарга келген эл туура эмес иштерди аткарганын байкадыңызбы?
Бир жолу бир Жаңылкан деген аял булактагы сууга колун салып жиберип эле
чалкасынан кетти, эмне болду десек, ток урду дейт. Көрсө ал мазарларга
ишенбеген, терс энергиясы бар аял экен. Негизинен мазарга барганда чын
дилден ишенип барыш керек. Дагы кээ бир элдер арак ичип алып барышат, бул
дагы туура эмес.

-

Мазардын тарыхынан эмнелерди билесиз?
Нылды-Атанын тарыхынан көп деле эч нерсе билбейм. Бирок бир жолу мен
транста олтурганда, Нылды бул б.з.ч. 33 кылым мурда жашаган пайгамбар
дегендей кабар тҥшкөн. Бул мазар ошол пайгамбардан калса керек.

Кудакеева Аида
Кудакеев Жеңиштин кызы
- Атам Кудакеев Жеңиш 1946-жылы 16-мартта туулган. Өспҥрҥм кезинде (14-15
жашында) Нылды ата ак сакалчан карыя болуп тҥшҥнө көп кирчҥ экен. Кийин
1964-65-жылдары тҥшҥнө 2-3 жолу аян берип, Нылды-Ата мазарындагы Көз
булактын көзҥн тазалап ачкан. 1972-жылы апам Кожокеева Рапияга ҥйлөнгөн.
Апам экөө 7 балалуу болушкан: 4 кыз, 3 эркек бала. Кийин 1988-жылдан бери
намаз окуп, мазарга ҥзбөй зыярат кылып калды. Атамдын апасы Темир апам да
жашынан ак жолго тҥшҥп, бҥбҥ болгон. Чоң апабыз Темир союз убагында көп
куугунтукка туш болсо да эл көрҥп, бала кармап, эмдөөсҥн таштаган эмес. Чоң
апамдын биз көбҥнчө ак кийинип алып Нылды-Ата мазарынан элдин бактаалайын, тынчтыгын, амандыгын тилеп боздоп ыйлап келе жаткандыгын көп
көрчҥбҥз. Чоң апам 1987-88-жылдары инсульттан майып болуп калган. 1997жылдары кайтыш болду. 1993-жылы апам Рапия да операция болуп, бирок жакшы
боло албай көзҥ өтҥп кеткен. Ошентип жарым жан кемпирди, 6 баланы багып атам
калды.
Чоң апам Темирдин апасы Жаркын да ак жолдогу бҥбҥ болгон экен. Ал
куучу (жиндер менен алышчу адам) болгон, аялдарды төрөткөн (бизче акушергинеколог), бала эмдеген, дем салган. Элдин айтымында операция менен төрөй
турган аялдарды да төрөткөн учурлары болгон экен. Аны эл Багымкҥл дешчҥ экен.
Себеби ооруну, башка нерсени да багындырчу да. Ошондуктан Багымкҥл аталып
кетиптир. Анын кайын атасы Дарке деген да чоң бакшы болуптур.
Кудушова Анаркҥл
Кыргыз, Бакай-Ата районунун Өзгөрүш айылындагы Курташ жана Дөлөн ата,
Осек ата мазарларынын кароолчусу.
Маалымат алган: Сатишева Назира, Талас мамлекеттик университетинин
тарых бөлүмүнүн студенти, Айгиненин Таластагы мүчөсү.
- Эже, сиз кандайча мазар басып калдыңыз?
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- Менин мазар баскан себебим ден соолугума байланыштуу. Мен 14 жашымда
эчтеке билбей оорукчан болуп калдым, анан 22 жашымда ал оорум катуу кармады,
ошондон баштап мен намаз окуп, 38 жашымдан баштап мазарлай баштадым.
Менин өзҥмдҥн бир аз талмам бар, анан Алла Таалам өзҥмө кандайдыр бир
сезимди киргизип турат. Айтымчылык36 жагым да бар. Кайсы мазар мага тҥшҥмө
аян берип тҥшсө, мен ошол жерге барып зыярат кылууга милдеттҥҥмҥн. Тҥшҥмө
аян берип, өзҥм атын койгон мазар бар, Курташ мазары деп коет, жанында булагы
да бар, анын суусу ашказанга жана беттин аллергиясына шыпаа берет. Ошондой
эле төрөбөгөн аялдарды ошол жерге алып барып эмдесе эми тҥшөт.
Эң биринчи Курташ мазарына, Осек атанын, Дөлөн атанын мазарына (ҥчөө
тең Өзгөрҥш айылында) баргам. Аян көрҥп, катуу ооруп жҥргөн кезимде
айылдагы Ажыбек деген молдо (ал азыр Ысык-Көлдө) мени көрҥп, актыкты ушул
Курташ мазарынан кийгем. Ушул жерден айыккам, барып карап, тазалап турам.
Мурда алысыраак турчумун, азыр жакынбыз. Бул мазарга мурда эл көп келчҥ,
азыр азыраак каттайт (кҥнҥнө 5-6, кээде айына 10-15 киши). Курташ мазарына
көбҥнчө жолу болбой жаткандар, баласыздар келет, аллергияга, көз ооруга жакшы.
Айылда Байсейит деген киши бар эле, Курташ мазары ошол кишинин
жерине кирчҥ, башында бир аз тҥшҥнбөй жҥрдҥ, азыр жакшы тҥшҥнөт, эч нерсе
дебейт, андан башка эч ким деле бут тоскон жок.
Мендеги касиет апамда болгон. Ал да киши карачу, ал кезде мен жаш
болчумун, тҥшҥнчҥ эмесмин. Апам өлөөрдө өзҥндөгҥнҥ мага таштап кеткенин
айткан, мен анда отуз жетиде болчумун.
- Кароол болгонуңузга үй-бүлөңүз каршы эмеспи?
- Жок, жолдошум тҥшҥнөт, өзҥ да дем салат. Мындай жөндөм бир уулум менен
бир кызымда бар эле, кызым кайтыш болуп калды. Менин киши көргөнҥмө он
сегиз жыл, ачыкка чыкканыма он эки жыл болду. Эми жеке тажрыйбам жөнҥндө
эмнени айтсам. Ооруп адамдар келет, көбҥнчө догдурдан чыгарып койгондор
келет. Колумдан келгенин кылам, мен деп да айтпайм, биринчи Кудайдан.
Кудайдан эм, шыпаа консо, жакшы болуп кетишет. Мага келген кишилерди
менден гана айыгаарын айтып кармабайм. Колумдан келсе жардам берем, келбей
тургандыгына көзҥм жетсе, догдурга бар дейм, же башка мага окшоп киши
карагандарга жиберем, «ошого бар, ошо билет» деп. Мага келгендердин айыгып,
сҥйҥнҥп кеткендери да бар, айыкпай кеткендери да бар.
- Ооруп келгендерге кандай ырым жасайсыз?
- Балдар көк жөтөл болуп келсе, суу чачам, топурагынан жалатам. Орловкадан бир
бала келген, башынан сотрясениеси бар экен, омурткасы да тайып кетиптир, эч
бир жумушка жарачу эмес экен. Бир кҥнҥ Курташ мазарына барып тҥнөдҥк,
карасам, бала аябай кыйналып жатты, апасы да ойгонуп кетип, баласынын абдан
кыйналып жаткандыгын айтты. Мен: «Дарылап жатышат, буюрса балаңыз жакшы
болот», - дедим. Эртең менен бала тҥндө бир кызыктай болгондугун айтты. Таң
калычтуусу – баланын аркасын карасак, кийими кан болуп калыптыр, бел жери
кадимкидей тигилгени билинип турат. Ошо менен бала азыр жакшы, иштеп жҥрөт.
Биринчи Кудайдан эм берди, шыпаа болду, жакшы болуп кетти, биз жөн гана
себепкербиз да.
Төрөбөгөн аялдар келишет. Бир аял он сегиз жыл, дагы бир аял 6 жыл, дагы
бири 4 жыл төрөбөптҥр, ошолор төрөп алышты, ниет койсо эле болду.
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Айтымчылык – боло турган нерселерди алдын ала билип айтуу.
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Бул Курташ мазары бир кезде жок болуп кетип, кайра пайда болгон экен.
Балдар киренелеп калса, ҥч кҥн жети жолудан киринтем. Нервине суук
тийгендерди биоток менен дарылайм. Укалоо жасайм, айтымчылык жагым бар,
айтып берем, карта менен төлгө ачам, шам жагып айтам, зикир чалып айтам.
Курандын он эки сҥрөөсҥ менен айтам.
Мурда жҥрөгҥ ооругандар көп келчҥ, аларды сеанс менен көрчҥмҥн, азыр
антип көрбөйм. Анткени андай адамдар азыр көп келбей калды. Алты жыл баспай
калган бир кишиге жолдошум дем салып, мен жыйырма бир жолу шам жагып,
анан басып кеткен. Бут ооруга болсо адырашманды кайнатып берем. Сары сууга
буулайм. Укалоо жасайм. Биоток менен чыгарам. Көз ооруларды да эмдейм.
Оймок менен суу бҥркөм.
- Канча жолу жасайсыз?
- 3 же 7 жолу, ар кандай.
- Бул ырымдарды эмненин негизинде жасайсыз?
- Аян менен көрҥп, жасай берем. Мисалы, бир киши келсе, эмне кылып дарылоо
керектигин, кайсы жерге алып баруу керектигин аянымда көрсөтөт. Мазарга алып
бар десе мазарга алып барам. Ҥйдөн эмде десе, ҥйдөн эмдейм.
- Өзүңүздү киммин деп эсептейсиз?
- Пендемин дейм. Эл шайык, умай эне дешет. Пасенде болгум келет.
- Пасенде деген эмне?
- Жөнөкөй адамды Алла жакшы көрөт. Пенде катары пенделерге жардам бергим
келет. Мазарда элге, эл ҥчҥн иштегим келет. 3-4-кҥнҥ дайыма шам жагам.
Кудайдан суранып, бала-чакамдын, ҥй-бҥлөмдҥн, элдин ыймандуулугун тилейм.
Курманбаев Кылычбек
56 жашта, Талас районунун Көк-Токой айылындагы Чынар терек мазарынын
кароолчусу.
Маалымат алган: Асанакунова Назгүл, Талас мамлекеттик университетинин
кыргыз филологиясы бөлүмүнүн студенти.
- Сиз мазарга кандай кайрылып калдыңыз?
- Менин ушул жолду билип калганыма себеп, мен аябай катуу оорудум. Ҥч
кҥнгө чейин уктабай, анан догдурга барайынчы деп чыгып кетип жатсам,
алдымдан Чачыкей апа чыгып: «Эй, Кылычбек, каякка бара жатасың?», - деди.
Догдурга баратканымды айтсам, «Ой, сен ал жакка барбай эле кой, тукумуңда,
апаңда кыргызчылык бар экен. Сен биринчи Чынар терекке бар, зыярат кыл», деди. Ошондо жуманын ҥчҥнчҥ кҥнҥ эле. «Эмне кылып зыярат кылам?» - десем,
жети токоч алып барып, куран окуп бир аз олтуруп кетишим керектигин айтты.
«Бейшемби кҥнҥ Манастын кҥмбөзҥнө бар, мен да ошол жерге барып калам», деди. Ошентип мен зыярат кылдым, оорум кичине басаңдап калды. Жөтөл
кыйнады. Ушундай бир какылдап жөтөлөм дейсиң. Эртеси кҥнҥ Чынар терекке
бардык, таң калганым, ошол кҥнҥ дары ичпей эле жөтөлҥм басылды. Анан бу
киши: «Сен жети мазар басышың керек, бейшемби кҥндөрҥ бас», - деп калды.
Мазар басуу бир далай убакытты алат экен. Макул деп ошол жети мазарды
бастык. Мазардын касиеттери тууралу тҥшҥнҥк боло баштады. Кандай
жакшылыктарды алып келет, мазарды туура эмес басып алсаң, туура эмес иш
кылсаң анда зыянын тартып калуу мҥмкҥн экендигин сездик.
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- Сизге чейин Чынар теректе кароолчулар бар беле? Сиз канча жылдан бери
кароолчусуз?
- Мага чейин эч ким болбоптур. Ҥч жылдан бери мен кароолчумун. Менин дайыма
Чынар терекке барып турганыма он бир-он эки жыл болуп калды. Ошондон бери
Чынар терекке барып зыярат кылып турам. Мен бул жерге кароолчу болоюн деп
деле болгон жокмун, тегерегин тазалап коем. Бирөөлөр келип чҥпҥрөк-сҥпҥрөк
байлап жатса, байлабагыла деп коем, туура эмес мамиле кылгандар болсо өз
билгендеримди айтып туруучу болдум.
- Аталган мазар кайсы ооруга даба экенин билесизби?
- Кыйналып барган адамга, кандай гана тилеги болсо да, ниети таза адам болсо,
тилегин Алла кабыл кылаарын сездим. Перзент сурап барса, перзент берет. Ушул
мазарга төрөбөй калган аял келет экен, ушул өзҥбҥздҥн эле айылдын кызы,
тҥшҥндө ушул Чынар теректи көрҥптҥр, анан «кой ушу, зыяратка барайын» деп
келет. Келип зыярат кылып, «оомийин» деп бата тартып кете баштаганда эки
чымчык чырылдап келип, эки эмчегине конуп калат экен. Бирөө чычып жиберет
да, бирөө чычпайт. Экөө тең учуп кетет. Ошол келин жыл айланбай эгиз бала
төрөйт. Эгиз баланын бирөө чарчап калып, бирөө аман. Эми ушунун баарын угуп,
көрҥп, билип олтуруп, куранды кармап олтуруп, ушундай бир жыйынтыкка
келдим, менин жыйынтык оюм Алла тааланын: «Өзҥмдөн жаралган жандыктарым
аркылуу мен пендеме аян белгилерди берип турам», - деп айтканы аркылуу
куранда бар экен. Эми карачы, эки чымчыктын бирөө чычып кетет да, бирөө
чычпайт. Бул кимге болсо да тҥшҥнҥктҥҥ да. Караңызчы, чычканы – демек, ошол
кишиге жукканы. Бала сурап келсе бала, ден-соолук сурап келсе ден-соолук, ҥйбҥлөсҥнө, бала-чакасына дҥнҥйө-мҥлк сурап келсе аны да берет. Иши кылып
кайсы гана мазарга барбагын, тҥшҥңө аян берип кҥтҥп жаткан болсо, алланын бир
жакшы иши болот.
- Бул мазардын тарыхын билесизби?
- Менин угушумда бул терек чыныгы Чынар теректин тҥбҥнөн чыккан кийинки
терек экен. Ҥч адамдын кучагы жеткис. Мурунку Чынар терек жок болуп калган
экен. Ал эми бҥбҥ-бакшылар дал ушул Чынар теректи Манас ата сайган деп
айтышат. Мен өзҥм так айта албайм, бир билгеним – бул жерде касиет бар.
Анткени ошол жерге барганда менде кандайдыр бир дене дҥрҥлдөп, кичине бир
башкача сезим болот. Мындай сезим ар кимге эле бериле бербейт. Сезимтал
адамдарга билинет.
- Сиз киши көрөсүзбү?
- Киши көрөм.
- Көбүнчө бул мазарга кандай оорулуулар келет?
- Кочкордон бир жигит ҥй-бҥлөсҥ менен келиптир. Аллага сыйынып, келинчеги
оорукчал экен, кудайдан ден-соолук сурап. Кайсыл жери ооруса ошол жерге даба
бер деп келиптир. Чынар теректин баланча ооруга дарылыгы бар деп так аныктама
бере албайм. Мына, бала сурап келгенге бала бердиби, кызым, берди, ден-соолук
сурап келгенге ден соолук берди. Ушундай экен да, кайсы гана жерге барбагын,
Алладан эмнени гана сурабагын, Алла таала көрҥп-билип туруучу зат. Биздин
ичибизде жана сыртыбызда болуп жаткан нерселер Аллага маалым. Эмнени гана
болбосун, Алла тааладан сурануу өлчөмҥн ала алат экенсиң деген чечимге келдим.
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- Мазарга күнүнө же айына канча киши келет?
- Эми мен мурда эшиктин алдынан өтҥп кетип жатышканда билип турчу элем.
Мурдагы байкоом боюнча эл ар кайсы жактан жума сайын, эки жумада бир келип
турчу. Бул жерге Чынар терек кандай болду экен деп кызыгып келет, анан аян
аркылуу келе турган адамдар бар.
- Үй-бүлөңүз каршы эмеспи?
- Эми анча-мынча тҥшҥнбөстҥктөр болуп жатты. Мисалы, жолдошум: «Мазарга
барба, менин бир тууганым куран окуп, кудай деген киши. Сенин кылганың
аныкына каршы», - деген сыяктуу сөздөрдҥ айтканга чейин барды.
- Сизге касиет аян аркылуу берилди беле же …
- Менин өзҥмө аян аркылуу берилген жок. Мага Чачыкей апа айткан. Ал киши
менин апам экөө мазар басчу экен. Чачыкей апа келин кези экен, менин апам
кемпир кези экен.
- Канча балаңыз бар?
- Бир эркек, төрт кыз.
- Сизди тукумуңузда мындай касиет бар беле?
- Ооба, чоң аталарыбыз калпа болгон кишилер экен.
-Мазарга барганда кандай ырым-жырым аткарасыз?
- Өтҥп кеткен калпаларга, өтҥп кеткен ата-бабаларга куран окуп, бала-чакага, элжуртка тынчылык сурайбыз.
- Шайыктын милдети кандай болуш керек?
- Шайыктын милдети – келген адамдарга ошол жерде туура басышты, мазардын
тегерегинде эч нерсени сындырбоону, бардыгын таза кармоо керектигин
тҥшҥндҥрҥҥ. Бирөө чҥпҥрөк байлап койсо, аны чечип туруу керек.
- Сизге кандай укук берилиш керек деп ойлойсуз?
- Шайык катары, келип жаткан пенделер өзҥнчө мазарлабай, бизге айтып, бизди
кошо катыштырса, ага биз каттап турсак, баарын кошо жҥрҥп, дагы көптҥ билебиз
да.
- Кайсы күндөрү киши көрөсүз?
-Бардык кҥнҥ эле, анткени бардык кҥн - кудайдын кҥнҥ.
Мамеков Жумадил
60 жашта, Талас районунун Ак-Жар айылындагы Чыпынын мазарынын шайыгы.
Маалымат алган: Аида Эгембердиева, филология илимдеринин кандидаты,
Айгине борборунун улуу илимий кызматкери.
Буга чейин Чыпынын мазарында Абдыраимов Кашымбек чоң ата шайык
болуп келген. Анын көзҥ өткөндөн кийин Мамеков Жумадил шайыктык милдет
аткарып калды.
- Чыпынын мазарын таап, Айгиненин кыздарына биринчи мен ачып бергем. Анан
так маалымат алыш ҥчҥн кыздарды ээрчитип алып Кашымбекке барганбыз.
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Анткени ал киши койчу болуп, көп убакыт ушул жерди жердеген. Ал каза болуп
калгандан кийин (эки жыл болду) мен карап калдым. Ырас, ал жер мазар болуп
калгандан кийин малга тебелетпей, ар бир эле кыргыз касиеттҥҥ жерин тебелебейт
деңизчи, кутун качырбай сактоо биздин парзыбыз. Чыпыдан тукум калган жок.
Балалуу болгон эмес. Эми ал жерге көбҥнчө төрөй албай жҥргөндөр келишет.
Менин жети атам Манас кҥмбөзҥндө шайык болуп келген. Шайыктык
менде ошол жактан келатат. Токторбай, Мамек, Саргалдак, анан калса кайын атам
менен кайын энем, андан соң мен шайыктык кылып, айтор, менин бҥткҥл өмҥртагдырым Манас кҥмбөзҥ менен байланышта. Кичинемден ушул жерди
байырладым. Бул жердин өзҥ биздин ҥлҥштөгҥ жер да.
Дегеле биздин ата-бабалар тегин эмес адамдар болушкан окшобойбу.
Анткени Мамек чоң атам – манасчы, анын уулу, менин атамдын бир тууганы
Жантакбай атам – комузчу, атамдын Жантакбайдан кийинки да бир бир тууганы –
чоң дубана болушкан. Манасчылык өнөр менде да бар болчу. Мен «Манас»,
«Семетей» айтчумун. Тилим 9 жашымдан араң чыгып, тантык болчумун. Ага
болбой эле көкҥрөктөгҥ нерсемди айтып жҥрдҥм. Анан бир кҥнҥ эл көп чогулган
бир жерден кимдир бирөө: «Кана, манасчынын уулу, атаңдагы өнөр сенде кантип
болбосун, айтып көрчҥ», - деп калды. Мен айтып атам, эл кҥлҥп атат. 12-13
жаштамын. Мен ошол кҥндөн тартып «Манас» айтканды токтоттум. Элге менин
«Манасым» эмей эле, тантык тилим кызык болуп жатканын тҥшҥндҥм. 15
жашымдан тилим жакшырды. Бирок болбой эле дудуктар менен жҥрө берчҥмҥн,
алардын дҥйнө таанымы, тҥшҥнҥгҥ, кабылдоосу – баары мага жакын болчу.
Дудуктуктун касиети ушул – алар башкалардын ойлорун өтө жеңил окуп коюшат,
жеткен сезимтал болушат. Алар менен ээрчишип жҥрҥп, бала кҥнҥмдө далай
кҥлкҥлҥҥ окуялардын кҥбөсҥ болгом. Сыр билгизбей тымпыйып жҥрҥп, дудуктар
тууралу далай сөздөрдҥ угуп, аларга жаным ачып кеткенде сҥйлөп жиберип, далай
тили бар адамдарды чочутуп, айтор, ал жандоо тили азыр да мага жакын. Ошо
бойдон билим ала алган жокмун. Төрт жылдык билим, жеке изденҥҥ, ата-бабамдан
берилген айрым касиеттер, ҥй-бҥлөм - мендеги болгон байлык ушул.
Өзҥмдҥн апам Бермет жаш балдарды эмдечҥ, суу менен учуктачу. Балка
менен, казандын кара көөсҥ менен жана кемегенин кҥлҥ менен эмдечҥ. Ичти
укалап, белди ҥзҥҥ менен тҥйнөктҥ таркатып жиберчҥ. Ал касиет менде да бар.
Өзҥмдҥн атам Чоңараалы кыл табып болгон. Тамыр кармачу. Учук менен көк
жөтөлдҥ дарылачу. Мен көңҥлҥм сҥйгөн адамдарды, жакындарды кармалап коем.
Өтө жакындарга атанын эми тийбейт, эненики тийет. «Эненин сөзҥ - жок, атанын
сөзҥ - ок» деп коет кыргыз эли. Энелер канча каргабасын баласын, ал нерсе эч
тийбейт. Ал эми ата каргабаш керек, андан көрө кол менен уруп койгону жакшы.
- Сиз ата-бабаңызда болгон дубаначылык тууралу айтып жатпайсызбы. Ал нерсе
кийинки балдарында жокпу?
- Менин бир балам Чым-Коргондо жатпайбы, быйыл онунчу классты бҥтҥрмөк. 8
айынан баштап эле талмасы бар. Кармап калат. Апарбаган жерибиз калган жок.
Догдурдан тартып, эмчи-домчу, мазарга чейин алып бардык. Болбогондон кийин
убактылуу дарылансын деп Чым-Коргонго апарганбыз. Аны дарылаш ҥчҥн кожобий деген эң чоң молдо болот. Ошондой молдолордон ҥчөө окуса айыгып кетет.
Андайлар Ташкен, Бухарада гана болот.
- Андай молдолор айыктырып жиберээрине кепилдик барбы? Бар болсо, эмне үчүн
балаңызды алып барбайсыз?
-Эми алардын табылышы кыйын. Ҥч адамдын табылышы чоң нерсе.
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- Уулуңуздагы нерсенин себеби эмнеде деп ойлойсуз?
- Жанатан айтып жатпаймынбы, жети атадан бери келаткан нерсе бар. Ал жаш
бала болуп, өзҥн ача албай жатпайбы. Дегеле биздин тукумдан сөзсҥз бирөө
ушундай оорулуу болот. Улуудан менин бир эжем ушундай оорукчан болуп, өлҥп
калган. Талма болуп, көзҥнө көрҥнҥп. Анан ал кайтыш болгондон кийин жеңеме
ооду. Жеңем былтыр кайтыш болуп кеткен. Бирок экөөнҥ убагында Таластагы бир
молдо айыктыргандай болду эле. Анан бу балам ушинтип калбадыбы. Бул эми ооп
жҥрө берет да айланып. Менин баламдын айыгышынын дагы бир жолу – ал
Атамкул сыяктуу дубана болуп кетиши керек эле да. Ал болсо «Дубана болгончо
өлҥп калганым жакшы» деп атпайбы. Акыркы кездери «Же армияга барбасам, же
окууга барбасам, же кыздар менен сҥйлөшө албасам, меники эмне жашоо» деп
басынып кеткен. Ал кадимки адамдык турмушту каалады да. Өзҥ жеткен акылдуу,
баарына эле көзҥ жеткен, мектепте экенинде жалаң бешке окуган балам бар.
- Сиздин өзүңүзгө кандайдыр бир сырдуу нерселер байкалабы?
- Балам Чым-Коргонго кеткенден кийин таңкы маал, саат ҥч же төрт болчу.
Ойгонуп кетип, эшикке чыгып келип, кайра жатып атсам, эшик «кыйк» деп
ачылды. Мени тиктеп турат кичине бала. Мен «Кел, кел айланайын» десем, төрт
жаштагы неберем деп атам да, ал апалары менен коңшу бөлмөдө уктачу, тиктеп
туруп эшикти «кыйк» эттирип жаап койду. Аялым да чочуп ойгонуп кетти. Анан
мен «неберем ачынып жатып калбасын» деп алардын бөлмөсҥнө кирсем, эки
неберем тең жакшынакай уктап жатат. Ошондо тҥшҥндҥм. Көрсө, уулумдун жини
келип, аны таппай карап жҥрҥптҥр да ҥйдҥн ичинде. Келме келтирип, «Алла,
Алла» деп жатсам, кемпирим «Эмне, дубана болуп атасыңбы?», - дейт. «Жок жөн
эле, өзҥмчө» - деп сыр билдирген жокмун. «Жаман тҥш көрдҥм», - деп койдум аны
коркпосун деп. Эртеси айтсам, «А Нурланды издеп жҥргөн турбайбы», - дейт ал
дагы. Уулум көзҥнө айнектен бир нерселер көрҥнө берээрин айтчу. Бу бала
ҥйлөнсө, балалуу болуп кетсе, калып кетээр оорусу. Догдурлар айтат дайыма
таблетка ичип калат деп. Анысына деле мейли эле.
Дегеле өзҥмдҥн билимим болбосо деле балдарымды билимдҥҥ кылганга
аракет кылам. Ҥйдөн бир теманы баштап коем, алар талкуулап, талашыптартышып отуруп калышат. Китепти көп окушсун деп кызыктырганга
аракеттенчҥмҥн.
Кайрадан дубаначылыкка келсек, 1991-жылга чейин дубаналар жок болуп
кеткен. Чанда-чанда калган. Саясат ошондой эмес беле. Дегеле Талас өрөөнҥндө
Агыбай, Курманаалы, Бала дубана дегенди жана Энгельс айылындагы Акбҥбҥ
апаны чыныгы дубана болгон дешке болот. 1991-жылы эркиндик берилди, а жылы
дубана көп байкалган жок. Бҥбҥ-бакшымын дегендер жайнап кетти. Акча-тыйынга
кызыккандар көпкө узабасын айттым эле, дал ошондой болду. Кимдин ким экенин
эл тҥшҥнҥп калды да.
- Сизге аян берилген жок беле, эгер дубаначылык берилсе, сиз аткарат белеңиз?
- Аткарбасаң өлөсҥң, бул оңой эмес да. Өзҥнө дубаначылык тартууланган адам же
дубана болушу керек, же өлҥшҥ керек. Арак ичкен адам аракеч болуп калат, эртең
менен ичпесе, жинди болуп калат. Карыздайбы, жалдырайбы, айтор, ичиши керек.
Анан көңҥлҥ жай болуп жҥрө берет. Дубаначылыкты да ошондой тҥшҥн. Ал
«Алла» айтпаса, ооруп, жинди болуп кетиши мҥмкҥн. Дайыма эл арасында ак уруп
жҥрҥшҥ керек.
- Анын айтканын эл кабылдайбы, кабылдабайбы, ага баары бирби?
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- Албетте, баары бир. Айткандан кийин өзҥ жеңилдеп, өзҥнө келип калат. Ага жан
дҥйнөсҥнҥн бейпилдиги керек.
- Сиздин ата-бабаларыңыздын айткан дубаналык текстери барбы?
- Бар. Мен деле айрымдарын жатка билем:
Ҥйҥм, ҥйҥм дейсиң,
Ҥйҥңдҥн канын жейсиң.
Ҥйҥм, ҥйҥм дегениң
Ҥйҥң токой жыгачы.
Малым, малым дейсиң,
Малың токой чымчыгы.
Бу дҥйнөдөн ким калат?
Алла деген ак уруп,
Туура жҥргөн жан калат.
Алла ах (3 жолу)
Аллах ҥй (3 жолу).
- Дубананын таягы болот деп айтасыз го. Атамкул атага деле андай таяк
берилген турбайбы анда. Ал эми сиздердин ата-балардын таягы азыр кимде
турат?
- Азыр жок. Бизде калбай калды. Атҥгҥл Жантакбай чоң атамдын комузун
жоготуп албадымбы. 1953-жылы Жантакбай чоң атамдын кемпири каза болду.
Анан комуз алтымышынчы жылдары эле жоголуп кетти ҥйдөн. Таякты болсо
1942-жылы кҥмбөздө шайык болуп жҥргөн атам Саргалдак дубаначылык кылып ак
уруп жҥрсө, Кировкадан военкомат кармап туруп согушка айдаптыр. Анан
таяктын тагдырын ким билет. Алар кастарлады дейсиңби, ыргытып жиберишти да.
Атабыз Чоңараалы балдарына: «Ичкиликти токтотпосоңор жинди болуп
каласыңар. Биздин тукумга ичкилик жарашпайт», - деп какшачу. Ичкенди мен 43
жашымда, агам 45 жашында токтотту.
Менде дайыма ҥч киши, ҥч ой жашайт. Кыялымда бирде министр, бирде
шпион, бирде жөнөкөй адам болуп калам.
Мҥзҥрбеков Тарыхчы
Кыргыз, Бакай-Ата районунун Кызыл октябрь айылындагы Ногой баатыр
мазарынын шайыгы.
Маалымат алган: Ибраимова Зарима, Талас мамлекеттик университетинин
тарых бөлүмүнүн студенти, Айгиненин Таластагы мүчөсү.
- Канча жылдан бери мазар басып жүрөсүз?
- 13 жылдан бери мазар басам. Мазарга өзҥ чакырат, айтат. Айтымчылар болот.
Ошону менен бирге эле мен мазарга баруунун убагын таба алам. Көп учурда
мазарга барганымда мазардын чөптөрҥнҥн баары жайы-кышы көгөрҥп турган
болот жана ошондой эле ал чөптөрдҥн көбҥ дары. Алардан мен дары жасайм.
Мен киши көрөм, алардан кара энергия алам. Ал адамдардын ачуулугу мага
өтпөс ҥчҥн мен мазарларга барам жана кара энергияны таштап, өзҥмө таза энергия
алып жеңилдеп калам. Мен адам көрҥшҥм керек. Адамдарга энергиямды жумшап
турбасам менин колумдун алаканынан энергия колумду тешип, аймак-аймак болуп
кетет.
- Сиз кандай мазар басып калдыңыз?
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- Мени кичинемден эле жылаан кайтарып жҥрчҥ, апамдарга таарынып, бир ирет
мен шаты менен тамдын башына чыгып жатып алгам, уктап кеткен экенмин,
чочуп ойгонсом эле төшҥмдө жылаан жатыптыр. Карап жиберсем эле жылаан
ышкырып, мени карап туруп кайра төшҥмө жатып калды. Мен дагы коркуп жата
бердим. Апам шаты менен чыгып келип эле кыйкырып, баягы менин төшҥмдө
жаткан жылаанды айры менен ыргытып жиберди. Ошол убакта ал жылаанга ак ун
чачса болмок экен. Менде кандайдыр бир ошол жылаандын касиети калып калган
экен. Мен ал убакта жаш болуп, эч нерсе билбей жҥрҥп, кийин 45 жашымдан
кыргызчылыкты мойнума алдым. Ошондо жаңы мазар басып жҥргөндө Ак терек
мазарына биринчи баргам, ал жерден мага сыр көрҥнгөн: чоң далдайган киши
көрдҥм.
- Мазарлардын тарыхын билесизби?
- Мен барып жҥргөн мазарлардан Нылды-Ата мазарынын тарыхын билем. Ал
жерде бир таш турат. Ага баары жар салып, зикир чалышат. Анын нары жагында
таш турат. Аны ургуласаң чаң чыгып турат. Асканын ҥстҥ тепкич сыяктуу болуп,
анын ҥстҥндө казан таш бар. Анда суу бар. Ал жердин суусу соолуса Талас
жергесинин касиети качат дейт, себеби ал жерден кайберендер суу ичип,
оорулуулар ал суудан ичсе айыгып кеткидей касиет ташташат. Ошол казандын
тереңдиги - болгону 1,5 метр, ал эми туурасы - 2 метр. Жөө кишиге бир жарым
сааттык жол.
- Мазарлардан сыр көрдүңүзбү?
- Азыр деле мага мазардан сыр көрҥнҥп турат. Алдагы бурчтан көрҥнҥп турат.
Ушундай бир нур куюлуп турат. Тҥндҥк көтөрҥлҥп турат. Мага кандайдыр бир
аппак нур куюлду жана куран окуп жатканда жарыкты аябай чачты. Алаканга нур
куюлуп, денеге тарады, денени каптады, дененин баары ысып кетти. Биринчи
энергия ушул биринчи келе жатканда эле берилген. Ылдый жагында Жолборс
дагы турду. Алдыбыздан тосуп чыкты. Зыярат кылып келе жатканда ар
бирибиздин зыяратыбыз да, баары тегиз азиздер менен курчалгандай болду.
Алдагы дасторкон ҥстҥндө чайнек турат. Мына бул жерде аппак кийимчен, таажы
кийген бирөө турат. Булуттар ушул жерден бурулат…
Турумтаев Батыралы
67 жашта, Бакай-Ата районундагы Миң булак айылынын Калпа Ата мазарында
кароолчу.
Маалымат алган: Жусупова Назира, Талас мамлекеттик университетинин
кыргыз филологиясы бөлүмүнүн студенти.
- Мен Бакай-Ата районундагы Миң-Булак айылында туулгам. 10-классты
аяктагандан кийин 1957-жылы шофердун окуусун бҥтҥргөм. 1965-жылдан баштап
35 жыл бою ошол эле айылда сугатчы болуп иштегем. 1975-жылы мыкты
сугатчылыгым ҥчҥн өкмөт мотоцикл берди. Жакшы иштегеним ҥчҥн «Эмгек
даңкы», «Чабарман» ордендеринин ээси болгом. «Эмгектин отличниги» деген
мактоо баракчасы менен сыйлангам. Андан тышкары Москвага барып келгем.
1964-жылы ҥйлөнгөм. 5 кыз, 4 балам бар. Эң улуу баламдын 4 баласы бар,
Оренбургда жашайт. 1988-89-жылдардан баштап Калпа-Ата мазарына шайык
болдум. Азыркы убакта пенсиядамын. Жолдошум саанчы, тамекичи болуп
иштеген. Азыр ал да пенсияда.
- Кароолчунун кызматына качан келдиңиз? Ага эмне себеп болду?
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- 1989-жылы атам каза болду. Мурда атам тирҥҥ кезинде мазарга сен шайык бол
деп элдерди чогултуп бата алган. Мага чейин алты-жети жыл өзҥ шайык болгон.
Мен кичинекей кезимде атам мазарга ҥй куруп алсам экен дечҥ эле. Ошентип ҥйдҥ
атам эл менен чогуу тургузду. Эл жардам берди. Бирок атам молдо деле эмес эле,
жөн гана тҥшҥнө аян берсе керек. Чоң энем да бҥбҥ экен. Элдерди көрҥп турчу.
- Кароолчу катары эмне милдет аткарасыз?
- Отун даярдайм, ичиндеги алмаларды сугарам, тазалайм. Картайган кишилер
келсе өзҥм булактан суу алып келип, чай кайнатып берем. Мазарды ар кандай
малдардан кайтарам, киргизбейм. Атам тирҥҥ кезинде алма отургузуп кетиптир,
ошол алмаларды бутайм. Булактын көзҥн тазалайм, ичиндеги чөптөрҥн чабам.
Калпа ата мазарында адырашман деген чөп өсөт, ал чөп негизинен ҥйдҥ
ысырыктаганга жакшы, көп эл жайында ошол чөптөн чогултуп коюумду
суранышат. Ошондуктан чөптҥ терип, элдер ҥчҥн даярдап коѐм. Келген элдерди
мен дарылабайм, жөн гана мазарды карап турам.
- Өзүңүз караган мазардын ыйыктыгын кандайча түшүндүрөсүз?
- Мен бул мазарды анын тарыхынан улам ыйык деп тҥшҥнөм. Себеби Калпа ата
өзҥ олуя, табып киши болгон. Анын ҥйҥнө 4-кҥнҥ короосуна дайыма мал толуп
кетчҥ экен. Бирок ал малдардын бардыгын кедей, бей-бечараларга таратып берип
койчу экен. Өзҥ да жөө жҥрчҥ. Жолдон келе жатканда суудан өтө албай турган
адамдарды көргөндө сууну токтотуп, адамдарды өткөзҥп турчу экен. Анан элдерге
бата берсе ал адам сөзсҥз тҥрдө бай болуп жана көп балалуу болгон. Кҥндөрдҥн
биринде Калпа ата жаман кийинип алып бир ҥйгө кирет. Кирген ҥйдҥн келини
анын начар кийингенин көрҥп мурчуят. «Кҥйөөң кана?» - деп сурайт Калпа ата.
Келин болсо жактырбагандай: «Ме, муногу кийимди кийип алчы, кҥйөөм азыр
жок», - деп жооп берет. Калпа ата: «Кечинде кҥйөөң келгенде бир думана келди
де, келээр замат босогону оңдоп койсун, айтып кой деди де», - деп келинге айтат.
Келин болсо бектин эрке кызы экен. Ал эми кҥйөөсҥ мергенчи экен. Кечинде
кҥйөөсҥ келер замат болгон окуяны айтып берет. Мергенчи сҥйҥнҥп: «Ии, Калпа
акем келген турбайбы», - деп ошол замат тааныйт. Анан аялын кетирип, башка аял
алат. 2-3 жылдан кийин кайра Калпа ата келет. Келсе бир келин тим эле болбойт:
«Ата кир эле кир, отур эле отур», - деп, чай берет. Анан Калпа ата сҥйҥнҥп: «Ии,
босогону оңдогон турбайбы», - дейт. Кечинде кҥйөөсҥ келгенде: «Бир олуя келди,
сен жөнҥндө сурап, мактады», - деп айтып берет. Анан мергенчи: «Биз 4-кҥнҥ
барып батасын алабыз, ага чейин мен кийик, кулжа, суусар атып келейин», - дейт.
Ошентип 4-кҥнҥ барышат. Барса, эл аябай көп экен. Ошого карабастан ҥйҥнө
киришет. Анан ыраазычылыктарын билдиришип, баягы кийик, кулжаларын берет.
Калпа ата болсо аларды келген бечараларга таратып салат. Анан мергенчиге
батасын берет. Мергенчи батасын алгандан кийин 10 балалуу болгон экен. Ал эми
Калпа ата болсо кҥзҥндө өзҥ өлөмҥн деп мергенчиге кабар бербей унутуп калат.
Анан мергенчи угуп барса, Калпа атаны коюп коюптур. Мергенчи болсо
чалкасынан кулап, мен жетишпей калган турбаймынбы, тирҥҥ кезимде Калпа
акенин ашын өзҥм берем дейт. Бирок Калпа атанын балдары болбой урушушуп,
«биз тирҥҥ кезибизде сен бермек белең» деп коюшат.
- Өзүңүз караган мазардан кандайдыр бир сырдуу окуяларды байкай алдыңызбы?
- Ооба, байкагам. Былтыр эле эки бала мас болуп алышып, машина менен
келишиптир алма жейбиз, суу ичебиз деп. Мен айланайын койгула деп араң
чыгардым. Анан мазардан чыгаары менен эле каналга машинасы менен кирип
кетишти. Эки бала тең кайып болуп кетти. Андан тышкары менин баламдын
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жолдош баласы мас болуп, алма жейин деп кҥнҥгө келчҥ. Анан бир кҥнҥ эле балам
ошол бала каза болуп кетти деп келди.
- Кароолчу катары кандай эрежелерди сактайсыз?
- Бардык келгендердей куран окуйм, даарат алам, бҥбҥлөр келсе, аларга кошулам,
жарына катышам. Келген элдерге тарыхын айтам. Чай кайнатып берем.
- Мазардын тарыхын билесизби?
- Илгери бул жер кытайлардын уста заводу болгон экен. Анткени атам дагы айтып
калчу: «Ушул жерден ар кандай темирлер чыкчу», - деп. Анан кийин калпа ата
болсо өлөрҥнҥн алдында өзҥ «мени ушул жерге койгула» деп алдын ала айткан
экен. Анан элдер ошол жерге коюшкан.
- Сиз караган мазарга эл көбүнчө кандай маселелер менен келишет? Кандай
ырым-жырымдар аткарылат?
- Көбҥнчө башы тегеренгендер, төрөбөгөн аялдар келишет. Төрөбөгөн аялдар
төрөп кетишкенин көргөм. Бирок алар төрөгөндөн кийин келбей калышты. Андан
кийин туугандарымдын бири баспай жөрмөлөп калган. Бул мазарда бир жума
жҥргөндөн кийин басып кетти. Бул мазардын суусунун дарылык касиети кҥчтҥҥ.
Анткени келгендердин көпчҥлҥгҥ суусун флягалап алып кетишет. Ооругандар 3-7
кҥн мазарда болгондон кийин жакшы болуп калып жатышат. Мында шам жагылат,
жар салынат, келгендер башаттын (булактын) жанына барып жуунат. Мал союлат.
Ҥтҥров Самарбек
Кыргыз, Талас районундагы Таш-Арык айылынын Манас күмбөзүндө кароолчу.
Маалымат алган: Жусупова Назира, Талас мамлекеттик университетинин
кыргыз филологиясы бөлүмүнүн студенти.
- Кандай себеп менен Манас күмбөзүнө кароолчу болуп калдыңыз?
- Каныкей апа булагынын шайыгы Эсенгул байке жана Кеңешбек аксакал аркылуу
келгем, ошолор алып келген. Биринчи келгенде жөн эле жумушчу болчумун, анан
кароолчу болуп калдым. Кароолчу болгонума 5 жыл болуп калды.
- Кароолчу катары кандай иш-аракет жасайсыз?
- Жумуш кылабыз, тегерек-четин тазалайбыз. Тегеректерин шыпырабыз, алмасы
да бар, аларды сугарабыз.
- Ушул кылган ишиңизге айлык аласызбы, ким тарабынан?
- Ооба, өкмөт тарабынан айлык алам. Биздин мазар Бишкекке карайт да. Мен
смена менен иштейм, эки кҥн иштеп, төрт кҥн бош болом.
- Өзүңүздүн үй-бүлөңүздүн бул ишке көз-карашы кандай?
- Бир кыз, бир балам бар. Жакшы эле карашат.
- Манас күмбөзүнө орто эсеп менен алганда бир күндө канча адам келет?
- 200-300 адам келет.
Сапарбаев Баймырза
Кыргыз, 16 жылдан бери Кара-Буура районунун Сулумаймак айылындагы Маймак
ата мазарында кароолчу.
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Маалымат алган: Жусупова Назира, Талас мамлекеттик университетинин
кыргыз филологиясы бөлүмүнүн студенти.
- Мен 1959-жылы 2-декабрда Суулуу Маймак айылында туулгам. Мектепти
бҥткөндөн кийин Жоон-Төбө айылындагы 13-айыл чарба техникумунан
гидромилериацияны аяктагам. 10 жылдай ушул эле айылда чабан, андан соң
водопроводчик болуп иштедим. Водопровод Суулуу Маймак мазарынын жанында
жайгашкан. Анан Союз тарап, мен ушул водопроводко отурукташып калдым.
Азыркы убакта дыйканмын. 1990-жылы ҥйлөнгөм, 2 кыз, 1 балам бар. Өзҥм 11 бир
тууганмын.
- Сизди ал жерге кароолчу кылып ким койду эле?
- Союздун убагында өкмөт мени жиберген, башкача айтканда, жумуш аркылуу
баргам. Анан ошондон бери мазарга отуруп калдым.
- Ошол 15 жылдын ичинде мазарда кандайдыр бир өзгөрүүлөр болдубу?
- Эл келет, булактарга беттерин жууйт, ичишет. Кээ бирлери жакшы болуп калдым
деп, кайра дагы келишет. Көбҥнчө жара басып кеткендер бул мазардан жакшы
болуп кетишет. Анан анда динге катуу тыюу салынган Союз убагы эле. Мен
келген элди байкабай калчу экем, анткени алар бекинип келип жҥрҥшкөн экен. 3-4
жылдан бери ачык каттап калышты.
- Ошондо бул мазарга элдин каттамы кандай, күнүнө, жумасына?
- 1997-1998-жылдан баштап эл аябай көп каттай баштады. Ал эми азыр төртҥнчҥ,
ҥчҥнчҥ кҥндөрҥ көп келишет, алардын ичинен көрбөй калгандарым канча.
Жумасына 4-5, айына 20 дан ашык адам келет.
- Келген элдер сиздикине кайрылышпайбы?
- Кээ бирлери ҥйгө келишет, ал эми машина менен келгендер кайрылбай кетип
калышат.
- Келгендер кандай ырым-жырымдарды жасашат?
- Көбҥнчө суусун ыйык көрҥшөт, жуунушат, алып кетишет. Башы ооругандар
баштарын жуушат. Анан булактардын жанында чоң таш бар болчу, ошого да
зыярат кылышат, колдорун, баштарын тийгизишет. Андан кийин тҥлөө, кудай
тамак да өткөзҥшөт.
- Ошол түлөөдөн калган тамактарын сизге беришеби?
- Элдер тҥлөө, кудай тамак өткөрҥшкөндө мени да чакырышат, чогуу жейбиз.
Ооруп айыккандар атайын айылдын элин дагы чакырат тҥлөөсҥнө, көбҥнчө
Таластан келишет. Мазардын жанында ата-бабалардын жаткан жери, башкача
айтканда, бейит бар, ошол жерге куран окутушат.
- Сиз мазардан кандайдыр бир күтүлбөгөн нерселерди, сырларды көргөн
жоксузбу?
- Сырларын келген бҥбҥ-бакшылар айтып отурушат. Ошол жердин пири тайлак
экен, жылан экен дешет. Көрдҥк деп айтып калгандарын угуп калам, бирок мен
эчтеке деле көргөн жокмун.
- Өзүңүздүн тукумуңузда мазарга тиешелүү адамдар болгон бекен?
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- Менин таякемдин кыргызчылыгы болуп, ошол мазарга келип зыярат кылып
турган экен. Жара-параларды айыктырган экен.
- Өзүңүз мазарга зыярат кылып турасызбы?
- Ооба, мен Маймак атанын мазарына эле зыярат кылам, башка мазарларга барган
эмесмин. Анан зыярат кылып келген адамдарга кайсыл жерди басыш керек, эмне
кылыш керек, көрсөтҥп турам.
- Мазардын аянты кимге карайт?
- Ал жер менин ҥлҥшҥм, башкача айтканда, жеке менчик. Союз убагында мага
бөлҥнҥп берилген. Ошол учурда мени сууга кароолчу кылышкан да. Мен азыр эки
жумушту аткарып келем. Сууну карайм, бул - өкмөттҥн жумушу. Экинчиден,
мазарды да карап, тазалап жҥрөм. Анан элдер мазардын кароолчулары мазардын
жанында ит да, кой да багып, мазарды булгашат деп ойлошот, ушундай сөздөрдҥ
укканда жаман болосуң.
- Кароолчу катары сиз кандай иштерди аткарасыз?
- Жаман чөптөрҥн жулам, жол салгам. Анан көп эле элдер мал жайышат, кирип
кеткен малдарын чыгарам, болушунча мал киргизбегенге аракет кылам. Келген
элдерге мазарды көрсөтөм, бул жерге зыярат кылгыла, наркы бетке өтпөгҥлө,
бейитке куран окугула деп. Анан ҥйгө келип калышса куран окуп берем. Мазардан
го өздөрҥ окушат. Эл кудай тамак, тҥлөө өткөргөнгө там жок деп көбҥнчө айылда
өткөрҥлөт. Анан ошон ҥчҥн жок дегенде ушул жерге бастырма эле курулса деп
ойлогом.
- Сизден башка ушул убакка чейин мазарда кароолчу болгон бекен?
- Негизинен мазардын жанында отурукташкандар көп болгон, бирок алар мазарды
тазалап, карап жҥрҥшкөндөрҥн билбейм. Алар көбҥнчө сууну кайтарышкан.
Анткени ушул жердеги суудан элдер иччҥ да. Анан сууга бирөөлөр ар кандай
хлор-плорду салып жибербесин деп кароолчу кылып өкмөт коюп жҥргөн. Мени да
өкмөт койгон, кийин эгемендҥҥлҥк мезгилинде жер мага жеке менчикке берилген.
Менин билишимче бул жерде биринчи Саткей деген чал отурган экен. Андан
кийин менин чоң атам Ажыбек деген адам 10-12-жылдай отурган. Андан соң
Абдыкай, Зарыл деген адамдар 2-3 айдай эле отуруп кетишкен. Анан мен отурдум.
Отурукташканыма 15 жыл болуп калды. (Анан ушул мазардан Баймырза байкенин
эжеси айыккан экен. Ал эже эчтеке билбей эле жатып калчу экен, анан мазарга
келип жакшы болуп калдым деп айтат. – Ж.Н.).
Жергиликтҥҥ адам Турдугул байкенин сөзҥ боюнча: «Ушул мазарга
Бакайырлык Дубашов Жаныш деген молдо март айында дайыма келет. Ал молдо
элди көрөт. Ҥйҥндө атайын эл көрө турган бөлмөсҥ да бар экен. Эми кылычтарын
көрсөң укмуш, кылычтар менен дарылайт. Элге кылычтарынан берет кээде. Элдер
аны бакшы деп коюшат. Өзҥ 50 гө келип калган адам. Эл көргөндөн башка эч иш
кылбайт экен. Бул мазарга Нарындан, Оштон, Жалал-Абаддан келишет. Менин
эжемдин сөзҥ боюнча мазарга Токтогулдан бир көзҥ көрбөгөн бала келип, бир ай
бою зыярат кылып жҥрдҥ. Анан кетип жатканда көзҥ көрҥп кетти. Айтор, бул
жерге көп эле адамдар келишет, бирок биз көбҥн көрбөй калабы»з.
Токтогулова Гҥлнахар
45 жашта, Кара-Буура районунун Тамчы булак айылындагы Тамчы булак
мазарында кароолчу.
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Маалымат алган: Жусупова Назира, Талас мамлекеттик университетинин
кыргыз филологиясы бөлүмүнүн студенти.
- Мен Манас районунун Чоң Капка айылында туулгам. Кызыл Жылдыз орто
мектебин, Тараз педагогикалык университетин бҥтҥргөм. Кесибим - орус тили
боюнча филолог. Он беш жыл мектепте иштегем, анан 12 жыл балдар менен ҥйдө
отурдум. Азыр ҥч жылдан бери айылдык кеңеш кызматында иштейм.
Менин 10 балам бар. Жетөө ЖОЖдо, ҥчөө мектепте. Жолдошум айыл
өкмөтҥ (жооптуу катчы) болуп иштейт. Эки келиним жана бир неберем бар.
Небереме 5 ай болду.
- Бул жерде турганыңызга канча болду?
- Биздин мазар булактын жанында жашаганыбызга 8-9 жыл болду. Балам мазарга
келгендерге жол көрсөтөт. Келгендерге идиш же төшөнчҥлөрҥн беребиз.
Мазардын четинде 70-80 тҥп алма бар. Жарымы тҥшҥм берип жатат. Азыр алма
бактын четине келгендер ҥчҥн жамгырдан бастырма салалы деп жатабыз. Биз
булактын чет-тегеректерин тазалап, тегерегине тал отургуздук. Кышкысын
мазарга эл аз келет. Бирок келип куран окушат, же тҥлөө өткөзҥшөт.
Биз өзҥбҥз дагы суунун курамында эмнелер болду экен деп кызыгабыз,
суунун анализин алайын деген ниет бар. Биз деле сооп ҥчҥн шарт тҥзгөнгө аракет
кылабыз. Менин чоң балам намаз окуйт. Мен куран окубайм, мен шайык эмесмин,
биз мазардын чет-тегерегин тазалап турабыз.
- Кыргызчылыгыңыз барбы?
- Кыргызчылык меникинде жок, бирок жолдошум Казакстандагы табып болгон
экен. Тоодон же талаадан чөп-чар менен дарылаган экен. Мен зикирге катышпайм,
менин кичинекей Нур деген балам катышат.
- Бул мазардын ыйыктыгы эмнеде?
- Бул мазардын ыйыктыгы менин тҥшҥнҥгҥмдө: элдин ден-соолугуна пайдалуу.
Илгери хандын, же байдын ханшасы көмҥлгөн жер экен. Нары терең кеткен
ҥңкҥрдө көп байлык коюлган экен. Өйдө жагынын ҥңкҥрдөн суу агып турат. Ошол
ҥчҥн тамчы булак деп койгон. Ошол жердин ээси кара дөө экен. Бирөөлөр оору
кишилерди алып келет мазарга, сууларын идиштерге куюшат, анан ден-соолук
сурашат. Тҥшҥм жакшы болсун деп мазар аркылуу сурашат.
Мазардын сырдуулугу ушунда, мазарга барган апалар ичине киргенде
башкача болобуз деп, ичине киришпейт. Өзҥбҥздҥ башкача сезебиз деп коркушат.
- Өзүңүз мазарга барасызбы?
- Мазарга жуунуп-тазаланып барабыз, балдарды да баргыла дейм. Балдар
тумоолоп калганда барып жуунуп келишет. Мазарга келгендерге да жуунгула деп
айтам, келген конокторго булактан арак ичпегиле дейбиз.
- Бул булактын тарыхын билесизби?
- Жаш ханзада ушул жерде каза болгон экен. Колуктусу менен коюлган. Ошондон
кийин байлыкты ачабыз деп келгендерге 100 жыл болгон экен, ошондон бери
ыйык болуп калган экен. Мурда бир сыртка чыгып турган таш бар болчу, азыр ал
тҥшҥп калган. Мергенчилер келет мазар жакка камышты өрттөйбҥз деп, анткени
ал камышта тҥлкҥлөр бар, биз аларды тоокторду жесе дагы тийбейбиз.
- Бул жерде кандай ырымдар аткарылат?
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- Мазарга нан бышырып келишет. Куран окутушат. Көбҥнесе апрелде же майда
келишет. Кой сойгондо кишилер көбҥрөөк келишет, анан мазарга жакын жашаган
кишилерге эт таратышат. Тҥлөө өткөзҥшөт. Жар салышат.
- Келгендер жарды каякка салышат?
- Булактын төмөн жагына сала беришет.
- Ал эми күн суук болуп калсачы?
- Эгер жаан жаап жатса ҥйгө келишет, тамактарын жешет. Бирок жарды кҥн
суукка деле карашпайт, сала беришет.
- Мазар сиздин менчигиңиз деп эсептейсизби?
- Мазардын эч кимге менчик болбой, жалпы элдик болгону туура. Анткени эл
барып сыйынат. Болгону карай турган киши болбосо экскурсияга келе тургандар
көп. Курулуштар жҥргҥзҥлсө жакшы болот эле. Ал деле эл ҥчҥн жасалмак. Иши
кылып булганбаса болду. Бастырма салабыз. Анткени кээде жаан жаап калат.
Келгендердин көбҥ жерди оюп, кемеге казышат. Өзҥбҥз кемеге коюп коѐлу
дегенбиз. Бизге Казакстандан көп коноктор келишет, анан алар бул жердин аурасы
жакшы деп жыргап, эс алып кетишет. Биздин сууну аян дешет. Бир жолу
мазардын суусун алып кетишкен, бир айдан кийин барсам деле суусу
бузулбаптыр.
- Сиз булактын суусун ичесизби?
- Ооба, ушул булактан суу ичебиз, булак менен огород сугарабыз. Анан 1999жылдан баштап ыйык булак экен деп элдер келе башташты. Келгенде суусун да
алып кетишет. Анткени ичине кирсең, жар да, суу тамчылап агып турат. Анан
көбҥнчө суусу көз, ич ооруганга жакшы экен деп идиштерге куюп кетишет.
- Булак үйүңүздүн жанында болгондон кийин сиздерге таасири тийдиби?
- Биз бул жерге келгенден баштап эле мен булактын суусун жакшы көрөм. Көз, ич
ооруганда ичсек жакшы болуп калабыз. Ошон ҥчҥн мен Бишкекке алып барып,
лабороториядан өткөрҥп, суунун курамын билейин дегем. Келген апалар
«касиеттҥҥ жерде отурасыңар, буюрса жакшы болот» деп калышат. Анан ҥйгө
коноктор келсе, бейчеки ал жакка барбагыла дейм. Мира эженин баласы башынан
бирдеке болсо керек, ушул мазарга келгенден кийин жакшы болуп кетти.
- Мазардын жанынан дары чөптөрдү байкадыңыз беле?
- Ит мурун бар, илгери чычырканактын ашы да болгон, азыр жок. Ит мурун болсо
өттҥ айдайт, анан анда С витамини көп да, ал иммунитетти сактайт, ошондой эле
боор ооругандарга жакшы. Биз өзҥбҥз да ит мурундан компот жасап ичебиз. Анан
кээде арасында бҥлдҥркөн да кездешет. Анан мен өзҥм ит мурундун көчөттөрҥн,
долонону да отургузуп коеюн дегем. Булактарга таш төшөп чыксак деп да
ойлогонбуз. Таш төшөлсө суу да тазараак болмок. Өзгөчө жаан жааганда ылай
болуп кетет, жердин сырткы катмары да шор келгендиктен, суу да туздуураак
болуп калат.
- Негизи бул булактын суусу кайдан келет?
- Бул суу тоонун мөңгҥлөрҥнөн жердин алды менен агып келип, тоонун боорунан
чыгат. Келгендер да айтышат, башың ооруса булакка барып куран оку деп. Анан
көптөр эле ээси кара дөө дешет. Нан алып барып ээсине куран окусаң жеңилдеп
каласың дешет.
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Чоңмурунова Чачыкей,
68 жашта, Талас районунун Көк-Токой айылындагы Чынар терек мазарынын
шайыгы
Маалымат алган: Асанакунова Назгүл, Талас мамлекеттик университетинин
кыргыз филологиясы бөлүмүнүн студенти.
- Шайыктык жолуна кандай келип калдыңыз?
- Менин шайык болуп калганымдын себеби, өзҥм 21 жашымдан баштап мазар
басып, айылга жакын жердеги мазарга болгон элдин каттамын көрҥп, мазардын
ыйыктыгын тҥшҥнҥп, Манас атанын китебин окуп, китептен Айчҥрөк апанын
конгон жери Таластын токоюнун ичиндеги чынар терек экендигин билгем.
Ошондо менде толкундоо сезими башталды. Чынар терекке көп барчу болдум.
Энергияны көп алдым. Ошон ҥчҥн Чынар теректи байырлап калдым. Чынар
теректин касиети кҥчтҥҥ да. Биз бала кезде Суусамырды карай өтҥп баратканда,
Чынар теректин дҥмҥрҥ ак болуп турчу экен. Ал Манас атамдын убагынан бери
кичинеден жок болуп отуруп, анан жанагы терек дҥмҥрдөн чыккан терек экен.
Аябай кейидим. Кийин кеч ойлондум, Кылычбек мага айтпай туруп жерди ченеп
берип коюптур да. Көбҥрөөк ченесе болмок, мазардын жанында салынган там
кеңирирээк болгондо болмок, аябай тар болуп калган.
- 21 жашыңыздан тартып мазар басканыңызга эмне түрткү болду?
- Көп жыл оорудум, кыйналдым. Мени ыйык кҥч абдан бийик жерден бастырып
койду. Ошо менен кыйналып, анан Бейшекелик Бейшенаалы мырза калпа болуп
Чаткалга барып, Чаткалга баргандан кийин эле мендеги нерсе өөрчҥй баштады.
Өзҥмдө жаш кезимден тубаса нур бар экен. 21имден баштап нур менен карап атам,
мен кечээ жакындан, 1981-жылдан баштадым. Намаз окуганды ҥйрөндҥм. Нур
менен дегенде эми бул сеанс эмес, кагылайын. Сеанс менен кара деп мага көп
айтышты. Бирок сеанс мага жооп бербейт деп койдум. Колум менен кармап туруп
дем салам. Ошо. Кисталарды, миомолорду, бҥт эле ооруларды, бир бөйрөктөн
башкасын, кармайм, балам. Бирок айыктырдым деп айта албайм. Бардыгы Кудай
тааламдын шыпаасы менен. Айтор, кирген пенде кур кетпейт, айылдагы бала-чака
тҥгөл мага кайрылышат. Бишкектен жанагы итий болгон балдар келет. Былтыр
Оштон келип, мени алып кетишти, Ошко барып келдим. Иши кылып айыкса
болду.
- Чынар терек мазарына кайсы жылдан бери шайыксыз?
- Айгине тобу келгенден бери. Ага чейин мен барган учурда Көл, эки жактан
келген кишилер чҥпҥрөк байлайт, ошолордун жибин жума сайын чечип турдум.
Куран окуп, тегерек-четин тазалап жаттым, суу алып келиш, арык салыш
колумдан келбейт, колдон келсе ичине бак-дарак, арча тиксек деп коем. Анан
Манас атанын кҥмбөзҥнө байырлап жҥрдҥм. Көндҥрҥп. Манас атанын
иштөөчҥлөрҥнҥн 17-си болуп чыктым баягы тойдо. Кароол чокунун башына чейин
бөлҥшҥп алдык. Мага музейдин арты тийди. Ҥйдөн 5 жылдык арчаны алып келип
көчҥрҥп, азыр эми жакшынакай болуп өсҥп турат. 8 метрге жетип калды. Анан
кийин 2001-жылы ҥйдөн жаңгак өндҥрҥп келип туруп, бир тҥп жаңгакты Манас
атанын кҥмбөзҥнҥн бет маңдайына отургуздум. Азыр өсҥп калды. Эми эмдиги
жылы мөмө алыш керек. Ошентип өзҥмдҥ өзҥм мазарларга жакын сезем. Мен ҥйдө
болбой, ушул мазарда болсо дейм.
- Мазарга барганда өзүңүздү кандай сезесиз?
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- Өзҥмдҥ мусулман катары сезем. Бирок элге тилейм. Бир нерселерди көрөөркөрбөсҥм купуя сыр. Сезилет да. Ал мазарга эртең барам дегенде, бир кҥн мурун
берилип калат. Мисалы, ҥчҥн талмалуу, калтырак баскан кишини көрөсҥң. Анын
элеси сага бир кҥн мурун келген болот. Калтырап-титиреп, ачууң келип калат.
Туталанасың.
- Өзүңүзгө келген адамдарды мазарларга алып барасызбы?
- Алып барам. Төрөбөгөн аялдарды. 11-12 жыл төрөбөгөндөр төрөп кетишет.
- Канча убакытта төрөшөт?
- 1-1,5 жылда. Жол ачтырганы келишет. Кыздардын сҥйгөн балдары жолун тороп
коюшат, Кудай тааламдын шыпаасы менен алардын жолун ачабыз. Байланып
келишет. Ҥй-пҥйҥнө бирдеме чачып кетишет. Ошону тазалап бер десе, тазалап
берем. Баары Куран жолу менен болот. Ыраазычылык билдиришип, дептер
толтурушат. 8-март сайын келип турушат жанымдагылар. Каалоолорун айтышат.
Көбҥнчө Таластагы женский врачтар киста болгондорго операция жасайбыз
дегенде биринен-бири угуп, менин кабарымды эшитип, врачка эмес, мага келишет.
- Кантип айыктырасыз?
- Дем менен, анан кол менен, нур менен кармайм. Анан Алланын шыпаасы менен
жакшы болушат. Кишини кармап, ал кишини узаткандан кийин, ал киши жакшы
болмойун таң эрте багымдатта 3 жолу Куран сҥрөөсҥн окуйм. Убактымдын
кеткени ҥчҥн да шашпайм. Теспени алганда бир сҥрөөнҥ айтканда бир эле теспени
жылдырасың да. Мисалы, ыклас сҥрөөсҥн толук окуп бҥткөндө 1 эле теспени
жылдырасың. Мен ошентип отуруп теспени жҥз жолу жылдырган болом, жҥз
жолу кайталап окуйм. Мага кишинин айыгып кеткени жакшы да. Айтор, эшиктен
келген кур кетпейт. Элди ҥч эле кҥн кармайм. Мен бир эле кҥн кармайм деп айтам,
эртең жакшы болосуң дейм. Бирок өздөрҥ эртеси да келишет. Эл сыяктуу 10-15
кҥндөп кармабайм, ашып кетсе эң кыйын оорулууларды 7 кҥн кармайм. Мисалы,
бир кичинекей бала эртеден кечке кҥл дөбөдө, кҥл төккөн жерде ойноптур. Өзҥ 4
жашар бала. Ошондо бир нерсе тийип кеткен окшойт, моюну кыйшайып,
сҥйлөбөй калыптыр. Апасы башка баласы менен айылга кетип, кайра келсе,
баласы жаңкыдай, бирок аны деле байкабайт. Кооз болуп аткан го деп кармап
отура берет да, баласынын сҥйлөбөй калганын кечинде байкайт. Көчөнҥн
башындагы молдого алып барат, андан болбойт. Догдурдан болбойт, анан кайтып
мага алып келишет. Жон арыктагы Жөжө дегендин баласынын баласы ал. Мен
ошондо аябай кыйналдым да. Өзҥмдҥн карылыкка саал алдырганымды сездим.
Кыйналдым, себеби өзҥмө дем салбаптырмын. Кҥн батарда келди, дем салганга
бир саат убакыт кетти. Алла Таалам шыпаа кылды окшойт. Айттым, эртең менен
мойну тҥзөлсө келгиле, тҥзөлбөсө келбегиле дедим. Моюну тҥзөлҥп калыптыр.
Мен намаз окугандан кийин, эртең менен саат 6да келишти. Экинчи ирет дем
салдым, баш-аягы ҥч ирет дем салдым. Ҥчҥнчҥ кҥнҥ батамды алганы келип
кетишти. Кеткенден кийин кейидим да. Бекер кылган экем. Жолуктура албай атам
азыр. Ноябрда келип да бир 3 ирет дем салдырып кетсе жакшы болот эле. Айтам
деп унутуп коюптурмун. Оорулууларга ошентип кейийм, балам.
- Өзүңүзгө да дем сала аласызбы?
- Сала албайм. Ооруп калганда врачтарга көрҥнбөйм. Өзҥм аракет кылып кетирем.
Көлгө барып тҥшкөндө бир сайып кетти, экинчи жолу дагы сайды, мага жакпайт
экен дедим, ваннага тҥшкөндө бир сайып кетти. Бутум баспай калдым. 50 сомдук
укалоосунан, баткагынан алдым, өзҥмө руксат берилбеген жерге барган окшойм.
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Жеке турмушумдагы кызыктуу окуя: Арашан мазарына көп барам.
Бараардан мурун 5 кҥн мурда абышкам тҥш көрҥптҥр. Арашанга чейин жөө
барчубуз. Абышкам: «Сен жөө барбайт экенсиң. Сени 3 бала коштоп барат экен», деп калды. Мен: «Сен эмне менин ордума бҥбҥ боло баштагансыңбы», - деп
койдум. Белгилҥҥ кҥн келгенде мазарга жөө жөнөдҥм. 7-8 кишибиз. Жанымдагы
Бакен деген келин оозу кыйшайып, ошону алып баратам. Шарт-шарт дегенинен
артты карасак, 3 атчан. «Өкҥл кызым деп ушул атчандар алып кетсе болот эле», деп кыйкырды тиги келин. «Тааныбагандар эле алып кетмек беле», - деп мен
кыйкырдым. Балдар тээтигинче өтҥп барып, кайра бурулду. Алар менин
кайнимдин балдарынын балдары экен, мени ҥнҥмдөн таанышыптыр чоң апам
турбайбы деп. Кайра кайрылышып, экөө бир атка миништи да, жорго атты мага
бошотуп беришти. Мингенден кийин оокатымды алып берип атышса,
баштыгымдагы литр банкедеги сҥт ташка барып тҥштҥ. Ошондо жарылбайт банке.
Арашанга буйрук.
- Сизге келген оорулуулардын эң оору кайсы?
- Оозу кыйшайып келген келинден, кисталардан кыйналдым. Богогу барларды
кармадым. Ишарат аркылуу айрымдарын гана мазарга алып барам. Киши
ээрчитким келбейт. Мазарга, Чаткалга барганда таятамдын арбагы колдоду, ал
жайчы болчу экен. Өзҥм Чачыкей апанын ташынын жанынан төрөлгөндҥктөн,
атымды да Чачыкей коюшуптур. Төрөлгөндөн эле кандайдыр бир байланыш
болгону чын го. Кең-Колдун ичиндеги мазарлардын бардыгы ҥчҥн бир жерге
зыярат кылуу ҥчҥн кире беришине, Ак-Теректин жанына там курсак деп чырылдап
жҥргөнҥм ошо. «Семетейдин тырмактайдан кудалашкан жары элем, эже. Мен
сенин отуң менен кирип, кҥлҥң менен чыгайын», - деп Айчҥрөк Чачыкейден
суранганда, ошерде бир ҥйдөй болгон таш бар, «Эр издеген бетпак, сен кимсиң?» деп кыйкырган Чачыкей апа ошол ташка сийип жиберген да, таштар бөлҥнҥпбөлҥнҥп кеткен экен. Чачыкей апа мазарындагы чоң таштарда ошондой издер бар.
Чачыкей апа да касиеттҥҥ жер да.
7 ден 8 ге кеткенде Актилек атам жолуккан мага. Ҥстҥмө тон кийгизип,
колума мылтык карматып, ошондо, атам куучу киши экен, куучулугун мага
тапшырган. Аялдар кыйналып төрөгөндө, дегеле кыйналгандарга кагаз эзип берип,
же бирдемени эзип ичирип койсом эле кыйналбайт. Аял төрөп бҥткөнчө тишимди
кычырата берем.
Эшалиев Сагынбек
44 жашта, Бакай-Ата районунун Боо-Терек айылындагы Боо-Терек мазарында
кароолчу.
Маалымат алган: Дооронбекова Бегай, Талас мамлекеттик университетинин
тарых бөлүмүнүн студенти, Айгиненин Таластагы мүчөсү.
- 1962-жылы 18-июнда төрөлгөм. Билимим орто. Кесибим - таксист. Ҥйбҥлөлҥҥмҥн. 3 баланын атасымын. Боотерек ата мазарына там кургандыгым ҥчҥн
2005-жылдан баштап ал жерге шайык болуп калгам. 15 жылдан бери
кыргызчылыгым бар: мазар кыдырам. Шайык катары мазарга келген элге куран
окуйм, мазардын ар жак-бер жагын көрсөтөм, тарыхын айтып берем.
Боотерек жети бир тууган олуя болгон экен. Таластагы мазарлардын эң
улуусу. Ыйыктыгы - ооруган адамдарга: жҥрөк, көз, ашказан ооруларына жардам
берет. Дуба жагынан да жардам алса болот. Келген элдерге сөзсҥз намаз окутам,
чай берем. Мазардан чыбык сындырганга, арак ичкенге, кҥлгөнгө болбойт.
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Бир кылым мурда Боотерек олуя атанын мҥрзөсҥ мазар болуп калган экен.
Ооругандар, чочугандар, куран окуткандар келишет. Кулдук уруп келишет. Көзҥ
ачык кишилер адамдарды көрҥшөт, ошол жерден дарылашат. Ырымдардан болсо,
зикир чалышат, бийлешет.
Негизинен кыргызчылыгы барлар ак көйнөк кийип келишет.
Мен Боотерекке салган там – Элдики!
- Канча жылдан бери кароолчу болуп келатасыз?
- Он жылдан ашты. Аян берди, ой тҥштҥ, анан келинчегиме айттым: «Туура
тҥшҥн, Боо-Терекке там салалы», - деп. Анан там сала баштадым. Ичи тарлар чыга
баштады, жер беришпейт. Башында эле бул мазарга сыйынып жҥрчҥмҥн. Там
салып, эми антип-минтип кароолчу болгонума аз эле болду. Мындагы ар бир
булактын ар башка касиети бар: ар бир булак ар башка ооруга дары. Баш оору
жана сезгенип калгандарга жакшы эм болот.
- Мазар дегенди кандай түшүнөсүз?
- Мазарды оорумайын тҥшҥнбөйт экенсиң да. Ар жерим ооруп жҥрдҥ. Элди
угасың да тигил мазарга барып бул жери жакшы болуптур деп. Менин башым,
ашказаным ооруп жҥрчҥ, жанагындай сөздҥ уккан соң ниет кое баштадым.
Мазарга келген соң эс алып, ооруган жерим басылат. Мазарга ден-соолуктун
айынан келип турам.
- Мазардан сыр көрүндү беле?
- Көрҥнөт. Көбҥнчө ак киши колунда таягы бар болуп көрҥнөт, Манас ата, Калпа
атанын арбагы көрҥнөт.
- Мазарда кандай ырым-жырымдар өткөрүлөт?
- Ар кандай көп ырым-жырымдар өткөрҥлөт, өзгөчө 4-кҥндөрҥ сыйынгандар
келип мал союп куран окуп, жар салышат. Ар ким өз билген ырымын жасайт.
- Ҥй-бүлөңүз каршы эмеспи?
- Мына, ҥй-бҥлөм. Келинчегим өзҥңөр көрҥп турасыңар, мени менен кошо келет.
Балдарым али жаш. Эч кандай каршы эмес, кайра барып зыярат кыл дешет.
- Бул жакка тамды эмне максатта салып жатасыз?
- Тҥш көрдҥм, аян берди. 3,5 миң сом там ҥчҥн кетти. Эл ҥчҥн салып жаткандан
кийин мазар ҥчҥн төлөйбҥз. Жардам берген киши жок, Алланын жардамы менен
келинчегим экөөбҥз салып жатабыз. Курорт ачайын деген ой бар, бирок каражат
жок.
- Башка мазарлардан сыр көрдүңүзбү?
- Ооба, бир жолу биз Бостектир атага барганда бир карыя аксакал чал менин
артымдан калбай ээрчип алды, мен коркуп жҥрө бердим, анан чыдабай
жанымдагыларга айтсам, «сен коркпо, ал сенин колдоочуң, андан көрө өзҥңдҥн
тилеген тилегиңди айт, тилеген тилегиң аткарылат» деди, ал сени колдоп жҥрөт,
андан сен эч коркпо деди, мына мен ошондо биринчи жолу көргөн сырым.
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5-БӨЛҤМ
МАЗАРЛАРДА АТКАРЫЛУУЧУ ЫРЫМ-ЖЫРЫМДАР
КИРИШҤҤ
Жалпысынан алганда, кыргыз маданиятынын бир өңҥтҥн ырымдар тҥзөт.
Ырымдардын тҥрлөрҥ көп. Ар бир ырымдын кылымдар бою тҥкшөмөлдөнҥп
келаткан мазмуну, кыргыз баласынын өнҥп-өсҥшҥндө салым-орду, эне сҥтҥ менен
муундан муунга берилҥҥчҥ мурастуулугу, башка элдин өкҥлҥнө бирде кызыктуу
көрҥнсө дагы, көбҥнесе өөн, чоочун учурай турган сырдуулугу, өзҥнҥн
аткарылышы кайсы бир көңҥл өйҥтҥндөгҥ нерсенин чечилип калышына шарт
тҥзгөн касиеттҥҥлҥгҥ, анан талашсыз, кечээгиси, бҥгҥнкҥ-эртеңкиси бар.
Дегеле кыргызда мынча ырым бар деп так маалыматты эч ким бере албайт.
Мындай көңҥл коюп карай келсең, аң-сезимсиз тҥрдө адам бир кҥндҥк
турмушунда канча ырымды аткарып жибергенин өзҥ да аңдабайт. Адатта «кызга
кырк ҥйдөн тыюу» деп элде айтылгандай, басымдуу тыюулар аталган жыныстын
өкҥлдөрҥнө багышталат. «Керегем сага айтам, келиним сен ук» деп биздин
даанышман карыларыбыз чай ҥстҥндө саймедирей берип, өз балдары менен
кыздарын, небере-чөбөрөлөрдҥ кантип туура жолго салып коюшаарын өздөрҥ да
байкабайт. «Шыпыргыны тигинен койбо», «тҥнкҥсҥн эшикке суу төкпө»,
«кечкисин тырмак алба», «тамактын ҥстҥн алтҥндө ачык калтырба», «кыбыланы
карап заара кылба», «жума кҥнҥ кир жууба», «ҥйгө киши-кара келгенде алдагы
баланын чекесине көө сҥртҥп кой», «төшөктҥ кыбыланы теппегендей сал», айтор,
бул өңдөнгөн ҥй тиричилигиндеги ар бир көрҥнҥш ырым болуп кете берет.
Мазарларга келгенде, ырым – бул ыйык жерде улуу кҥчтөр менен адамдын
ортосунда байланыш тҥзҥҥ максатында аткарылган иш-аракет.
Ар бир ырымдын башталуу себеби бар. Айталы, Ак-Тайлакмазарынын
шайыгы Саманкул ата курмандык чалуу ырымынын башатын пайгамбар менен
байланыштырат. Анын айтымында: «Илгери бир пайгамбар болгон экен. Кудай
аны сыноо максатында балаңды курмандыкка чал дейт экен. Баягы пайгамбар
баласына айтса макул болот. Атасына: «Ата, мени мууздап жатканда тыбырчылап
сизди жаман көзҥм менен карап жиберишим мҥмкҥн, ошондуктан колумду
байлап, көзҥмдҥ таңып коюңуз» - дейт, бирок кайра: «Жок, жөн эле коюңуз, Кудай
баласын зордоп курмандыкка чалып жаткан экен деп ойлоп калбасын. Сиз мени
бош коюңуз, мен чыдайм», - дейт. Атайын асмандан бычак тҥшөт, ата-бала
коштошот, бирок баягы бычак өтпөй коет. Анан асмандан ак кочкордун элеси
көрҥнҥп, жерге берилет. Ошентип курмандыкка ак кочкор союлат. Ошондон
кийин курмандыкка чалуу ырымы калган экен».
Мазарларда эң көп кездешкен ырымдардын бири – тҥлөө. Тҥлөө
ырымынын мааниси кыргыздагы кадимки эле тилөө ниетине байланыштуу. Ал
эми эмнени тилөө - бул өзҥнчө маселе – аманчылык тилөө, жаан-чачын тилөө, оор
илдеттен, кырсыктан аман калган адамдын башын куттуктап кийинки турмушуна
жакшылык тилөө ж.б. «Жакшы тилек – жарым ырыс» - дегендей, ал тилектин
канчасы канча деңгээлде аткарылаары – бул кудайдын иши, кеп эл ишениминде.
Тҥлөө менен тилөө бир гана тамга менен айырмаланса деле эки бөлөк чоң
маанини камтышат. Тҥлөө деген эски нерсени таштап, андан бошонуп, жаңы
«териге» - жаңы жашоого ээ болуу деген тилекти камтыйт имиш.
Кылым карытып келе жаткан тҥлөө салтынын өзөгҥндө азыркы менен
кеткендин, тирҥҥлөр менен арбактардын, бабалар менен урпактардын, кҥнҥмдҥк
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менен ыйыктыктын, ошондой эле табият менен адамдын карым-катнашы жана
бир-биринин алдындагы жоопкерчилиги жатат. Тҥлөө - каалоо-тилек менен
болмушту шайкештикке алып келе алган аракет болуп көрҥнөт. Мисалы, тирҥҥ
пенделердин бейкуттугу арбактардын жардамы менен болушу мҥмкҥн, ал эми
арбактар тирҥҥлөрдҥн
эскерҥҥсҥнө муктаж.
Мазарлар болсо ортодогу
байланышты чыңдайт деген ишеним байкалат. 2004-жылдын апрель айынан
октябрь айына чейин Таластын Манас Ордо мазарында 430 тҥлөө берилди.
Жолубузду кесип өткөн мышыкты жол болбостуктун белгиси катары
тҥшҥнгөн мектептик курактан тартып, сөздҥн чыныгы маанисиндеги ырымдарды
аткарганга жараган кезибизге чейинки жолдо ар бирибиз каалайбызбыкаалабайбызбы, ырас, ошол коомдо жашап жаткан соң, каны-жаныбыз тартып
турган соң, кыргызчылык салттарын өзҥбҥзгө кандайча сиңирип алганыбызды
аңдоос албай калабыз. Айталы, жогоруда мисалга тартылган эки ырым тең
(курмандык чалуу, тҥлөө берҥҥ) ислам динине, мусулманчылыкка коошпогону
менен «мен мусулманмын» деген кайсы адам тарабынан болбосун тийиштҥҥ парз
катары аткарылат.
«Негизинен биз эски жол менен келе жатабыз, биздин жашоо бир таман
жол сыяктуу. Ҥзҥлбөй ошол бир таман жол кете берет экен, бирок ошол эле
учурда биз өзҥбҥздҥн ырымыбызды сактабасак жарыктык жашоодогу кыймыл
ҥзгҥлтҥккө учурайт. Ал эми бул жашоодо кыймыл токтосо анда адам оо дҥйнөгө
кете берет экен. Жашоодо эмне кызык - кыймыл кызык. Мына ошол кыймылды
жасаш ҥчҥн ырым-жырым жасоо керек. Ырым-жырымдардын эң башкысы бул эртең менен эрте туруп кудайга сыйынуу» - бул бҥбҥ Анарбекова Бҥбҥшайдын
агедил пикири.
Кылымдарды карытып, узак-узак жолдорду басып кыргызчылыктын, анын
ичинде ырым-жырымдардын сакталып калышынын негизги себепкерлери дагы
дал жогорудагыдай ойду аркалап, салттуу баалуулуктардын жактоочусу болгон
карапайым адамдар. Дҥйнөнҥн деш ашыктык кылаар, кыргызчылыктын туткасы
болгондор да алар…
Өзҥбҥз сөз кылып келе жаткан маселеге жакындатып, жеке мазарларга
байланышкан ырымдарга токтоло турган болсок, бир-эки нерсени айтып кетҥҥ
зарыл. Бир эле ырым, мисалы, дем салуу, бир эле мазарда ар башка аткарылышы
мҥмкҥн. Эки мол тажрыйбалуу бҥбҥ ээрчиткен топторун өзҥнчө башкарып,
ырымын башкача жасашат. Бирөөнҥкҥн туура, бирөөнҥкҥн туура эмес деп айтуу
мҥмкҥн эмес, анткени эки бҥбҥ тең көп жылдар бою өз жолдору менен жҥрҥп, эл
арасында кадыр-баркка конуп, ийгиликке жетишкен. Демек, эки жол тең орундуу
жана пайдалуу. Муктаж болгон бирөөлөргө биринчи бҥбҥнҥн ырым жасашы туура
келсе, башкаларга экинчиники ылайыктуурак болот.
Дагы бир айта турган нерсе – ырымдардын айкалышы. Максат жагынанбы,
аткаруу шартынанбы, бирок мазарда аткаруучу ырымдар бир бирине
байланыштуу жана жакын. Мҥмкҥн алар биз азыр көрө элек бир өз ара
байланыштуу иретти тҥзҥшөт.
Төмөндө биз бул ырымдар тууралу азыноолак тҥшҥндҥрмө берҥҥ менен
бирге, Айгиненин кызматкерлеринин ырымдардын аткарылышына карата
байкоолорун, зыяратчылар тарабынан берилген маалыматтарды сунуштайбыз.
КУРМАНДЫК ЧАЛУУ
Эң биринчи байкоо, курмандык чалууга келгенде, Таласта уккан
аныктамалар совет учурунда берилген тҥшҥндҥрмөлөрдөн дегеле айырмаланбайт:
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«Курмандык чалуу - кудай жолуна арнап, кудайга сыйынып мал союу.
Курмандык – курман ҥчҥн союлуучу мал»37.
Бирок, арийне, кескин тҥрдө айырмаланып турган нерсе – мурунку жана
азыркы учурда элдин бул ырымга болгон мамилеси. Бҥгҥнкҥ кҥндө курмандык
чалуу кенен тараган ырымдардын бири.
Шайык Асыранкулов Саманкулдун айтымында: «Эки пайгамбар
курмандык чалат экен. Бирөөсҥ жакшы көргөн малын алып барып соет, экинчиси
жаманынан алып барат. Алла таала биринчисинин малын алып, экинчисиникин
албай коет. Жаман көргөн малыңды курмандыкка чалбай эле кой, баары бир кабыл
болбойт. Кудай ҥчҥн десең жакшы көргөн нерсеңди, малыңды алып барышың
керек».
Азыркы учурда курмандык чалуу өзҥнчө ырым катары айтылганы менен, ал
тҥздөн-тҥз тҥлөө берҥҥ менен байланыштуу. Бул эки ырымдын тҥпкҥ максаты бир
дебесек да, абдан жакын: кудайга арнап, колдон келген малды союу. Бҥгҥн
көбҥнчө курмандык чалуу тҥлөөнҥн өзөгҥ катары болуп келет. Бул эки ырымдын
айырмасы, мҥмкҥн, аткарылуу иретинде. Курмандыкка мал көбҥнчө белгилҥҥ бир
шарттарда союлат, мисалы, орозо айтта, курман айтта. Ал эми тҥлөөнҥн дайыма
бир айкын «жакшы-жаман» себеби болот, тҥлөөнҥн артында дайыма кайсы бир
даана шарттарга байланыштуу тилек жатат.
ТҤЛӨӨ БЕРҤҤ
Тҥлөө өткөрҥҥ - кандайдыр бир тилектин, максаттын кабыл болушун
көздөө менен кудайга сыйынып, эл чакырып, тамак берҥҥ.
Тарыхый жагынан алганда, «тҥлөө берҥҥ - көбҥнчө Алла тааладан жаан
тилөө, жан-жаныбарлардын тирилиги ҥчҥн ырайымдуулугун алууга жолдугун
жасоо. Адатта, топ эл жандыктары менен бир жерге сыйынууга шарттуу орунга
барышат. Кыбыланы жапырт мал-баш карап, жараткандан суранат. Курмандык
чалат»38.
Тҥлөө кандай аткарылат?
Зулпукор мазарында аткарылган тҥлөө
Тҥлөө кароолчунун ҥйҥндө өткөрҥлҥп жатат. Кыргызчылык жолуна
тҥшкөн Бурул өзҥнҥн эгиз бир туугандарына куран окутту жана аман-эсенчилик
ҥчҥн тҥлөө өткөздҥ. Тҥлөө өткөзҥҥгө 4 аял, кароолчу, шофѐр бала катышып
жатышты. Баары катарынан отуруп, койду кыбыланы каратып алышып куран
окуп, бата кылышып, анан союшту. Бата кылынып жатканда баары көздөрҥн
жумуп алышып, батаны ата-бабаларына, арбактарга, шейиттерге, баабедин атага
деп арнашты. Аялдардын баары ак жоолук салынып, узун юбка кийип алышкан.
Бири-бирине болгон мамилелерин абдан аяр сакташты. Окуянын өтҥшҥндө эч
кандай буюмдар колдонулган жок.
Тҥлөө эмне ҥчҥн берилет?
Тҥлөөнҥн ээси Бурулдун айтымында, тҥлөөнҥ өткөзҥп жаткан себеби
мындай: «Апамдын эгиз балдары бирөө төрөлөрҥ менен, бирөө бир жашка
чыкканда кайтыш болуптур. Ушул убакка чейин билбептирбиз. Бутум-колумдун
бир жери айыкса, бир жери ооруп, анын ҥстҥнө өзҥбҥздҥн кыргызчылыгыбыз
болгондон кийин жҥрө бериптирбиз. Анан өткөндө устатым келип калганынан,
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мен: «Ушундай мазарга чакырып жатат, неге чакырып жатканын билбейм, бирок
ошо аян менен келдим», - деп айттым. Зикир чалып, өзҥбҥздҥн жолубузду жасап
жатканда айттым. Ушул наристелерге көрсө каза болгондон бери куран
окулбаптыр. Анан апама жҥк болуп жатыптыр. Улам ар кайсы жери ооруйт. Анан
ушул мазарга келип, куран окутуп кеткенден кийин жакшы болду».
Манас ордодо өткөрҥлгөн тҥлөө
Атасы, апасы, кыздары, келин-уулдары, таяке-жээндери, кҥйөө балдары,
бөлөлөрҥ катышып жатышат. Алардын жашы 9 дан 70 жашка чейин. Маанайлары
ачык, шайыр, көңҥлдҥҥ. Өзгөчө Манас ата ордосундагы тазалыкка, сулуулукка
суктанышууда. Манас атанын дҥйнөдөгҥ улуулугун, баатырдыгын кеп
кылышууда. Сырткы кийимдери жупуну. Коомдук статустары: мугалим, врач,
айдоочу, пенсионер, ҥй жумушчулары, окуучулар, студенттер. Баары биригип 25
адамдай болот. Колдонгон буюмдары: идиш-аяктар. Окуя ушунчалык ирети менен
өтҥп жатат. Алгач тҥлөөканага кирип чай ичишти, анан козуга бата тилешип,
союшту. Келиндери ичеги-карын артышты. Балдары кҥмбөздҥн от жаккычтарына
жардамдашып, от жагышты. Ал жерди башкарган Асыраалы чоң ата болду.
Тҥлөөнҥн себеби
Тҥлөө өткөрҥҥчҥлөр эл-журтка жакшылык тилеп, тынччылык болуусун
кудайдан суранып, Манас атанын арбагына куран тҥшҥрҥп, жакшы ниет менен
тҥлөө беришти.
ЗИКИР ЧАЛУУ ДЕГЕН ЭМНЕ?
Шайык Кудакеев Жеңиштин аныктамасында, зикир чалуу - бул катуу ҥн
чыгарып келме келтирҥҥ, кудайды даңазалап мактоо, мазарга зыярат кылып
келгендердин тилеги кабыл болушун кудайдан сурануу.
Бҥбҥ жана шайык Чоңмурунова Чачыкейдин айтымында – бул катуу ҥн
чыгаруу менен Алданы чакырып, өзҥңдҥн жан-дҥйнөңдҥн, ҥйҥңдҥн таза болушун
жана эл-журттун амандыгын тилеп Алдадан суроо.
Совет учурунда берилген расмий аныктамага кайрылып көрсөк: Зикир –
думаналардын, молдолордун ж.б. кудайга жалынып-жалбарып, сансыз ирет атын
айтып кайталап чамынып кҥҥлөнҥҥсҥ39 .
ЗИКИР КАНДАЙ ЧАЛЫНАТ?
Нылды-Ата мазарындагы зикир
Кудабаева Гүлжандын, Америка университетинин, маданий антропология
бөлүмүнүн студентинин байкоосунда:
Зыяратка мазардын шайыгы молдо Жеңиш Кудакеев (негизги катышуучу),
жана зыярат кылып келген 5 адам (24, 44, 46, 70, 40 жаштарда) катышып жатат. 3
аял, 2 эркек; бир эркек - молдо, бир аял - бҥбҥ, калгандары жөнөкөй эле, айылдык,
иштебеген адамдар. Алардын маанайлары чөгҥңкҥ. Жҥрҥм-турумдары кылдат, эч
кандай ашыкча кыймыл жасашпайт, бир олтурган жерлеринен эч жакка
жылышпайт. Сырткы кийим-кейпи кадимки эле айылдыктардай. Окуянын
жҥрҥшҥндө бҥбҥ аялдын колунан теспе тҥшкөн жок. Башка эч кимдин колунда
атайын буюм жок.
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Мазардагы Көз-Булак деп аталган таштын оюгундагы булактын жанында
Жеңиш ата өйдө туруп алып, мандайында олтурган молдодон ырдап коюшун
өтҥндҥ. Ал араб тилинде ырдап жатканда, Жениш ата теспеси менен келме
келтирип, кыргыз тилинде Алладан аманчылык тилеп, ушул зыярат кылып
келгендердин тилеги кабыл болуусун сурады. Ушуларды сурап жатып ал ыйлап
жиберди. Бардыгы бата кылып, булактагы сууга беттерин жуушту.
Окуя тоонун башталышындагы, чон жалпак таштын ҥстҥндө, Көз-Булактын
тегерегинде өтҥп жатат.
Кудабаева Гҥлжандын Жеңиш молдо менен болгон маегинен:
- Эмне үчүн Сиз зикир чалып жатып ыйладыңыз?
- Анткени бҥгҥн бейшемби. Бул кҥнҥ арбактар, рухтар жерге тҥшөт. Зикир
чалганда, алар бизди эскерип жатат деп кубанат. Мен зикир чалып жатканда
рухтар абдан көп келди, тим эле ушул жерге батпай кетишти. Бул бҥгҥн келген
кишилердин баарынын тең зыяраты кабыл болгонун билдирет. Бардыгыбыз тең
таза ниет менен келиптирбиз, арабызда бир да арам саналуу киши жок экен. Алар
биз менен бирге бата кылышты. Бҥгҥн ушул жердегилердин кимиси эмнени сураса
баары аткарылат. Анткени рухтар мындай көп келгенин мен биринчи көрдҥм. Мен
аларды көрҥп ыйладым.
- Отургандар ичтеринен бирдемелерди сҥйлөп жатышты го, алар эмнелерди
сҥйлөштҥ?
- Алар өз дубаларын, армандарын айтып, тилек кылып жатышты.
- Бир аял теспе кармап отурду, ал эмнени билдирет?
- Теспе менен келмени кайталап, эсебинен жаңылбайын деп колдонот. Бул Алланы
улуктоонун бир тҥрҥ.
- Эмне ҥчҥн ыйлашат?
- Мен Алла уксун деп ыйлайм, пенделерге жардам бер деп ыйлайм.
Зулпукор мазарындагы зикир
Талас университетинин студенти Назгүл Асанакунованын байкоосунда:
«Кҥмбөз жакка Токтош апа жана аны менен келген 3 аял жөнөштҥ. Алар тҥлөө
берҥҥгө келген энеси менен эки кыз болчу. Кыздын улуусу Бурул кыргызчылык
жолуна тҥшҥп, отуз жылдан ашык Зулпукорго келип жҥргөн Токтош апаны устат
тутуп жҥрөт.
Кҥмбөздҥн кире беришине жеткенде жол баштаган Токтош апа куран
окуду. Андан кийин Токтош апа алгач кыздардын апасын отургузуп алып укалоо
жасап, аны кҥмбөздҥн ичине киргизип, андан кийин кичҥҥ кызын да ошентти.
Кирип алышып сол жагынан баштап дубалды кармалашып, чекелерин тийгизип,
өөп, ар бир эшикке келгенде кулачтарын жайып алып Алла тааладан тилек тилеп
жатышты. Ар бир эшикке 3 жолудан жҥгҥнҥштҥ. Оң жагындагы оюктагы көөдөн
алып, Бурул апасына, сиңдисине сыйпады. Бир тегеренип бҥткөндөн кийин
ортосуна келип, көлөчтөрҥн чечишип, төртөөсҥ тең кҥмбөздҥн ооз жагын карап
отурушту. Ооз жагы кыбыланы карап турат. Отургандан кийин Токтош апа менен
Бурул камчыларын алып чыгып, таянып отурушту. Тесмелерин моюндарына илип
алышкан. Токтош апа куран окуду. Куран окуп бҥткөндөн кийин көздөрҥн жуумп
алышып, зикир чалып башташты. Зикирди биринчи Токтош апа баштады. Алар
зикир чалып жатканда мен аябай денем чымырап, алар менен кошо ырдагым
келип кетти. Зикир чалганы төкмө акындар ырдап жаткандай болуп угулуп жатты.
Алар зикир чалып жатканда, алардын ҥнҥн коштогонсуп айланадагы курткумурскалардын чырылдап ҥн салганы, асмандагы канаттуулардын нары-бери
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учуп жҥргөнҥ да көрк берип, зикир чалгандарга дем, кҥч-кубат берип турду. Зикир
чалгандар ушундай бир берилҥҥ менен ҥн салып жатышты:
Кагылайын кудурет
Кандай айла кылайын
Элим жакшы мен жаман Алла
Эл кыдырган эл аман Алла
Журтум жакшы мен жаман
Журт кыдырган эл аман
Өрдөктөр учса көл калаар Алла
Бул жалганда ким калаар Алла?
Тартарлар учса тал калаар Алла
Тар дҥйнөдө ким калаар Алла
Кан төгҥлҥп кетет бейм Алла
Тынччылык элде болбойт бейм Алла
Буркурап сурайм абыдан
Ҥй дегенде мен байкуш Алла
Ҥйдөн аба качырдың Алла
Ак дегенде мен байкуш Алла
Аттай бир бала качырдың Алла
Эндекей кепин киербиз Алла
Караңгы көргө кирербиз Алла
Болушаарга атаң жок
Барскан менен башка ураар Алла
Балчыктай кылып жапшыраар Алла
Кагылайын ой жараткан
Ачууланбай сабыр кыл
Ажы бекен атыңар
Мага бир берген катыңды
Буркурап сурайм силерден
Канатың менен калкала
Душманды эми талкала
Зулпукорго келгенмин Алла
Кагылайын Бабедин Алла
Кожодон бата алганмын
Кызыл чоку барганмын Алла
Кагылайын Бабедин Алла
Дубана Бурктан бата алып
Асада муса алганмын
Ташрабат барганмын Алла
Кагылайын Бабедин Алла
Ажыдан да бата алып
Ак тесмесин алганмын
Былтыркы кандайдыр Алла
4 периште жҥргөндҥр Алла
Быйылкы жылы кандайдыр Алла
Кан шайтандар жҥргөндҥр Алла
Кагылайын кудурет
Суракка алып кыйнадың
Уурулук көптөр элимде
Бейажал көптөр элимде

Токтош апанын зикири
Бисмиллах (30жолу)
Алахамдулиллах (5жолу)
Астафр Алла (2жолу)
Супахаан Алла (16жолу)
Алахамдулиллах (16жолу)
Чыгаан Алла (27жолу)
Лаа илааха иллаллох (17жолу)
Кагылайын Актерек Алла
Аллах ий (2 жолу)
Актеректин пирлери Алла
Келип калган турбайбы
Келип калсаң зыян жок Алла
Ак жолтой болуп жҥрө көр Алла
Аман-эсен кыла көр Алла
Чакырган ҥнҥң азандай Алла
Ак кожо келди бул жерге
Ак-Тайлакмине көр Алла
Ак селдеңди кие көр Алла
Кагылайын ажы ата
Аман бир эсен кыла көр
Кагылайын жасаган
40 дубар минген Нурайым Алла
Жардамыңды бере көр Алла
Бир таалам экөө башында
Кут келди бул жерге
Жҥгөнҥ бар Алла
Ак боз ат келээр кашыңа Алла
Кандуу бир дөөлөр келдиңби?
Дөөттөр эми келдиңби?
Кагылайын Бабедин Алла
Бабедин өзҥ бир келсе Алла
Катына айтаар бир келсе
Китеби бар колунда Алла
Жаасы бар мойнунда Алла
Молдоке келди бул жерге
Кагылайын молдоке Алла
Каарланбай сабыр кыл Алла
Кош шейит келди камдана
Алла деп эми ак урдум
Манас бир ата колдой көр Алла
Кудай бир ишти оңдой көр Алла
Кылычы бар колунда
Кыйкырып турган абакем
Бакай бир ата колдосун Алла
Кудай бир ишти оңдосун Алла
Элимди аман сактай көр Алла
Калкыма чабуулду калка дейм Алла
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Кан шайтан жҥрөт кубулуп
4 эшиктен суранам Алла
Кагылайын 4 эшик Алла
Эми бир кандай кылайын
40 дуба берген Нурайым
Бҥркҥт болуп кубулуп Алла
Айланайын Нурайым Алла
Кур табытты көрсөтпө
Бейажал элде көп го дейм
Кан төгҥлҥп кетет бейм
Бөөдө бир чыгым болот бейм
Буркурап сурайм силерден
Зыркырап сурайм силерден
Силер көптҥр мен жалгыз Алла
Кагылайын Бабедин Алла
Пендени кылба шерменде
Алсаңар жаным мынакей
Элимди аман кыла көр
Тобо эле кылып токтоюн Алла
Шейиттерди чакырдым Алла
Кагылайын шейиттер
Келсинбек шейит келдиңби?
Ата-энеси келди го Алла
Уялаштар келди го Алла
Ак деп бата сурайын Алла
Алакан жайып бата бер
Энең турат зыркырап
Уялаш турат буркурап
Алтын сакал ай кожо Алла
Алаканың жай кожо Алла
Кҥмҥш сакал кҥн кожо Алла
Ырыскыңды бер кожо
Тобо эле кылып токтоюн
Токтолбой зикир көтөрчҥ
Ак Алдам, ак Алдам
«Тура бер айланайын бат-бат эле тура
бер балам.
Бисимиллах рахмони рохиим» - деп
Бурул эжени өйдө тургузду.
Бурул эже өйдө туруп алып, ал да
обонго салып зикир чалып баштады:
Аллах Ий (3жолу)
Ак Аллам (4 ж.)
Алла бир дедиң Аллам
Бҥдөнҥ кийдим башыма Алла
Кҥйҥттҥҥ бир болду жашымда Алла
Камчыны алдам колума Алла
Бабедин тҥштҥм жолуна Алла
Тесмени алдым колума Алла
Теңирдин тҥштҥм жолуна Алла
Алланын кадыр кҥнҥ экен бҥгҥн

Алланын улуу кҥнҥ экен бҥгҥн
Алладан бата сурайлы Алла
Ак батаңды колдой көр Аллам
Атың бир улук жараткан Аллам
18 аалам тараткан Аллам
Пенделериңдин тилегин колдо
Пенделериңе ак бата бергин
Аллам бир өзҥң көз кырың салып
Ак батаңды бир бере көр Алла
Ат-арбактарым колдой көр өзҥң
Аллам бир өзҥң колдой көр өзҥң
Дөөттөр өзҥң колдой көр Аллам
Кудай бир ишти оңдой көр Алла
Кандуу бир дөөлөр колдой көр
Аллам бир ишти оңдой көр
Шейиттер өзҥң колдой көр
Аллам бир ишти оңдой көр
4 көзҥм тҥгөл кыла көр Аллам
Бир туугандарга жҥк салба Аллам
Жаасы бар мойнунда
Китебин алган колуна
Таятам өзҥң колдой көр
Аллам бир ишти оңдой көр
Булактын пири Нурайым колдо
Кудай бир өзҥң ишти оңдо
Азиздер өзҥң колдой көр
Аллам бир ишти оңдой көр
Дубадан бизди арылткын Аллам
Каргыштан бизди арылткын Аллам
Чыга албай жаткан туңгуюктан
Аллам бир өзҥң чыгаргын Аллам
Чыга албай жаткан туңгуюк бизди
Кыйнадың го бизди жараткан Аллам
Аллам бир өзҥң көз кырың салгын
Ҥстҥртөн колдоп пендеңди жардам
Кылып Аллам колдой бир көргҥн
Теңирим ишти колдой бир көргҥн
Чыланган дуба кагылайын Аллам
Бизди туңгуюкка байлады Аллам
Ат арбактарым колдой көр өзҥң
Жардам бир кылып ишти оңдо өзҥң
Кандуу бир дөөлөр колдой көр
Жардам бир кылып ишти оңдо Аллам
Дөөттөр өзҥң колдой көр
Ишти бир ойдоп жардам кыл аллам
Алланын жолу ыйык го абдан
Алланын жолу бийик го Аллам
ла эле дедим ак урдум Алла
Аллах ий (2 ж.)
Ат арбагым колдогун Алла
Кудай бир ишти оңдогун Алла
230

Апам келди деп бул жерге
Ак деп бата сурайлы
Уялаш келди бул жерге
Тургула эми жараткан
Шейиттер өзҥң бата бер
Оомийин деп турайын
Оң жолго оңдоп сала көр
Шейиттен бата сурайын
Жардамың болсо бере көр
Кыбыланы карап турайын
Кагылайын шейиттер
Баабединден бата алып
Айткандын баарын кылды го
Шейиттер мында суралат
Апаң ай мында келди го
Кейибең апа деп жатат
Жылмайып эми кҥл дегин
Көзҥнҥнҥн жашы он талаа
Кулдук кылып баш урам
Каарланбай сабыр кыл
Ак батаңды бере көр
Жандарына жардам кыл
Уялаштар суранам
Ак Аллам, ак Аллам
Ак сҥтҥң берген энекең
Оомийин, оомийин
Бата бир сурайт силерден
Ажы таятам колдосун
Ойлобой бала бата бер
Жанкороз ажы колдосун
Келип турат уялаш
Шерлер колдосун
Көз кырыңды сала көр
Төрөлөр колдосун
Бул бечара карыптар
Кайберен кайып колдосун
Дубага бҥтҥн чыланган
Кудай ишиңерди оңдосун
Кара жер кенен байлаган
Кандуу дөөлөр колдосун
Калкалап жҥрөм мен өзҥм
Өбөк-таяк болсун
Айланайын шейиттер
Шейиттер жөлөк болсун
Дубасын анда кайтаргын
Кудай ишиңерди оңдосун
Ден-соолук бергин буларга
Ээ жараткан Алла, бечераларды
Кагылайын шейиттер
Канатыңар менен калкала
Канатың менен калкала
4 эшик душманын талкала
Душманды эми талкала
Оомийин Аллоуху ахбар!
Зикир чалып бҥткөндөн кийин Токтош апа куран окуп, баарыбыз бата
кылдык дагы, кароолчунун ҥйҥн көздөй басып кеттик. Устат Токтош ападан
кошумча маалымат алыш керек экени билгилҥҥ болду. Анткени бул окуяны
баштан аяк Токтош апа жетектеди.
- Каршы болбосоңуз зикир чалганыңызда эмнелерди көрдҥңҥз, айтып бере
аласызбы?
- Ичиме сактайм да мунун баарын. Айтышка болбойт. Мен сага айтсам он кҥн
ооруйм. Мазардын ээсин, өзҥмдҥн кишилеримди көрөм. Эми мен ошо чети эле
Жанкороз ажы деп чакырбадымбы. Бул таятам болот. Эл ажыга бардык деп
атпайбы. Чоң-чоң кишилер кирип келгенде эмне кылаарымды билбей калам.
Бардык кишилер билет мени. Мунун касиеттери аябай зор, элге тиет. 32 жыл
болду киши кармаганыма. Ошондон бери карай бир адамым мындай-тигиндей
болгон жок. Бҥт аман-эсен, төрт көздөрҥ тҥгөл. Мазардын касиети аябай чоң тура
(Шыр эле жооптон баш тартты. Эч нерсе айткысы келген жок).
Узак жол ҥстҥндө Талас шайыктарынын, бҥбҥ-бакшылардын чалган зикири
Талас университетинин студенти
Дооронбекова Бегайымдын
байкоосунда:
«Зикирге 16 киши катышты - 5 эркек жана 11 аял.
Чыбыкка майга чылынган пахтадан ороп, жети шамды стаканга салып
кҥйгҥзҥштҥ, алдыларына чоң төрт чарчы жоолук салынды. Эшик, терезе жабылып,
электр жарыгы өчҥрҥлдҥ. Босого жакка эч ким отурбайт экен, төшөк да салынбай
ачык турду. Анткени олуя пирлердин кирип келҥҥсҥнө тоскоол болбош ҥчҥн
экен. Шам кҥйҥп бҥткөнчө Жеңиш ата жана Жапаркул агай зикир чалышты:
231

Бисимиллахи рахмони рохим
Супахан алла (33 жолу)
Кең Чолпонбай айлында
Алахамду лила (33 жолу)
Кара кара дубана
Астапыр Алла (33 жолу)
Дубанадан кошулган
Аллоху акпар (33 жолу)
Токсон уруу элдер бар
Лаа илахо иллоло (40 жолу)
Алакан жайдым буркурап
Их Алла (55 жолу)
Зымырык куш турса асманда
( Бҥбҥсада эже)
Батамды сурап бҥгҥн бир
Уйт айт , кет кет уйт уйт уу-ууууу –у
Оомийин деп бата тартайын
Алла, Алла, Алла колдой көр
Жети кадам бир келдиң
Жараткан Аллам колдой көр (3 жолу)
Ҥй кепеңди бир бердиң
(Катуурак көтөр, зикирди көтөргҥлө)
Адамча мени сҥйлөткөн
Кан Манастын шерлери
Канкорум жҥрөт жанымда
Бар мазарга жатамын
Калган жолборс шерлерим
Жол боюнда зыркырап
Жолумду эле тазалап
Жолчу болдум алдахи
Жортуулума жар болдуң
Жараткан берген кҥч экен
Оомийин деп бата тартканда
Жашоо канча ким билет
Бабаларым кол бердиң
Жасаган эгем бергени
Кагылайын пирлерим
Теңирдин өзҥн тегиз деп
Токтолууга кҥч бергин
Темселедим далайга
Тҥгөл-тҥгөл оңдой көр
Кара бир жондон тер кетти
Бҥт пирлерим колдойсуң
Ак караны ылгаган
Бир тҥнөгөн жериңе
Эми мен кудайдан
Миң кҥн салам бергиниң
Эм дабасын сураймын
Ден соолугуң чың болсун
Жаштарга берип ыйманды
Алганың менен тең кары
Уста дөбөт пайгамбар
Кадырлуу ата боло көр
Дөбҥрлөрҥң колдосун
Кыйшайбай ак жолуңдан
От болуп кҥйҥп жанымда
Алла Алла дегенде
Кан батаңды берсеңчи
Алла Таалам жол берди
Калайык калкка ар качан
Айткандарым угуп ал
Калыстык кылып бергенсиң
Жҥрөгҥңө тҥйҥп ал.
«Оомийин, оомийин, оомийин, калайык калкка тынчтык бер, калк ичиндеги
биздей бей-бечараларга өмҥр бер. Алла тилектерибизди кабыл кылсын!» - деп
алакан жайып бата кылышты.
Бурул апа ортого тҥшҥп зикир чала баштады:
Лаа иллохо иллолло
Атайлап берген жарагың алдам
Алла хи (3 жолу)
Мен дайыма жҥрсҥн колумда алдам
Ойдо жок жҥргөн кезимде Алда
Бергенде билик колума алдам
Менин оюма өзҥң салгансың алдам
Берилдим алда жолуна алдам
Алда хи алдам (2 жолу)
Берилип жҥргөн пендеңмин алдам
Оорукчан болуп бир жаным алдам
Азыр бир алданын жолунда алдам
Ала албай өзҥм жҥргөнмҥн алдам.
Карт буура элем каймалы алдам
Алда хи алдам (2 жолу)
Азыр кайрылып а, мында келе кет
Ыдырыс бабам мекени алдам
алдам
Чаткалым жакшы жер экен алдам
Кабатыр кылбай пендеңди алдам
Ал жерден өзҥм төрөлгөм алдам
Дартына даба бере көр алдам
Мекеним өзҥм турган жер эле
Илдетке шыпаа бере көр алдам
Энекем өткөн дҥйнөдөн алдам
Алты бир кулач ала кийиз алдам
Жарагың алдым колуңдан алдам
Аралап тегиз жерге көр алдам
Жалынам алда жолунда алдам
Караларын сууруп бир алдам
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Буларга жакшыларын жалгай көр
алдам
Мен бечара карыпмын алдам
А мен ден соолук жактан жабыкмын
алдам
Жараткан алдам жар бол деп
А мен жаратканга жалындым алдам
Ырыскы берсең терейин алдам
Жакшылык берсең көрөйҥн алдам
Жараткан алдам жар болсо
А мен алда деп жҥрҥп өтөйҥн алдам.
Конуп бир кеткен жеримди алдам
Колдоп бир жҥрсҥн бабалар алдам.
Тҥнөп бир кеткен жеримди алдам
Буларды тҥгөл бир койсун бабалар
алдам.
Алты атадан бери жана да алдам
Аркырап турган жол экен алдам
Айланайын алда деп
Аны моюнга алсам оң экен алдам
Жети атадан бери жана да алдам
Буларга жетип бир жҥргөн жан экен
алдам
Айланайын алда деп алдам
Алда жолуна тҥшсөң оң экен алдам
Айтайын көргөн аяным алдам
А мен айтайын турмуш баянын алдам
Кырчындай келин кезимде алдам
Мага оомо бир келген кезинде алдам
Ала албай жҥрҥп мойнума алдам
А мен шайымдын көбҥн кетиргем
алдам
Жанымда туруп сҥйлөгөн алдам
Менин атымды айтып ҥндөгөн алдам
Анда да албай мойнума алдам
А мен турмуштун жайын билбегем
алдам
Алкымдап алып муунткан алдам
Анан аллага ҥнҥм угулган алдам
Аманат жандын айынан алдам
А мен айланып тҥшкөм торуңа алдам
Атайлап берген жарагың алдам
Эми жҥрсө экен менин колумда
алдам.
Айланайын алда деп алдам
Анан көзҥмдҥн эле жашы төгҥлгөн
алдам
Ала баштык асынып алдам
Анан мен мазар кыдыргам алдам
Жараткан өзҥ жар болсо деп
Анан бабаларга сыйынгам алдам

Ошентип далай жашыгам алдам
Анан алданын боору ачыган алдам
Көрҥҥгө мага көз берген алдам
Сҥйлө деп мага сөз берген алдам.
Колума менин эм берген алдам
Өзҥмө кубат дем берген алдам
Ооз толо ҥн берген алдам
Табихат сырын тааны деп алдам
Сезимге да толо сыр берген алдам
Айланайын жараткан алдам
Туш-тушка кетип пенделер алдам
Азыр замандын кыйын убагы алдам.
Жараткан алдам жар болсо
Алардын бузулбасын турагы алдам
Калкым бир аман болсо деп алдам
А мен алдага эле кулдук урамын
алдам
Калдайган калкым ушул болсо алдам
А мен ошого эле терең уланам алдам
Балдарым аман болсо деп алдам
А мен багынып сурайм алдадан алдам
Алда бир айып ак уруп алдам
Алдыңда турган мен пендең алдам
Азыр бир алданын жолунда
Кҥнөстҥҥ мазар жердейбиз алдам
Биздин кҥнҥгө эле тҥшпөс келмебиз
алдам
Олуя мазар жерибиз алдам
Ошол пир экен пендеңиз алдам
Оо жайга качан барганда алдам
Биздин ооздон тҥшпөс келмебиз
алдам
Кокус бир кылып токтоюн алдам
Башкага кезек берейин алдам.
(Бурул чоң апа ордуна келип
олтурганда Жапаркул агай чыгып
айта баштады):
Лаа иллохо иллолло (3 жолу)
Жараткан бир Алла
Жалынып жылбарып
Өзҥңө сыйынып
Жарлыкты салдыкпы
Ак жолго ак бата
Ак тилек айттыкпы
Теңир деп өзҥңдөн
Жалгап бир сурадык
Улук бир жол көчҥ
Жарлыкты салалы
Бабалар акталып
Агартып салган дейт
Улуктар улугун бийиктен
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Теңирден суранып салган дейт
Ак болуп келгендер
Ак жардын тҥбҥндө
Ак жалгап азиздер
Шам жагып очокко
Ак болуп келгенде
Ак жалгап улайын
Дартынын дабасын
Бабалар эшени, калпасы келген дейт.
Илдетке шыпаа берип
Улуулар бардыгын чакырып жар
Буйрулуп чакырган
салган,
Ак жалгап тербитпей
Олуя ыйыгын бардыгын чакырган.
Ак бата буйруду
Алдахи (3 жолу)
Бул ҥйдөн очогу
Улук бир тҥн болду
Таза бир болдубу
Ак жалгап бҥгҥн биз
Ак жалгап ак бата
Актыгын Таластын
Ак тилек теңирге
Мазардын шайыгы
Улуктук сырлары
Ак жалгап улайлы
Дҥйнөсҥ чечилсин
Бабалар ыйыгын
Тҥйҥнҥ чечилсе
Бардыгы келишти
Тҥздөйлҥ багытын
Ак уруп аттарын.
Батанын буйругу
Алдахи (3 жолу)
Улуктан бата алган
Жалгагын калайык
Келип бир калыпсың
Жар салып калайлык
Ак уруп келгенде
Бул дҥйнө жарлыкты
Ак бата берели
Салып бир калайлык
Ак булак бул жерден
Улуунун тҥнҥндө
Тириликти кылалы
Жан дҥйнө тазарып
Тҥн ичинде ак болуп батаны сурайлы.
Тилебат кылайлык.
Жаштарыбыз демөөрҥ
Алдахи (3 жолу )
Болуп турду ак батабыз
Ак буура мингендер
Сизге болсун келечек.
Оомийин, оо жараткан теңирим, улуу тҥндө турабыз, ак бата жайып
турабыз, Таласымдын мазарында олуя ыйык жергесинде ата-бабалардын ыйык
касиетинен демөөр алып келдик. Ушул Таластын касиеттҥҥ адамдары
чогулуп, умай энелерибиз, аталарыбыз аттанып турабыз, бул дҥйнө доорунда
тазалык куту Кемел акенин ҥйҥндө жалгады, очогун шам менен тазалап, атабабалар зикир менен улады. Ушул жерге тҥнөп, шам жагып, мазарды
чакырганыбыз, очогуңар өчпөсҥн дегенибиз. Көл энеге бара жатабыз, жолубуз
шыдыр, жолдошубуз кыдыр болсун.
Бҥбҥсада эже: «Боотеректин шайыгы куран оку, Алланын буйругу сени
окусун деп жатат», - дегенинен, ал киши куран окуду.
Жарыкты кҥйгҥзҥп, жыйналдык. «Биз зикирди чалсак таң атканча чарчабай
чала беребиз, жолго чыгабыз деп өзҥбҥздҥ токтоттук», - дешти.
Бозтектир ата мазарындагы зикир
Талас университетинин студенти Темирбекова Айдананын байкоосунда:
«Бҥбҥсада эже сыйынып, зикир айтып, дубана ырдаган калыпка салып элдин денсоолугу, тынчтыгы жөнҥндө кудайдан тилек тилеп, ырдап жатат. Эже 51 жашта,
жанында 60 жаштагы кҥйөөсҥ дагы бар. Эже эмчи-домчу, өзҥнҥн пикири боюнча
«умай эне», кҥйөөсҥ пенсияда. Эже сайрап ырдап, колундагы таягын жерге уруп,
кҥч менен ары-бери басып, ҥнҥн уламдан улам бийиктетип чыгарып жатат.
Кҥйөөсҥ эч кандай иш-аракет жасаган жок, жөн гана угуп отурат. Эже ак
белдемчи, чапанын, илээкисин, мойнуна теспесин, дагы бир колуна камчысын
кармаган абалда. Ташка сыйынып, ага чекесин 3 жолу тийгизип, кайра ырын
улантып, обонго салып термелип, асманды карап, көзҥн жумуп ырдап жатат.
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Майдараак таш менен курчалган тегерек аймак, анын ичинде Бозтектир атанын
элесин чагылдырган таш мазарды тегерете курчаган бийик тоолор.
Зикир эмнеге чалынат?
Бүбү жана шайык Чоңмурунова Чачыкейдин Талас университетинин
студенти Жусупова Назирага берген маалыматынан:
- Мазарларга барганда зикир чалам, куран окуйм. Мисалы ҥчҥн куранда да зикир
чалуу бар. Курандын жардамы менен салынат, ошондуктан курандын зикири деп
коюшат. Мисалы, эртең мененки намаз багымдат убагында кээде ошол курандын
зикирин чалам. Кыбыланы карап отуруп алып, колума теспемди кармап Алданын
атын айтып чакырып салам. Зикир чалуунун максаты - өзҥңдҥн жан-дҥйнөңдҥ
тазалоо, ҥйҥңдҥ тазалоо. Бирок негизинен зикирде элге жакшылык суранасың.
- Бул ырымды кайсыл учурда аткарасыз?
- Эртең мененки багымдат убагында намаздан кийин аткарам, кээде мазарга
барганда тҥнкҥ саат 12 менен 1 дин ортосунда салам. Мазарда, анан ҥйдө
аткарылат.
- Бул ырымдын катышуучулары кимдер?
- Мисалы, мазарга барганда бҥбҥлөр жана ооруп барган адамдар катышат, канча
адам болсо ошончо адам катыша берсе болот.
- Ҥн чыгарылабы?
- Ооба, катуу кыйкырып ҥн чыгарыш керек.
- Бул ырым канча убакыттын ичинде аткарылат?
- Мисалы, мазарда саат тҥнкҥ бирлерде башталса, таңкы төрткө же ҥчкө чейин
аткарылат.
- Бул ырымды канчадан бери аткарып келе жатасыз?
- 1981-жылдан бери аткарып келе жатам.
Зикир чалуу бул эң жакшы
Элдик дарыгер Жапаркул Райымбековдун Дамира Иманалиева менен болгон
маегинен:
«Зикир салуу - бул эң жакшы. Адамды эмне тазалайт дегенде Куранда
адамды ар балээден сактай турган нерселер зикир, куран, кайыр зекеттер делет
экен. Биз мусулман баласы болгондон кийин, намазды ҥзбөшҥбҥз керек. Жер
жҥзҥндө 6 млрд эл болсо, шайтандар 300 млрд болот дейт. Асман-жердин
баарысын эле ээлеп турган бул жин-шайтан экен. Анан биз алардан келмебиз
менен кудай деп сактансак болот. Намазды деле окуп жатам, кайыр-зекетиңди
деле берип жатам, орозоңду деле кармап жатам, деле бир оңолбодум дегендер бар.
Канчада бир кайыр-зекет бергениң кеп эмес. Кҥнҥгө Кудай деп оозанып жҥрҥшҥң
керек. Негизи куранда айтылган экен, арамдан сактан деп. Биз мал сойсок да,
тамак жесек да, бисмилланы айтып жҥрҥшҥбҥз керек. Эгер арамдык ичке кирсе, 40
кҥн жоголбойт экен. Негизи эң эле тазасы - мазарга барсаң да кудай деп жҥрҥҥ
керек».
ЖАР САЛУУ
Бҥбҥ жана шайык Чоңмурунова Чачыкейдин аныктамасында, жар салуу же
жар көтөрҥҥ - бул куранда жазылган сөздөрдҥ айтуу менен колдоочуларды
чакыруу. Жар – бул ааламдын кҥчтөрҥ. Жар көтөрҥҥ кудай менен жҥз көрҥшҥҥ
дегенди билдирет. Кыбыр эткен жан-жаныбардан баштап, чоң кҥчтөргө чейин
аалам менен байланышуу. Жарды баары эле салып, ар бир адам эле көтөрө
бербейт. Жарды касиеттҥҥ адамдар салат.
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Жарды эмне ҥчҥн салат?
Назира Жусупованын жар көтөргөн Бурул Кожобекова менен курган
маегинен:
- Жар деген эң жакшы. Жарда жеңилденесиң. Мисал ҥчҥн менин кээ бир
ооруларга алым деле келбей калышы мҥмкҥн, эми Алланын буйругу да. Алым
келбей калгандарга мен жар салып берейин дейм. Мҥмкҥн жарда жин-шайтандар
кетип калабы деген ҥмҥтҥм бар. Эмне дегенде жар кҥчтҥҥрөөк болот. Жарга
отуруп шамды жага баштаганда, ата арбактарды чакырабыз, алардын арты менен
Алла Таалама жалынып жалбарабыз. Таң атканча оорулуулар менен алек болом,
бҥткөндө алар өздөрҥ деле жеңилдей тҥшҥшөт. Ошондуктан кыйын
кыргызчылыгы бар жҥктҥҥ адамга жар таасир этет. Алар да кичине сергип,
көздөрҥ ачыла тҥшөт. Жардан жакшы болуп кеткендер аябай көп. Ошондуктан
алым келбей калса жар салам. Эмне дегенде бир окуя болгон. 3 жыл мурун
Бишкектен, анда мен ҥйдө отурчум, кыштын кҥнҥ эле бир жаш кыз келиптир. Ал
кыз Москвага чейин барып көрҥнҥптҥр. Ар кандай аппараттарга, рентгенге
салышат, кайсыл жерден оору чыкканын билбей коюшат. Москвадан ушу кыздын
мээси чирийин деп калыптыр, мээсинин ҥстҥндө бир нерсе турат, эч бир диагноз
жок деп айыктыра албай коюшат. Болгон уколдорду сала беришет, же эч бирөөсҥ
таасир этпейт. Аныкы анык жин да, көзҥнө шайтандар көрҥнө берген. Мазар басса
да, ооруканага көрҥнсө да болбойт, 6 жыл бою диагнозун койдура албай келет.
Анан Манас атанын кҥмбөзҥнө келет, ал жерден өйдө-төмөн ардекелерди сҥйлөй
бергенде, ошо жерден бир кемпир бул кыз сыркоолоп калыптыр, мазар
бастыңарбы деп сурайт. 6 жылдан бери басып жатабыз, сеанстарга да алып
бардык, эч бирөөсҥнөн болбой койду дешсе, тиги кемпир Таласта Бурул деген
келин бар, ошого алып барып көрбөйсҥңөрбҥ деп мени айтат. Анан болуптур деп
мазардан дароо эле тҥндөп мага келишет. Келгенден кийин бардыгын айтып
беришти, эмдеп бериңизчи дешти. Болуптур деп дем салдым. 3 жолу дем салсам
такыр тоготкон жок, анан ошондо мен ойлодум кой буга жар гана таасир этет
окшойт деп. Анан жар салдым. Биринчи жарымды да такыр тоготкон жок,
мурдагы эле абалы. Эртеси кҥнҥ экинчи жарды салдым. Ошол учурда мага келип
көрҥнҥп жҥргөн чала-була кыргызчылыгы бар балдар бар болчу. Ошолорду
чакырып тапшырма бердим, жардын учурунда тиги кыздын эки колтугунан
кармап секирткиле, секирткенде мен кичине камчы менен чапкылап жиншайтандарды ылдый көздөй кагайын дедим. Оорусу аябай кҥчтҥҥ болчу, алым
жетпей жаткан. Экинчи жарымда тҥн ортосу болуп калган. «Айлай, ойлой, хайт
эле хайт» деп тегеректеп чуркап жҥрөм. Эки бала тиги кызды колтуктап секиртип
жаткан. Секирткенде эле чекесинен кыпкызыл болуп кҥйгөндҥ көрдҥм. Мен алгач
эмне кҥйҥп жатат, же көзҥмө көрҥнҥп жатабы деп таң калдым. Жакшылап карасам
эле мандаш токунуп, эки колун кыздын мээсине такап капкара киши отуруп
алыптыр, шляпасы да бар экен башында. Москвадан мээси чирип калыптыр деп
айтышканы туура экен. Мээсинин ҥстҥнө отуруп алыптыр, ошондойду өз көзҥм
менен биринчи жолу көрдҥм. Анан куйругу да бар экен. Ошондо эки көзҥ кҥйҥп
мага чабуул койду. Мен болсо камчым менен артымды көздөй чуркадым. Ошондо
таң атайын деп калган эле. Эгерде ошол шайтанды албаганда, мени да көтөрҥп
чапмак, тиги кыз оору боюнча калмак. Саат беште камчым менен тиги кыздын көк
желкесине чапканда шайтандын куйругу камчыга илинип ыргып эле секирип
кетти. Жанагы чычканга окшоп, босогого жеткенде жок болуп кетпедиби. Ошол
шайтан жок болуп кеткенде, жанагы кыз чалкасынан тҥшҥп кулады. Ошондо
апаларынын эмне болду деп жҥрөктөрҥ тҥштҥ, анан мен бир жагынан тобо, бир
жактан келмемди келтирип, Аллага жалынып жатам кыз өлҥп калбасын деп. А кыз
эчтекени билбейт, мээсинен шайтан чыккандан кийин эле ээси ооп калды.
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Ошентип таң да атып калды. Тиги кыздын жҥрөгҥ согуп жатат, бирок эчтеке
билбейт. Ошону менен мен апаларына: «Бул кызга тийбегиле, эс алып жатат», дедим. Бирок өзҥмдҥн жҥрөгҥм ооруп, тим эле жаман болуп турдум. Тиги
балдарды, келиндерди кетирип жибердим, ошондо биз 5-6 адам болуп жар
салыптырбыз. Ошентип эгерде айыкпаса эртеси кҥнҥ дагы жар салайын дегем,
бирок саат тҥшкҥ 12 де көзҥн ачты. Таңкы 5 те уктап, 12 де көзҥн ачты, эсине
келди. Эшикти, тияк-биякты карап, «биз каякка келдик, курсагым ачып жатат» деп
чай-пай ичип калды. 3-4 кҥн дагы дем салдым, ошону менен жакшы болуп
кетпедиби. Экинчи жарга тҥшкөндө эле сакайды. Анан мен апаларына
тҥшҥндҥрҥп, жаз-кҥздө дагы оорусу кармашы мҥмкҥн, келип дем салдырып
тургула дедим. Анан чогуу Арашан атанын мазарына барып зыярат кылдык.
Ошентип ал кыз толук айыгып кетти. Атасы да аябай ыраазы болуп, бат-баттан
келип турабыз дешти, бирок келишкен жок. Эгерде сыркоолосо сөзсҥз келгиле,
сыркоолобосо келбей деле койсоңор болот дегем. Анан ошону менен келишкен
жок, демек, жакшы болуп кеткен экен деп ойлодум. Бирөөлөрдөн университетте
окуп жатат деп уктум.
- Жар салаарда эмне себептен зикир чаласыздар?
- Жар салганда алгач 7 шам жагылат, анан зикир чалам, анан барып жар салам. 7
шамга жалынып: «Оо жараткан алда, ушул жерде оор оорулуулар отурат, алым
жетпей калды, дем салсам эми тҥшпөйт, ушуларга бир шыпааңды бере көр», дейм. Шам кҥйҥп бҥткөндө, жарды саат тҥнкҥ 12 де баштайм. Умай эне, Батма
Зууралар, ата арбактардын баары биз менен алек болуп калышат.
Зикирди чалып, шамды жаккандан кийин Алла Тааламды чакырып койдук
да, ошо менен Алла Таалам: «Ии булар мага сыйынып жатат, мени, ата
арбактарды, Манас атаны, Умай энени, 7 аталарын чакырып, ушу шыпаа берсин
деп мага зыярат кылып, кулдук уруп жатышат», - деп биз менен алек болуп калат.
Мен камчы менен чапкылап, сҥф, сҥф деп салсам, ошол жерден мени менен кошо
дем салып жҥрҥшөт.
- Саат канчадан баштап жар саласыздар?
- Тҥнкҥ 12 де баштап, 5 ке чейин салабыз. 5 те бир адамды тургузуп алып,
жанагындай зикир чалып баштан аяк сыдырып, ошол жерден тушоосун кесип, жол
ачып, ырымын жасагандан кийин, ошол адам тим эле сергип, жакшы болуп калат.
Ал адам жар салуу башталгандан баштап келмесин келтирип, ниет коюп, тилегин
айта берет. Ошону менен тилеги кабыл болуп, эртеси жакшы болуп кетет. Жарды
салып жатканда, мен өзҥм ҥчҥн тилебейм. Ал эми азыркы бҥбҥлөрдҥн баары өзҥнө
тилек айтат. Жарда чынында эле оорукчан адам отуруш керек, менин тажрыйбам
боюнча оорукчан адамды жардын иши менен айыктырыш керек. Дем менен
салганда айыкпаса, анда жар салыш керек.
Бурулдун жары:
Лай лова хилдолда (төрт жолу)
Уруксатыңды
Ак халдам, ак халдам,
Бере көрчҥ алдам,
Ак халдам, ак халдам,
Алдафҥ, алдафҥ
Жараткам алдам
Лай лова хилдолда (3 жолу),
Жалгай көр ий өзҥң,
Айланайын Алла Таалам алдам,
Алдафҥ, алдафҥ,
Жети бир шамды,
Жан олуям ой,
Жагып салдык алдам.
Колдой көргҥн өзҥң,
Алдафҥ, алдафҥ
Колдой көргҥн өзҥң,
Жети бир шамдын,
Алдафҥ, алдафҥ,
Арты менен алдам.
Айланайын Алла Таалам алдам,
Алдафҥ, алдафҥ
Алдафҥ, алдафҥ
Манас ата пир атамды,
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Чакырдың гой алдам,
Алдафҥ, алдафҥ
Айланайын АллаТаалам алдам,
Алдафҥ, алдафҥ
Бҥгҥнкҥ кҥнҥбҥз,
Кабыл болсун алдам,
Алдафҥ, алдафҥ
Умай энемди,
Чакырдың гой алдам,
Алдафҥ, алдафҥ
Бҥгҥнкҥ кҥндҥ
Колдой көрсҥн алдам.
Алдафҥ, алдафҥ
Жарга келип бир,
Жөлөк болсун алдам.
Алдафҥ, алдафҥ
Таң аткыча бир,
Ысырыкталсын алдам,
Алдафҥ, алдафҥ
Ушул пенделеримди.
Колдой көрсҥн алдам.
Алдафҥ, алдафҥ

Назары болсо,
Алып салсын алдам.
Алдафҥ, алдафҥ
Дубасы болсо,
Чечип салсын алдам.
Алдафҥ, алдафҥ
Ырымдалганы болсо,
Алып салсын алдам.
Алдафҥ, алдафҥ
Ҥстҥндө жҥгҥ болсо
Алып салсын алдам.
Алдафҥ, алдафҥ
Тушоосун кесип,
Жолун ачсын алдам.
Алдафҥ, алдафҥ
Иши бир жҥрҥштҥҥ,
Болсунчу ой алдам.
Алдафҥ, алдафҥ
Тилеген тилегине,
Жетсинчи ой алдам.
Алдафҥ, алдафҥ
Лай лова хилдолда (3 жолу).

Ооруган жерлерди басыш ҥчҥн салабыз
Назира Жусупованын Атамкул дубана менен болгон маегинен:
- Жарды биз тазаланыш ҥчҥн, ооруган жерлерди басыш ҥчҥн салабыз. Кээ
бирөөлөр өзҥнҥн жан-дҥйнөсҥ менен жар салса, ал кадимкидей жеңилдеп, оор
жҥктөн арылат. Жардын мааниси ошондой, өзҥнҥн көңҥлҥ, жан-дҥйнөсҥ, чын
пейили менен салат. А кээ бирөөлөр жан-дили менен ошону кҥчөтҥш ҥчҥн салат,
ушундай принциптери бар. Анан көп эле сҥйлөй, же сайрай бербейт.
Жарда эмне жөнҥндө айтылат?
Назира Жусупованын Ак-Тайлакмазарынын шайыгы Бурул Асыранкулова
менен болгон маегинен:
- Жар салып жаткан учурда мен өзҥмдҥн турмушум жөнҥндө ырдайм. Кандай
оорулар менен ооруганымды, кыйналганымды айтып ырдай берем. Кайсы мазарды
басканымды, ал жактан кандай сыр көргөнҥмдҥ айтып ырдай берем. Анткени
жардын учурунда ошолор менин оозума келе берет. А кээ бирөөлөр башкалардан
жаттап алышып эле ырдай беришет.
- Жарды сөзсҥз тҥрдө мазарда салуу керекпи?
- Ҥйдө да салса болот. Бирок мазарда салса, тиешелҥҥ нерселер көрҥнөт да.
Жар качан салынат?
Бүбү Кыркпай кызы Гүлнаранын Жусупова Назира менен болгон маегинен:
Жар эл уктаганда салынат. Тынч убакыт, Алла-таала менен байланыш тҥндө
болот. Ошондо биз жалаң ак кийинебиз. Тилек, каалооңду айтып, жоломо
кҥчтөрдҥ чакырасың, анан зикир чаласың. Наристелердин көзҥ ачык болот,
жҥрөктөрҥ таза, биз көрбөгөн нерселерди көрҥп, коркуп, чочушу мҥмкҥн. Экинчи,
төртҥнчҥ, бешинчи кҥнҥ жар салынат. Экинчи кҥн - Умай эненин кҥнҥ. Жылдын
жаз, кҥз мезгилинде эл көп келишет, анткени ошол убакытта көбҥнчө оорулар
кармайт. Аялдар көп барат, анткени аялдар кыргызчылыкты көп кылышат.
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Эң биринчи жар салына турган ҥй тазаланышы, ысырыкталышы, жыт
чыгарылышы керек. Жар сала тургандар кыбыла жакты карап отурушат. Жөн эле
отургандар чет жагында отурушат. Чынынын ичине жаңы кҥл салынат. Кҥлдҥн
ҥстҥнө 9 шам сайылат. Биринчи куран окулат, арбактарга багышталат. Жарык
өчҥрҥлөт. Ширеңке менен шам жагылат. Эгерде ҥйдө жашагандардын ниети
жакшы болсо, шам дагы жакшы кҥйөт. Ниеттери жаман болсо ҥлпҥлдөп кҥйөт.
Шам жагылгандан кийин куран окулат. Ар бир отурган адам шамды жанына алып
келип тилегин, максатын айтат, кудайдан жардам сурайт да, колу менен шамдын
ҥстҥнө кактап, 3 жолу бетин аарчыйт. Катарма-катар ушинтип уланып кете берет.
Жар салууда сөзсҥз тҥрдө ак дамбал, ак көйнөк, ак жоолук кийинҥҥ керек. Шам
кҥйҥп бҥткөндөн кийин жар салынат.
Жарда адам кандай болот?
Зыяратчы Асылбҥ: Жар салган учурда адам ыйлайт. Өзҥнҥн кишилерин,
колдоочуларын чакырат, алар менен сҥйлөшкөндөй болот, ал эми жар салып
бҥткөндө жеңилдеп калат, бугу чыгат. Жар салуу учурунда ар кандай буюмдарды
колдонот: бычак, камчы, теспе.
Шам жагуу деген эмне?
Таластагы бҥбҥ-бакшылар шам жагуу боюнча аныктамалары:
Чоңмурунова Чачыкей: «Шам жагуу - бул шам жагып, пирлерди чакыруу
менен кудайга жалынып сыйынуу, ойлогон ой-максатты, тилеген тилекти кабыл
кылышын тилөө.
Ыбралиева Марита: «Бул Алла Таалага, улуу кҥчтөргө, периштелерге,
мазарлардын ээлерине байланышка чыгып, аларга жалынуу».
Анарбекова Бҥбҥшай: «Бул пирлерди, колдоочуларды чакыруу менен
ооруган адамдын же жагылып жаткан ҥйдҥн тагдырын суроо».
Кадыров Жумадин, акын, жазуучу, Бишкек шаарындагы «Бийиктик»
басмаканасынын жетекчиси:
«Шам жагуу ырымы көрҥнгөн дҥйнөдөн көрҥнбөгөн дҥйнөгө өтө тез
өткөрҥҥчҥ көпҥрө катары тээ илгертеден колдонулуп келген. Анын дагы бир
орчундуу себеби, шам кимге арналып жагылган болсо, так ошо багышталган
кишиси ҥчҥн шам жаккан тарап жалындай жалбырттап кҥйөөрҥн шерттей турган
белги катары да эсептелген.
Шам жагуу ырымы дҥйнөнҥн көп элдеринде кеңири тараганы менен, ислам
динин тутунгандарда такыр жок. Мухамбет пайгамбар өзҥ эч убакта «шам
жакпагыла, жаккандарды жек көргҥлө» - деп көрсөтмө бербегени ырас дечи,
бирок, анын окуусуна жамынып арам ойлорун элге таңуулаган динбузарлардын
аракети аркасында көп кылымдан бери ислам дини шам жагуучулукту
куугунтуктаганы куугунтуктаган.
Эмне ҥчҥн шам жагылат?
Бҥбҥ Кожобекова Бурулдун Талас университетинин студенти Жусупова
Назира менен болгон маегинен:
- Менин тҥшҥмө аян кирген, ошон ҥчҥн шам жагып калгам. Тҥшҥмдө тиги
дҥйнөгө барып калыптырмын. Бир киши көк желкемден кармап алып эле бир
бөлмөгө киргизди. Кирсем ичинде 3 дагара толтура акыр-чикир туруптур. Бир
дагарасында семичканын кабыгы, экинчи дагарасында столдо кала турган
калдыктар, ҥчҥнчҥ дагарасында ыпырынды экен. Анан ошол киши мени
ушулардын бардыгын жейсиң деп башымды матырып жатыптыр. Биринчи
дагарага алып барды, семичканын кабыгын жейин десем, тамагыма такалып
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калды. Анан тиги киши мага: «Көрдҥңбҥ ушунун бардыгы кҥнөө болот», - деди.
Анан мен өзҥмчө ушунча кҥнөө кылсам керек деп ойлоп койдум. Ошентип
дагаралардагылардын эч бирөөсҥн жей алган жокмун. Анан Алла Таалам жок го,
көрҥнбөйт го деп ойлонуп коем. Ошол киши суракка алгыч киши экен. Анан мага
«Сен оюңда Алла Тааламды көрбөйм деп жатасың, мен сага көрсөтөйҥнбҥ», деди. Мен болсо баш ийкедим. Анан тиги киши асманды карасаң деди. Мен
асманды карасам, кадимки биздин көпкөк асман, булуттар. Тиги киши кайра колу
менен кҥн чыгыш жакты кармап, сыдырганда экинчи асман көрҥндҥ. Ал жактан да
Алла Тааламды көрө алган жокмун. Экинчи асманда жылдыз, ай, кҥн бар экен.
Тиги кишиге жылдыз, айларды көрдҥм десем, дагы көргөн жок турбайсыңбы деп
ҥчҥнчҥ асманды ачты. Ҥчҥнчҥ асманды ачып жиберсе жалын, тим эле кҥйҥп
турган от экен. Ай деп бакырып жиберсем, кайра шарт деп жаап жиберди. Ҥч
асманды тең жапкандан кийин мен өзҥмчө эле ҥчҥнчҥ асман от экен, экинчиси
асман, ай-жылдыз, биринчи асман ай-булуттар экен деп жатыптырмын. А тиги
киши «көрдҥңбҥ, Алла Таалам ушинтип от болуп кҥйҥп турат» деп мени
таасирленткен ҥчҥнчҥ асман жөнҥндө айтып жатат. Ошол жерден чочуп ойгонуп
кеттим. Ошондон кийин шамга зыярат кылып сыйынып калганмын. Ошон ҥчҥн
шам жагып, анан зикир чалып, жар салмайынча алымсынбайм. Анан шам да от
болуп кҥйөт, ошого жалынып-жалбарып: «Кагылайын Алда, ушул 7 шамды бҥгҥн
ниет коюп жасадым. 7 шамдын арты менен зыяратыбыз кабыл болсун», - дейм.
Айталы, бирөөнҥн ҥйҥн тазалаганы барсам, 7 шамды ушул ҥйдҥ тазалаш ҥчҥн
жагып жатам деп атайм. Шам от болуп, анан чок болуп кҥйгөндө: «Кагылайын
Алла, айланайын Алла, бҥгҥнкҥ кҥн кудайдын улук кҥнҥ» деп, куран окулуп
бҥткөндөн кийин ата арбактарды чакырып туруп: «Ушу пендемдин ҥйҥн
тазалаганга бҥгҥндөн баштап уруксатыңды бер, Манас атам ушул ҥйдҥ колдогонго
уруксатыңды бер, Умай энем ушул ҥйдҥ бҥгҥндөн баштап ысырыктасын, анан
ысырык салгандан кийин ушул ҥй жеңилдесин, мындан ары ушул ҥйгө ырыс-кут
кирсин, дасторконго береке берсин», - деп бҥт бөлмөгө кирип, сҥф-сҥф деп дем
салам. Ортодо болсо шам кҥйҥп турат, ошого барып жалбарып жалынам:
«Кагылайын Алла, бҥгҥндөн баштап ушул ҥйдө кырсык токтосун, бҥгҥнтөн
баштап каргыш тийбесин, ушул 7 шамдын аркасы менен кырсык болсо чыгып
кетсин, илешкер болсо чыгып кетсин, жҥк болсо чыгып кетсин, дубасы болсо
дубасы чечилсин деп ыйлап, жалынып дем салгандан кийин ошол ҥй тазаланып
калат. Шам кҥйҥп бҥткөндөн кийин куран окуп, ата арбактарга
ыраазычылыгыбызды билгизип, «кагылайын Алла, сен от болуп кҥйдҥң, ушул
ҥйдҥ колдой көр, ичиндеги жашоочулардын иши алдыга жҥрсҥн, бактылары
ачылсын, ар дайым дөөлөттҥҥ ҥй болсун, алган акчалары өздөрҥнө буйрусун», деп Алла Таалама жалынам. Жалынып бҥткөндөн кийин кулдугум бар деп 3 жолу
айткандан кийин Алла Таалам менин сөздөрҥмдҥ кабыл кылгандай сезем. Себеби
өзҥм да аябай жеңилдеп калам. Жеңилдегенден кийин эле кабыл болду дейм.
Ошентип «Оомийин» деп кетип калам, болгону жарым саатта тазалап бҥтөм. Анан
ошол кҥндөн баштап ошол ҥйдөгҥ жашоочулардын иши шыр эле жакшы болуп
кетет, 7 жылга чейин жакшы жашашат. Биринчиден, ҥйдҥ тазаласа адам өзҥ ооруга
чалдыкпайт, шамды мен тҥшҥмдө аян көргөндөн кийин жагып калбадымбы.
Кҥйҥп аткан от Алла Таалам өзҥ экен. Шамды жагып, анан зикир чалып, жар
салам, ансыз болбойт.
Шам кандай жагылат?
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Бҥбҥ Чоңмурунова Чачыкей: Төрөбөгөн аялдарга 7 шам жагуу деген
ырымды аткарам. Төрөбөгөн аялды шам убагында, башкача айтканда, кҥҥгҥм
кирген кезде кумурсканын уюгуна алып барам. 7 нан алып келинет, куран
тҥшҥрҥлөт, анан барып 7 шам жагабыз. Биринчи 7 чийди алам, андан кийин
пахтага же бинтке май сыйпап, аны ар бир чийге орош керек. Анан 7 чийди
чогуусу менен эки таштын ортосуна коюп, ширеңке менен чагып кҥйгҥзөбҥз. Шам
кҥйҥп жаткан кезде төрөбөгөн аялдар ичинен тилектерин айтып отуруш керек,
эгерде шам толук кҥйҥп бҥтсө, демек тилеги кабыл болот. Ал эми толук кҥйбөй
өчҥп калса, анда да ошого ыраазы болуп, кийин дагы 7 шам жагуу керек.
Бул ырым төрөбөй жҥргөн аялдардын төрөшҥ ҥчҥн кудайдан суроо
максатында аткарылат. Анткени шам от болуп кҥйөт, ал эми от менен биз
пирлерди чакырабыз. Кудай менен байланышты ошол пирлер менен гана тҥзҥҥгө
болот. Ойлогон ой-максаттарыбызды, тилектерибизди пирлер кудайга айтып
барышат. Ошондо биздин тилектер бат кабыл болот. Мына ушундай максатта 7
шам жагуу ырымы аткарылат. Бул ырымга төрөбөгөн аял менен табып гана
катышат. Ырым 5 мҥнөттҥн ичинде аткарылып бҥтөт. Бул ырымды 3 жолу жасап
берем. Жалаң шаршемби кҥндөрҥ, шам убагында, башкача айтканда, кҥн нуру
баткан убакта жагам.
- Ушул 7 шам жагуу ырымы боюнча кандайдыр бир уламыштарды билесизби?
- 7 шам тигҥҥ ырымы бул тээ Манас аталарыбыз болгон учурларда эле аткарылчу
экен. Ошондон бери аткарылат, кыргыздын канына сиңип калган экен да.
- Канча шам болуш керек?
- Негизинен 7 шам тигилет, ал эми көп адамдар барса 21 шам тигилет. Мисалы 10
адам барса, бирок тилектери бирдей болсо, ошол 10 адамдын баары бир нерсени
гана тилеп турушса, анда 7 шам жагылат. Ал эми 3 адам барса, бирок ар биринин
тилектери ар башка болсо, анда алардын ар бири 7 шамдан жагыш керек. Ошондо
гана тилектери кабыл болот.
- Бул ырымды аткарып жатканда кандайдыр бир буюмдарды же нерселерди
колдоносузбу ?
- Эч кандай буюм колдонбойм, бир гана чий, пахта керек болот. Андан тышкары
биз кумурсканын уюгуна барып жаткандыктан, кумурскаларга жем алып баруу
керек. Жем деген бул жанагы алып келген 7 нандын ар биринин учунан ҥзҥп, аны
кумурскаларга таштайт. Кумурскаларга таштап жатканда жҥгҥнҥп, таазим этҥҥ
керек. Алып барылган 7 токочтун ортосу кесилбеш керек, оюк болбошу керек,
бҥтҥн бойдон жасалышы керек. Ал эми ошол төрөбөгөн аял алып келген өзҥнҥн 7
токочунан жебейт. Ниет кылып келгенден кийин жебеш керек.
- Анда ал 7 токочту кимдер жеш керек?
- Жанындагы адамдарга бериш керек.
- 7 шам жагуу ырымы кайсыл жерде аткарылат?
- Кумурсканын уюгунун жанында.
Бҥбҥ Ыбралиева Марита: 7 шам бул ата-бабалардан келе жаткан салтсанаа, ошолордон калган белги, бул ырым бизге окшогон адамдарда сакталып
калган да, бул ырым бизге аян аркылуу же болбосо буйрук аркылуу берилет. Бул
ырымдын белгиси - 7 шам жагуу менен тҥзмө-тҥз улуу кҥчтөргө байланышка
чыгасың, шам жагып, аларга белгиңди бересиң. Мазардын ээлери, касиеттери
болот, ошол касиеттер шыр эле биз менен байланышка чыкпайт, Алланын
периштелери аркылуу бизге байланышка чыгышат, анан биз мазарга барганда
ошол периштелер бизге көңҥлҥн бурат. Аларга биз ички сырыбызды же
кандайдыр бир касиеттерибизди билдириш ҥчҥн ырым-жырым жасашыбыз керек.
7 шам болсо бул Алла Таалага жалынуу, бул шамды кандай максат менен жагып
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жатасың, эмне белгилерди сага бериш керек, эмне белгилерди сен кудайдан ала
аласың, жакшы сыр белгилерди бериш ҥчҥн, өзҥңдҥн ойлогон ой-максаттарыңды
аткарыш ҥчҥн периштелерге же кудайга байланышка чыга турган сырдын бир
белгиси, ал эми булактары көп, ар тҥркҥн. 7 шамдын 7 сыры бар, бир эле шамдын
белгиси бул кудайга арноо, 7 шамды жетөөгө арнайсың, ошонун биринчиси кудайга арноо. Ал эми кудай 7 кабат көктҥн эң башында. Кабат-кабат көктҥн
өзҥнҥн пирлери, ээлери бар, ошол буйрук менен периштелер жерде жашап жаткан
жаратылыштын бардык кҥчҥнө, анан бизге байланыштыра турган белгилери
болот. Бир эле шамдын белгиси аябай көп. 7 шамды жагып байланышка чыгып
жатканда, жети шамдын жетөө тең кабар беришет. Анан ошонун бирөөсҥнҥн эле
кабарын угуп каласың, анткени байланыш аябай кыска мөөнөттҥн ичинде болот.
Калган кабарлары бизге табышмак бойдон кала берет. 7 шам жагуу - бул Алла
менен байланыш тҥзҥҥ.
Шам негизи нака чийден жасалыш керек, башка жерлерде чийден эмес,
башка нерселерден да жасашат экен. Бул негизинен туура эмес, анан чий жок
болгондуктан ушундай кылып аткарып коюшат го деп ойлойм, анан мейли, жасап
жаткан иштери кабыл болсун деп ичимден ойлонуп калам. Чий деген бул илгери
ата-бабаларыбыздын рухтары өткөн мазарлуу, касиеттҥҥ жерлерде өсөт, жөн эле
жерде чий өсө бербейт. Ошондой чийден алабыз, анан пахта керек. Бул ырымда
пахтанын колдонулгандыгынын себеби, пахта деген да аябай ыйык буюм, анткени
пахтадан не бир деген нерселер жасалып жатпайбы. Эң эле таза иштетилбеген ак
пахтаны алып, аны чийге орош керек. Анан май болот, анда да жөн эле майды
колдонбош керек, же сары май, же малдын майы, же таза чигит май болуш керек.
7 шам жагып жатканда сөзсҥз даарат алып, анан жагуу керек. 7 шам ырымы бул
ааламдагы табышмактуу сырларды чечип алууга жардам берет. Бизге азыр ар
кандай табышмактуу сырлар келип жатпайбы, жердин, суунун ошолордун
сырларын чечкенге шамдын кҥчҥ жетет.
- 7 шам жагуу ырымын кайсыл жерде аткарасыз?
- Каалаган жерде болот, кааласаң мечитке жаксаң болот, кааласаң мазарга жаксаң
да болот. Ҥй да мазар болуп эсептелинет, ҥйгө да жакса болот, ҥйдөн бул ырым
коломтодо аткарылат, анткени коломтодо очок эне болот. Анан ҥй да ыйык болуп
саналат, эгерде отурган жериңди ыйык тутпасаң, сен адамдык парзыңды
аткарбаган болосуң. Себеби адам өзҥ тамак ичкен жерин ыйык тутпаса, ырымжырымдарды карманбаса, мисалы, тамак ичип жатканда келме келтирип, же
болбосо өткөн арбактарга куран окуп койбосо, тамагы сиңимдҥҥ болбойт. Ырымжырымдарды колдонбосок жаманчылык болот.
Шам бизге качан керек болгондо жага беребиз, убакытты өлчөп кереги жок.
Шам бирок шам намазынан кийин, кечки убакытта жагылат. Анткени шам намазы
учурунда жин-шайтандардын баары жҥргөн убак болот, алар адамдарды аябай
азгырышат. Көп учурларда адамдар ошол шам намазы учурунда кырсыктарга
учурашат.
Бул ырымды көбҥнчө көзҥ ачыктар аткарат. Анткени мындай ырымжырымды жөнөкөй адамдар, молдолор жасашпайт. Шамдын өзҥнҥн белгилери
болот. Мисалы, мен өзҥмдҥн алысыраак сиңдиме шам жагып касиетин ачып, бата
берген элем. Ал учурда мындайраак бир сиңдим ооруп жаткан, анан мага шам жак
деп белги берилгендиктен шам жаккам. Анан ошондо сиңдим ыйлабадыбы, «сен
шам жагып жатканда, мен атамдын өлгөнҥн көрдҥм» деп. Ошол шамды кечинде
жаккан болчубуз, анан эртең менен сопсоо болуп турган атасы кайтыш болуп
кеткен. Шамдын кээ бирөө адамдын өлгөнҥ, төрөлгөнҥ, адамдын тагдырын да
көрсөтҥп коет. Шамдын өзгөчө касиеттери көп. Алдын ала боло турган нерселерди
да көрсөтҥп коюшат.
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- 7 шам жагуу ырымы боюнча кандайдыр бир окуя, уламыштарды билесизби?
- Уламыш – шамды биздин жолду туткандар, умай энелер, көзҥ ачыктык
кылгандар, негизи эле адамга жардам кылам, эмне керек болсо жардам берем деп
жҥргөн, Алла Таалама жагып калган адамдар жагышат, ал эми молдолор жакпайт,
анткени куранда оттун ээси шайтан деп айтылат. Ошондуктан молдолор от жагып
шайтан чакырып жатат деген ишенимде болушат. Бирок, тескерисинче, шам
жагып биз периштелерди чакырабыз, ааламдык кҥчтөрдҥн байланышына чыгабыз.
Көпчҥлҥгҥ муну туура тҥшҥнө бербейт, бирок мен молдолордон угуп калдым,
илгери шам жагуу улуу пайгамбарларыбызда болгон экен. Куран китептин бир
жеринен көрсөтҥштҥ, бирок ачык айтып, терең киришпейли деп коюшкан.
Пайгамбарлар шамды мечиттерге жагышчу экен. Шам жагуунун сырын, касиетин
байланыштарга чыкканда, же аян аркылуу, же тҥзмө-тҥз кайыптарга байланышка
чыкканда билгизип коюшат. Өзҥм жаңы ак жолго тҥшкөндө шам жагууну билбей
жҥрчҥмҥн, анан кийин гана тҥшҥндҥм бул ырымды. Биз бу дҥйнөдө тирҥҥбҥз,
жарыкчылыкта баарын алат экенбиз, ал эми жарыкчылыкка эмне кирет, денсоолук, бакыт, ҥй-бҥлө, жакшылык, тынчтык, мындан башка да көп нерсе кирет,
ошолордун баарын алабыз, ал эми тиги жашап жаткан жер жарык болот, көрҥң
жарык болот, бейиштин ҥстҥндө жҥрөт экенсиң, шамдын кыскача берген кабары
ошол болду, ал эми ичинде дагы канча деген сырлар бар.
Бҥбҥ Анарбекова Бҥбҥшай: Мазарга бараардын алдында ҥйдөн 7 чийди
дайындап аласың. Анан мазарга барганда ошол жерден чийге пахта ороп, пахтаны
майлап коюу керек. Анан кичинекей чыныга кҥл салып, ошол кҥлгө 7 чийди сайып
коюу керек. Андан кийин 7 шамды оттук менен кҥйгҥзҥш керек. Ошол 7 шам
кҥйҥп бҥткөнчө ичиңден тилек тилеп, кудайга жалынуу керек.
- 7 шам жагуу кандай максат менен аткарылат?
- 7 шам жакканда шадырап пирлер, колдоочулар кирип келет. Шам - бул арбак, ар
бир шам - арбак. Анан арбак өзҥнҥн кишилеринин керектҥҥсҥн чакырат. Анан
шам жагып жаткан адамдардын оорусун ошол шам аркылуу билсе болот, шам
көргөзөт. Ар бир шам айтат, «Ай сенин мындай колдоочуларың бар экен, сен
мындай оору менен ооруп жатыпсың, сага бул арбак таарынып жатат» деп
билдирип коет.
- 7 шамды кайсыл жерден жагуу керек?
- Шамды ар бир ҥйгө деле жакса болот, ҥйдөн жаккан учурда ошол ҥйдҥн
тагдырын толук билсе болот. Шам-арбак деп атпаймынбы, ал бҥт нерсени айтып
берет. Шам жагып жаткан адамдын же шам жагылып жаткан ҥйдҥн тагдырын
айтып берет. Максаты адамдын же ҥйдҥн тагдырын билҥҥ максатында жагылат.
- 7 шам кайсыл учурда жагылат?
- Жума тҥнҥ жакса аябай жакшы болот. Анткени ошол тҥндҥ арбактар тҥнҥ деп
коюшат. Бейшемби кҥнҥ кечки саат 10 до, шейшемби кҥнҥ кечки убакта жакса
болот.
- Кҥндҥзгҥ убакта жакканга болобу?
- Кҥндҥз мазарлуу жерлерде гана жагылыш керек.
- 7 шамдан ашык же кем болсо болобу?
- 7 ден 9 га чейин деле жагылса болот. Тогуздун бирөө кудай деп коет, бирөөсҥ
болсо - өзҥңдҥн колдоочуларың.
- 7 шам жагуу ырымына кимдер катышат, бул ырымды кимдер аткарыш керек?
- Бул ырымга катышкандар ар кандай адамдар болушу мҥмкҥн. Мисалы, ооруп
келген адам болсо ал жалгыз келип эле жагып кетет. Же болбосо ак жолдуу
адамдар чогуу келип эле бир жагып кетишет. Эгер 5-6 адам чогулуп келип 7 шам
жакса, анда ошол шамды жагып жаткан адамдардын бардыгынын тагдыры
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айтылат. Бир эле адам жагып жаткан болсо ошол эле адамдын тагдыры
көрсөтҥлөт.
7 ТОКОЧ ЖАСОО
Бҥбҥ жана шайык Чоңмурунова Чачыкей: 7 токоч жасоо ырымы - бул
кандайдыр бир кырсык болсо, же бир адам оорууга чалдыгып калса, ошол оорунун
же кырсыктын аягы жакшылык менен аяктоосун тилөө максатында аткарылат.
Бҥбҥ Анарбекова Бҥбҥшай: 7 нан жасоо - бул бараткан мазар кабыл кылса
экен, мазардан шыпаа болсо экен деген тилек менен жасалат.
7 токоч кандай жана эмне ҥчҥн жасалат?
Чоңмурунова Чачыкейдин Талас университетинин студенти Жусупова
Назира менен болгон маегинен:
- 7 токочту жасоо кыргыз элинде келе жаткан бабедин жолу деп коет. 7 токочту
ошол бабедин жолуна арнап, балдарынын ден-соолугун, амандыгын тилеп, кудай
ишимди колдосун деген ниетте жасашат.
- Бул ырым кандай максат менен аткарылат?
- Биринчи мында эгер баласы ооруп калса, же ҥйҥндө кандайдыр бир кырсык
болуп калса, ошол кырсыктын аягы жакшы менен бҥтҥп кетсе экен, же ооруган
адам сакайып кетсе экен деген ниет-максатта аткарылат.
- Ушул ырымдын сҥрөттөлҥшҥн айтып берсеңиз?
- Биринчи майга 7 токоч бышырылат. Анан ал 7 токочту эшикке алып чыгып,
жолунан кездешкен 7 адамга таратып берет.
- Бул ырымды ким аткарат?
- Мисалы, эгер ҥйдө кандайдыр бир кырсык болсо, ошол ҥйдҥн ээсинин аялы
аткарат. Негизинен аял киши аткарыш керек мындай ырымды.
- Кайсыл убакта аткарылат бул ырым?
- Кҥндҥзгҥ убакта аткарылат, тҥнкҥсҥн аткарууга болбойт, эгер аябай зарыл болуп
баратса, эртең менен эрте туруп жасап, таратса болот.
Анарбекова Бүбүшайдын Дооронбекова Бегай менен болгон маегинен:
- Мазарга баратканда мазар ырымы деп коет, баратканда эле кудайга сыйынып,
мазар мени кабыл кылса экен деп барасың. Мазар мени уруп кетпесе экен, мазар
мени кабыл кылбай койбосо экен деп ичиңден тиленип барасың. Анан өзҥңдҥн 7
наныңды жасап аласың. Жасап барган наның да ырымдын бир тҥрҥнө кирет.
- Ушул 7 нан жасоо ырымынын максаты эмне?
- Максаты - бараткан мазар кабыл кылса экен деп жалынуу. Негизи 7 кҥчтҥҥ жол
болот, ар бир жолуна багыштап ошон ҥчҥн 7 нан жасалат. 7 жолдун бирөөсҥ кудай
өзҥ колдосун деген ниетте, экинчиси мазар ээси колдосун деген ниетте, ҥчҥнчҥсҥ
умай эне колдоп, эм берсе экен деген ниетте, төртҥнчҥсҥ болсо мага мазардан
шыпаа болсо экен деген ниетте жасалат. Мазарга бараткан адам сөзсҥз тҥрдө бир
нерсеге жалынып барат. Бала төрөбөгөндөр, бутунан аксап баспай жҥргөндөр, же
ооруканадан айыкпай чыккан адамдар дарттарынан кутулуу максатында барышат.
- 7 нан жасоо ырымын ким аткарыш керек?
- Мазарга бараткан адам жасайт да. Ооруп жаткан, же бала төрөбөгөндөр жасашат.
САДАГА ЧАБУУ
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Бҥбҥ, шайык Чоңмурунова Чачыкей: Садага чабуу - бул ооруп же
сыркоолоп жаткан адам өз жанынан мал чыгарып, аны союп этин элдерге таратуу
менен элдерден бата алуу, кудайдан өз ден-соолугун тилөө.
Садага чабуу эмнеге аткарылат?
Чоңмурунова Чачыкейдин Талас университетинин студенти Жусупова
Назира менен болгон маегинен:
- Бул ырымды ооруган адам жакшы болуп, аман-эсен сакайып кетсин деген максат
менен аткарышат.
- Бул ырым-жырымдын кандай өзгөчө шарттары бар?
- Мында малды бир эле жолу тегеретиш керек, ал эми ошол малды садага чапкан
адам ошол малдын этин жебеш керек. Андан башка дагы шарт боюнча оорулуу
адам кыбыланы карап туруш керек, анан малга куран окулуп бҥткөндөн кийин, эл
оорулуу адамга бата бериш керек, малды мууздаардын алдында сөзсҥз бата алуу
керек.
- Ошол садага чабыла турган малды ким чыгарат?
- Оорулуу адам, же анын ҥй-бҥлөсҥ чыгарат.
- Койдон башка дагы майда жандыктарды садага чапканга болобу?
- Жок, шарты боюнча канаттуу жандыктарды садага чабууга болбойт. Андан
тышкары садага чабылган малдын жашы 6 айдан жогору болуш керек. Ошондой
эле оорулуу малды садага чапканга болбойт.
- Ал эми бул ырымды аткаргандар жана катышкандар кимдер?
- Оорулуу адам жана ак жолдуу бҥбҥ адам катышыш керек. Анан ошол койду
тегеретип, кармап бергенге бир эркек адам керек, ошону менен ҥч адам катышат.
- Бул ырым азыркы убакта аткарылабы?
- Ооба аткарылат, эгер садага чаба турган малды тапса, аткарат. Садага деген
өлбөй калсын, жан аман калсын дегенди билдирет.
- Бул ырымды аткаруу ҥчҥн канча убакыт талап кылынат?
- Садага чабуу ырымы 5 мҥнөттҥн ичинде эле аткарыла турган ырым.
- Ушул ырымдын тарыхын, же ушул ырымга байланышкан уламыштарды
билесизби?
- Эми бул ырым-жырым кыргыз пайда болгондо эле жаралган. Илгери кыргыздар
койдон башка чоң малдарды садага чабышкан.
Дем салуу деген эмне?
Бҥбҥ Ҥмөтбаева Токтош: Дем салуу - бул адам ооруп сыркоологондо, аны
колдоочулар, кайыптар, пирлер, ажылардын жардамы менен сакайтуу.
Шайык Кудакеев Жеңиштин аныктамасында: Дем салуу - бул адам
сыркоологондо, эски оорусу кармаганда, бир нерседен коркуп, чочуп калганда аны
дуба жолу менен айыктыруу.
Кудабаева Гүлжандын, Америка университетинин, маданий антропология
бөлүмүнүн бүтүрүүчүсүнүн байкоосунда:
Бул ырымга эки киши катышты: Дем салуучу - Жеңиш ата, жашы 59да;
жана 19 жаштагы сыркоолуу кыз. Дем салуучу өзҥнҥн ишин берилгендик менен
аткарып жатат, сыркоологон адамдын маанайы суз. Сырткы кийгени кадимки эле
ҥй кийимдери.
Дем салуучу сыркоолуунун мандайына чөгөлөп олтуруп алып, акырын
суроо берип жатат. Кыздын эски оорусу кармап калып келген. Дем салуучу
төмөндөгҥ суроолорду берди: Жаман сөз сҥйлөгөн жок белең? Жыгылган жок
белең? Температураң жок беле?
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Суроо берип бҥткөндөн кийин, кыздын артына бир нече жолу чапты.
Ичинен кҥбҥрөнҥп дуба окуп, ар бир эки мҥнөт сайын сыркоолуунун бетине
«сҥфф-сҥфф» деп ҥйлөдҥ. Ушул ҥч жолу кайталанды. Акырында сыркоолуунун
ийининен ҥч жолу сылап койду.
Бул ырым Өзгөрҥш айылындагы бир ҥйдҥн ичинде өттҥ. Эч кандай өзгөчө
буюмдар колдонулган жок.
Дем салуу кандай жана эмне ҥчҥн аткарылат?
Үмөтбаева Токтоштун Асанакунова Назгүл менен болгон маегинен:
- Дем салуу ырымын кантип аткарасыз?
- Эң биринчи камчымды алам, ал камчыны мойнуна салып, ороп коем. Камчынын
бир жак бетинде боо болот, ошол боону экинчи жак бетине байлап коем. Анан асамуса таяк менен оорулуу адамдын аркасынан катуу-катуу кылып кезеп коем.
Буларды жасап бҥткөндөн кийин колум менен аркасына чаап-чаап, силкип коем.
Ошондо тиги адам бат эле жакшы болуп кетет.
- Дем салуу ырымы кайсыл жерде аткарылат?
- Эгер ҥйгө келишсе, ҥйдөн эле дем салам, коломтонун жанынан салам да. Ал эми
кээ бирөөлөр мазарга барабыз дешсе мазарлардан да дем салып берем. Мисалы,
Зулпукорго, Арашанга, Нылды-Ата, Боотерек мазарларына да алып барып дем
салам. Мазарлардан көбҥнчө булактын жанынан дем салам, анткени булактын
жанынан дем салганда оорулуулар бат айыгышат. Ал эми көпчҥлҥк адамдар бирибирин көрө алышпайт. Азыркы бҥбҥлөр тҥрктөрдҥн, цыгандардын дубаларын
колдонуп, жаштардын жолун тороп коюп жатышпайбы. А мен болсо кудай таала
берген касиет нур менен кайрадан жандандырам.
- Дем салууну кандай максат менен аткарасыз?
- Максаты - оорулуу адам болсо, ушул демден ага бир шыпаа болобу дейм, ушул
демден айыгып кетсем экен деген максатта келет да, анан мен кудайга,
колдоочуларыма сыйынып, аларга куран окуп туруп, анан дем салам. Анан жакшы
болуп кетишет. Дем салууну жакшы тилек, жакшы ниет менен жасаш керек,
ошондо эм дагы жакшы тҥшөт, адамдар да бат сакайып кетишет. Мага келген
адамдарга демди жакшы болуп кетишсин, сакайып кетишсин деген максатта
салам.
- Дем салуу ырымына кимдер катышыш керек?
- Ооруп келген адам жана мен катышам. Бирок оорулуу адамдардын илешкерлери
көп болот, анан мен өзҥмдҥн колдоочуларым жардамга келет. Мисалы, мен дем
салып жатканда ажылар, кайыптар жардамга келишет. Сҥфф-сҥфф дегенде алар
мага жардамга келишет.
- Бул ырымды аткарып жатканда кандайдыр бир куралдарды, же буюмдарды
колдоносузбу?
- Камчымды колдоном, аса-муса таяк колдоном. Анан кээде жаш балдардын
жҥрөгҥ тҥшкөндө Калпа-Ата мазарына алып барып, булактын суусу менен дем
салам.
- Камчы менен адамдарга канча жолу дем саласыз?
- 7 кҥн дем салам, оорусуна карата салам да, жеңил оору болсо 3 кҥн дем салам,
оор оору болсо 7 кҥн салам.
Мен көбҥнчө живиш болуп келгендерди көчҥрөм, катуу сезгенип же ооруп
келгендерди туз, суу менен көчҥрөм, же болбосо эмдейм да. Оору болгон адамга,
өзҥн жакшы сезбей калган адамга катуу ырым жасап же дем салып койсом бат
сакайып кетишет.
- Мисалы, сизге оорулуулар келгенде кандай ырым-жырымдарды жасайсыз?
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- Эгер зикир көтөрө турган оору болсо, мен анда зикир көтөрҥшҥм керек, жарга
отургузушум керек. Жок андай эмес, камчы, аса-муса менен айыга турган оору
болсо, ошол куралдарым менен дем салам, ырымдайм.
Рух тазалоо деген эмне?
Шайык Жеңиш молдонун аныктамасында: Рух тазалоо – бул адамдын терс
энергияларын алып салуу, адамды терс кҥчтөрдөн тазалоо.
Нылды-Ата мазарындагы рух тазалоо ырымы
Кудабаева Гүлжандын, Америка университетинин, маданий антропология
бөлүмүнүн бүтүрүүчүсүнүн байкоосунда: Рух тазалоо коонун башталышындагы,
чоң жалпак таштын ҥстҥндө, Көз-Булактын тегерегинде өтҥп жатат. Негизинен
бул ырымга эки адам катышты: Жеңиш ата жана 24 жаштагы бала. Баланын
көңҥлҥ өтө чөгҥңкҥ. Анын ушул ырымга өтө берилип катышып жаткандыгы
көрҥндҥ.
Жеңиш атанын кийими баштан аяк ак. Бала болсо кадимкидей эле спорттук
женил кийимчен, башында - понама. Жеңиш ата баланы Көз булак мазарынын
жанына алып барып, эңкейтип алып, бир колу менен баланын желкесинен кармап,
бир колу менен бетине булактан суу чачты. Суу чачып жаткан убакта оозун
кыбыратып, ичинен бирдемелерди сҥйлөнҥп жатты. Андан кийин асманды карап,
кудайды улуктап-даңктап ыйлап, баланын жолу ачылсын, ден соолукта болсун деп
Алладан сурап жатты.
Алыс эмес жерде Көз булакка келген башка зыяратчылар топ-топ болуп
отуруп алышып, өз тилектерин айтып, ыйлап отурушту.
Жеңиш ата өз ырымын бҥткөндөн кийин куран окуду, бардыгы чогуу бата
кылышты. Анан башка зыяратчылардын ичинен бирөө дагы бир жолу куран
окуду.
Жеңиш атанын айтуусунда бул ырым көз булакта өткөнҥ абдан маанилҥҥ.
Себеби Көз булак тоонун ҥстҥндө жайгашкан. Көз булак Аллага жакын, себеби
алар тиктешип тургандай сезилет.
Ырым учурунда булактын суусунан башка эч нерсе колдонулган жок.
КӨЧҤРҤҤ, ЭСИТКИ, ТҤТӨТКҤ
Бҥбҥ Ҥмөталиева Токтош: Көчҥрҥҥ, эситки, тҥтөткҥ - бул адамдардагы ар
кандай жаман нерселерди, илешкерлерди дуба жолу менен тазалоо.
Дагы көчҥрөт деп коет, адамдар бири-бирине көз артып ар кандай
дубаларды жасап коюшат. Ошондой болгон адамдар, живиш болгондор келишет.
Анан аларга да өзҥнчө ырым жасайм. Жалаң жиптер менен көчҥрҥп жасайм.
Мен көбҥнчө живиш болуп келгендерди көчҥрөм, катуу сезгенип же ооруп
келгендерди туз, суу менен көчҥрөм, же болбосо эмдейм да. Оору болгон адамга,
өзҥн жакшы сезбей калган адамга катуу ырым жасап же дем салып койсом бат
сакайып кетишет.
- Көчҥткҥ ырымын айтып берсеңиз?
- Мында ак, кара, кызыл жип менен көчҥрөм. 3 ушундай тҥрлҥҥ жип алып, аны
живиш болгон адамдын башынан бутунун аягына чейин ченеп алам, жипти келген
адамдын бою менен тең кылыш керек. Анан жипти дуба менен тҥйҥп баштайм.
Ар бир жипке 7 жолу тҥйҥн жасайм, ар бир тҥйҥнгө дуба окуп, анан тҥйөм.
Ошентип 3 жипке жетиден 21 жолу дуба окулат. Анан тҥйҥндөрдҥ жасап
бҥткөндөн кийин, жиптерди ошол адамдын 12 мҥчөсҥнө тийгизип, жипти жайга,
же бут баспаган жерге ыргытуу керек.
247

- Живиш болуп келген адамдарга бул ырымды канча жолу жасайсыз?
- Бир эле жолу жасайм, бул аябай чоң ырым, бир эле жолу жасоо жетиштҥҥ болот.
Көчҥрҥҥнҥ жолу байланган адамдарга жасайм. Ушундай адамдарга дагы эситки,
тҥтөткҥ деген ырымдарды жасайм.
Эситки деген ырым негизинен төрөбөгөн аялдарга аткарыла турган ырым.
Ак дептердин кагазына дуба жазылат. Анан ошол дуба кагазды чыныдагы сууга
эзип ичиш керек.
- Канча кҥн эзип ичиш керек?
- Жаман нерсеси, илешкери азыраак болсо, азыраак ичесиң 7 кҥн, ал эми илешкери
көбҥрөөк болсо көбҥрөөк 11 кҥн ичиш керек.
- Ал эми канча кагазга дуба окуп бересиз?
- Аны оорусуна карап туруп окуйм. Эгерде оору аябай кыйын, адам кыйналып
келсе, 3-4 кагазга дуба жазып берем, 11 жолу эзип ичкенге жетсин деп. Дуба
жазылган кагаз тҥгөнҥп калса кайра жаңыртып, жаңы кагазын ичиш керек. Ал эми
оорусу жеңил болсо, бир эле кагазга дуба жазып берем.
- Эситки ырымы кандай максат менен жасалат?
- Жаман нерселерден, илешкерлерден кутулуу максатында аткарылат. Төрөбөгөн
аялдарга ушул ырымды жасаганда жаман нерсеси качып кетет да, анан төрөшөт.
Төрөбөгөн аялдардын жаман илешкер нерсеси болот да, ошон ҥчҥн алар
төрөшпөйт. Ал эми кээ бирөөлөрдө илешкер болот, алар болсо турмушка чыкпай
калышат. Иши оңолбой жаткандарда да илешкерлер болот. Мындай илешкерлерди
көрө албаган адамдар салып коет.
Көз оорулууларга анан жолдорун дуба бууп койгондорго тҥтөткҥ деген
ырым аткарылат. Бул жерде арчаны табакка саласың, ҥстҥнө дуба жазылган ак
кагазды коюп, адамдын кийимине, бҥт денесине тҥтөтҥп чыгуу керек.
- Тҥтөткҥнҥ канча жолу тҥтөтҥш керек?
- Аны да оорусуна карайм, кыйын болсо 7-11 жолу тҥтөтөм, оңой болсо 1-3 жолу
тҥтөтөм. Тҥтөткҥ төрөбөгөн аялдар жана оорулуулар ҥчҥн жасалган ырым. Жана
кээ бирөөлөрдҥн көңҥлҥ ачылбай, желкеси тырышып калат, ошондо эситкини
ичип койсо, жакшы болуп кетет.
- Бул ырымдарды жасап жатканда кандайдыр бир буюм, же куралдарды
колдоносузбу?
- Эситки, тҥтөткҥ ырымдарын жасоодо бир гана дуба керек. Тҥтөткҥдө болсо арча
керек.
ЭМДӨӨ
Бҥбҥ Ыбралиева Марита: «Бул адамдардагы жин-шайтандарды кетирип,
ийининдеги периштелерди ойготуу».
Эмдөө кандай жана эмне ҥчҥн жасалат?
Ыбралиева Маританын Жусупова Назира менен болгон маегинен:
- Мен өзҥм көп нерселерди кайып илиминен алам, ошол алган нерсем менен
байланышка чыгам, дарылайм, эмдейм.
- Дем салганыңыз тууралу айтып берсеңиз, бул ырым кандайча аткарылат?
- Теспе менен дем салам, камчы менен эмдейм, энергия жумша десе кол менен,
өзҥмдөгҥ биоток талааларымды пайдаланам.
Камчы - бул ата-бабалрыбызга берилген буюм да, камчы бул эң биринчи
жаралган улуу кҥчтөрҥбҥздө болгон экен, жөн эле камчы болгон эмес экен. Ал
камчынын сыры бҥткҥл ааламдык кҥчтөргө байланыштуу экен. Ошол камчы бизге
берилет, ал камчыны ооруп жаткан адамдын мойнуна салып эмдеп, эки ийинине
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тийгизҥҥ керек. Адамдын эки ийининде дайыма периштелер болот, адам чарчап
турган же ооруп турган мезгилинде ошол камчыны эки ийинине тийгизҥҥ менен
ошол периштелерди ойготобуз. Сенин жаман нерселерди жасап, кудайды
тааныбай, ата-бабаларыңдын рухтарын тааныбай жҥргөнҥңөн ал периштелер
чарчайт дагы, адам өзҥн оор сезип калат. Ал эми эмдегенде ошол периштелер
ойгоно баштайт. Жин-шайтанды качырасың, периштелерди ойготуп ушундай ишаракеттерди жҥргҥзө баштайсың. Эмдөө ушул. Адамда шайтан отурса эмдегенден
кийин ал сөзсҥз кетет. Ар бир оорунун да ээси болот да, ошол эмдегенде ээсин
табуу керек. Ошол ээсине карата биз кҥчҥбҥздҥ жумшайбыз.
- Оорулуу адамга канча жолу эмдөө жҥргҥзөсҥз?
- Мисалы, өтө кыйын болуп келген оорулууларды деле бир жолу эмдеп койгондо
кетип калат, бирок негизинен 7 жолу эмделет. Сени курчап турган касиеттер, тиги
адамды курчап турган касиеттер аркылуу тҥзмө-тҥз байланышка чыгып, анан
эмдөө жҥргҥзөсҥң, антпесе эм жҥрбөйт, жөн эле камчыны алып эле эмдей бербейт.
Эм деген конуш керек, эм конмойунча оорулуу айыкпайт
- Эмдөөнҥ кайсыл учурда аткарасыз?
- Адамдар өздөрҥ ушунчалык кыйналганда өздөрҥ келет, мындай убакытта деп
ченелбейт, адамдар келишкенине жараша болот. Эмдеп бер деп келишет, ошондо
эмдеп бересиң. Кээде эмдегенде эч кандай камчы колдонбой өзҥбҥздҥн био
талаабыз менен эмдеп коебуз, ал эми кээ бирөөлөр атайын эңсеп келишет камчы
менен эмдеп бер деп. Ал кээ бирөөлөр дем сал дейт, анда теспе менен дем салам.
- Эмдөө ырымына кимдер катышыш керек?
- Табып, оорулуу, оорулуунун жакындары, коштоп келгендери карап турса болот.
АК КИЙҤҤ
С.: Ак кийҥҥ - бул кыргызчылык жолуна тҥшҥҥ дегенди тҥшҥндҥрөт. Жөн
эле адам ак кийе бербейт. Биз бөлөк адамбыз. Мисалы: адам өлгөндө төркҥнҥ ак
кийгизет го, биз деле ошондойбуз. Арбактар менен сҥйлөшҥп калабыз. Мазарларга
барганда ар кандай ээлерин көрөбҥз. Мисалы: тайлактарды, умай энелерди, 40
чоролорду. Алар менен теспе тартып сҥйлөшөбҥз. Ак кийинсе жакшы болот. Ак
өңдҥ кыргыздар аруулуктун, айкөлдҥктҥн белгиси деп коюшат го. Анын
сыңарындай эле биз дагы ак кийинип барганда, жакшы нерселерди көрө алабыз.
Б.: Ак жолго тҥшкөндөн кийин ак кийиш керек.
И.: Мунун эки жолу бар. Биринчиси Меке, Мединага адамдар ажылыкка
барып жатышпайбы, ошолор ак кийинип келип жатышат. Ак кийингендин себеби
мен тиги жайга кеттим, же болбосо тҥбөлҥктҥҥ тиги дҥйнөдөгҥ арбактардын
катарына кошулдум деген мааниде айтышат. Ак деген сөз - өзҥ кудайдын аты.
Мисалы, биздин кыргыздарда деле бар, тиги жайга кеткен адамдын денесине ак
кепинди ороп, узатышат. Анан тирҥҥсҥндө ак кийҥҥ. Адамдар тирҥҥ, улуу
касиеттерге жолуккандан кийин ак кийинишет. Мен акка моюн сундум,
тҥбөлҥктҥҥ тигил жайдын адамымын деген сөз. Алар элдин кишиси болуш керек,
элдин жҥгҥн көтөрҥп, жакшы жҥрҥш керек.
А.: Кожокмат деген баланы ак жолго салдым. Манас атанын кҥмбөзҥнө
зыярат кылып келе жатканда, анын көзҥнө мен башкача көрҥнҥптҥрмҥн. Буга
чейин башкаларга көрҥнсө да болбой, ооруп жҥрө берген экен. Мурун эркек
кишини ак жолго сала элек элем деп, дем салып, бардык демдерди, дубаларды
ҥйрөттҥм, анан кудай тууралу айтып, ҥйҥнө барып ырымдап бергенден кийин:
«Эми сага уруксат, сен эми өз алдыңча эмдей берсең болот», - дедим. Ден соолугу
да жакшы болуп калды. Алиге чейин жакшы, адамдарды айыктырып жатат, дем
салат, аракечтерди койдурат.
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«ЫРЫМ-ЖЫРЫМДАРДЫН АЗЫРКЫ НЕГИЗГИ ТҤШҤНҤҤ ЖОЛДОРУ»
СЕМИНАРДАГЫ АЙРЫМ ОЙ-ПИКИРЛЕР.
(Таласта 2006-жылдын 5,6-июнь кҥндөрҥндө өткөрҥлгөн эл аралык семинар
боюнча)
ПРЕОДОЛЕНИЕ ГРАНИЦ: ЛЮДИ И РИТУАЛЫ ТАЛАССКОГО СЕМИНАРА.
Молчанова Елена
Кандидат медицинских наук, преподаватель Американского Университета
в Центральной Азии, Бишкек.
Надеюсь, что меня простят за банальность, если скажу, что подготовка и
проведение любого выездного семинара в равной мере зависит как от
деятельности команды организаторов, так и от активности участников, причем
даже блестяще задуманное мероприятие может провалиться в том случае, если
выбраны не те люди, не то место, и, даже, не то время его проведения. Одним из
наиболее существенных для меня моментов процесса двустороннего обучения во
время проведения мероприятий подобного рода, является создание общего
коммуникативного пространства, той, пусть условной, но разделяемой всеми
реальности, внутри которой существуют общие для всех правила поведения,
единое понимание употребляемой терминологии, и, что особенно важно,
деликатные, не поддающиеся рациональному обңяснению эмоциональные связи,
которые заставляют людей тепло вспоминать друг о друге после завершения
удачно проведенной встречи.
Семинар по ритуалам и символам, проходивший в Таласе в июне 2006 года,
организованный командой Культурно-Исследовательского Центра «Айгине», был
во многом необычен. Приглашенные в качестве тренеров ученые, авторы
монографии ―For rituals‖ Адам Селигман и Роб Веллер были вынуждены
столкнуться с, мягко говоря, пестрой аудиторией. Участниками семинара стали
настолько разные по критериям мировоззрения, образования и языка люди, что
даже сама возможность создания разделенной реальности, общего для всех
коммуникативного пространства представлялась поначалу крайне сомнительной
авантюрой. Аудитория, состоявшая из смотрителей святых мест (шайыков),
народных целителей, таласских студентов, преподавателей Вузов, англокыргызско-русско-жестовое общение, устоявшиеся мировоззрения и ригидные
представления о том, что есть ритуалы – все эти слагаемые прогнозировали ряд
трудностей, которые, при иной организации встречи и менее позитивном
отношении к происходящему со стороны тренеров, могли бы стать
непреодолимыми. Тем более ценным представляется то, что позволило как
участникам, так и тренерам семинара превратить его в уникальный опыт по
преодолению и сохранению границ в рамках условной реальности Таласа июня
2006. Я попытаюсь здесь описать свои субңективные впечатления о тех людях и
тех процессах, которые превратили это мероприятие в увлекательное
психологическое приключение, полное открытий и приятных изменений моих
собственных представлений о ритуалах и традиционной кыргызской культуре.
Люди
Таласский семинар предоставил уникальную возможность для наблюдения
за сложным ансамблем самых разнообразных поведенческих характеристик, их
смешением, бурлением и, в качестве результата – рождением группы. Части
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целого всегда интересны, они порой настолько не совпадают друг с другом, что
приходится только удивляться мастерству «клея», соединяющих их в группу.
Этим «клеем» на семинаре было уникальное по-своему взаимодействие между
людьми, налаженное во многом благодаря стараниям команды «Айгине» и
Гульнары, с самого начала воспринимающей участников в качестве капризного,
сложного в управлении, но единого организма – «Адамзат».
Тренеры – Адам и Роб, представляются двумя полюсами одного
континуума, настолько велики их различия как во внешних поведенческих
характеристиках, так и в, похоже, способах формирования суждений. Адам эмоциональный и импульсивный, легко увлекающийся, громко говорящий и
бурно жестикулирующий, а в эмоционально-напряженные моменты еще и
подпрыгивающий на месте. Он удерживает собеседника не только глазами, но и,
при позволяющей это сделать дистанции межличностного общения, рукой.
Интуитивный и потрясающе эмпатийный, тонкий и ранимый, напористый и
сентиментальный.
Роб - деликатный, мягко-сдержанный, осторожный и спокойнопластичный, певучий в речи и движениях. Похоже, логик, с завидной четкостью
аргументирующий каждое свое высказывание. Роли в дуэте распределены - один
провоцирует и теребит аудиторию, вызывая агрессию на себя, другой – направляет
возникшее напряжение в нужное русло. Удачное сочетание для тренеров группы в
том случае, если «свобода каждого из них заканчивается около кончика носа
другого» (перефразированная цитата из Фрица Перлса).
Участники – гремучая смесь характеров и разнообразных талантов.
Например, Майра - талантливая поэтесса, композитор, не знающий нотной
азбуки (и не надо, у Майры есть собственная система музыкальных символов),
гениально наблюдательная, ироничная и, вместе с тем, трогательно лиричная.
Скорость реакции просто уникальная, рифмы летящие, танцующие, порой
парадоксальные. Все это в сочетании с чуть хрипловатым голосом и подвижной
мимикой – Майру можно понимать, не зная кыргызского, она разговаривает и поет
глазами и телом, любя при этом зрителей. Создавая новую мелодию, запоминает
ее при помощи своей, ею же и придуманной системы – специальным значком
показывает расположение пальцев на струнах своей домбры. Позитивно и подоброму относится к людям, что просто замечательно, учитывая ее
наблюдательность и острый язык.
Манасчи – Улан и Таланталы, очень молоды, Улан еще совсем мальчик.
Жизни обоих подчинены своему дару – их нельзя назвать свободными людьми.
Они приняли это и достойно несут ответственность за свою судьбу. У Таланталы
настолько тонка грань между «этой» и «эпосной» реальностями, что за него
становится страшновато. Улан практичен и рационален в реальности «этой», в
«эпосной» ипостаси это иной человек, меняется все – от голоса и мимических
реакций до воспринимаемого возраста сказителя – Улан становится много старше.
Возможно, дело тут в артистическом даре юного манасчи, возможно – в свойствах
особого состояния сознания, позволяющего сказителям наделять персонажи своей
внутренней реальности признаками самостоятельного существования, возможно,
еще в чем-то – это сейчас не столь важно. Во время самого процесса меньше всего
хочется подыскивать приемлемое обңяснение тому, что видишь, слышишь и
чувствуешь – этим занимаешься уже потом, когда эмоции, вызванные первым
столкновением с тем, о чем раньше только слышал или читал, несколько
поутихнут, оставляя место спокойному рассуждательству, которое, увы, кроме
тебя самого редко кому интересно.
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Поразительные шайыки, некоторые из которых балансируют на границе того,
что в терминах классической психиатрии называется «нормой» и «патологией».
Один из тех, кто особенно впечатлил – Джумадил. Он шайык и, по
совместительству, сторож комплекса «Манас-Ордо». В первый момент знакомства
производит впечатление несколько наивного, эмоционального и доверчивого
человека. Это, однако, философ, со сложной судьбой, вызывающими глубокой
уважение суждениями о мире и людях, о вечном и конечном. Называет себя
«самоучкой» - закончил семь классов, но много читал и продолжает много читать
сейчас. Спокойно-философское отношение к жизни и мягкое, неагрессивное
чувство юмора превращают его в интереснейшего собеседника. Добавим к этому
еще искренний интерес к людям и непонятно откуда взявшиеся познания об
антропологическом сходстве – различии людей различных национальностей, дар
рассказчика, живую лукавую мимику – лучшего гида в комплексе Манас-Ордо
найти трудно.
Процессы: конфронтация
Ритуалы в представлении большинства участников семинара не являлись
просто «более или менее неизменной последовательностью формальных актов и
высказываний, не полностью понимаемых совершающими их лицами», как в
определении Роя Раппапорта, приведенным во введении к книге Адама и Роба.
Глубинное значение каждого формального акта и каждого высказывания до
семинара было для многих его участников аксиомой, данностью, поэтому
отказаться от искушения «знать» глубинный смысл ритуальной активности было
мучительно трудно. Высказывание Адама о том, что ритуал есть нечто гораздо
более простое и функциональное, чем то, в качестве чего его понимают, вызывает
понятную волну сначала недоумения, потом и возражений. Это настолько не
совпадает с привычной картиной мира почти каждого из собравшихся, что
дискуссию не нужно фасилитировать – высказаться желают многие. Отдадим
должное тренерам, уважающим право каждого на собственное мнение. Адам и Роб
не пытались менять представление о реальности, они не учили – делились
результатами своего интеллектуального труда. Тем не менее, первое столкновение
с иными представлениями о ритуальной активности разделило группу на ее
«академическую часть» и «практиков» - людей, в течение многих лет живущих на
святых местах, народных целителей, для которых признать голую
функциональность ритуала означало бы смириться с бессмысленностью хотя бы
части того, что они делают. Является ли каждое ритуальное действие
символичным, наполненным смыслом? Или смысл ритуала нужно искать просто в
самом ритуале – он означает то, что он означает?
Я и сейчас уверена в том, что тренеры прекрасно осознавали все
последствия подобного столкновения мировоззрений. Одно из последствий было,
безусловно, позитивным для многих: собственное мнение не является однозначно
верным только потому, что именно ты так думаешь. Неожиданным стало и то, что
«практики» формировали контраргументацию чрезвычайно убедительно,
поддерживая дискуссию на достаточно высоком уровне.
Была или нет запланирована конфронтация внутри группы и группы с
тренерами, она, тем не менее, состоялась. Интересно, что в процессе
последующего воссоединения (консолидации) группы немаловажную роль, на мой
взгляд, сыграл фактор преодоления межгрупповых границ при помощи ритуалов.
Ниже приводится отрывок из декодированной магнитофонной записи
дискуссии о ритуалах и искренности – приводится для иллюстрации сложностей
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процессов межгруппового взаимодействия во время проведения семинара в
Таласе.
Адам Селигман (далее – А.С.):
Частью исцеляющего процесса становится вера, которую я несу с собой.
Вера и искренность, которую я несу целителю, увеличивает эффект лечебного
воздействия… Сейчас уже ясно, что мне становится безразлично, назову ли я те
действия, которые производятся со мной во время исцеления ритуалами или,
например, микрофоном. Я оставляю сомнения в своей искренности во время
совершения ритуала. Является ли действительным акт обрезания, если Вы не
веруете? Если Вы неискренни, тогда, безусловно, сам этот акт не является
действительно совершенным. Тем не менее, Вы сейчас сами скажете, что если
обрезание произошло – оно произошло, и ничего уже не поделаешь – все
свершилось. Какая теперь разница, веровали ли Вы во время совершения этого
ритуала или нет?
Итак,
существует
действительно интересные
различия
между
определенными вариантами ритуалов. Если Вы идете к целителю, Вы должны
быть искренни в своей вере, если этого нет – все действия, которые совершит с
вами народный целитель, будут неэффективны. А если Вы все-таки неискренни во
время совершения обряда, свершится ли он? Представьте теперь, что я вынужден
соблюдать определенные правила. Я могу сердиться, но, если я исповедую Ислам,
я должен выполнять определенные правила. И это не зависит от того, являюсь ли
я искренним или нет. Получается, что ритуалы являются как обязательными,
необходимыми, так и добровольными, так?
Гульнара Айтпаева (далее – Г.А.):
Я пыталась не вмешиваться в ход дискуссии, быть исключительно
наблюдателем. Но… Для меня это разделение ритуалов на обязательные и
добровольные не кажется приемлемым. Почему? Ну, например, кто-то вынужден
молиться пять раз в день. Это пример обязательного ритуала, потому что это
требование религии, Бога. Но у нас есть и несколько примеров так называемых
«добровольных ритуалов». Представьте себе женщину, которая не может иметь
ребенка. Она идет на священное место для совершения ритуальных действий, так?
Но почему она это делает? Да потому, что это проблема не только ее и ее мужа,
это проблема рода, это социальная проблема. Таким образом, приведенный в
пример ритуал не является добровольным в полном смысле этого слова. Этот
ритуал также совершается под воздействием некого давления…
Еще один пример. Почему Улан стал говорить Манас, когда ему было всего
17? Никто не требовал от него этого, не было давления со стороны Бога, однако он
воспринимает свой дар как результат веления духов. Таким образом, его ритуалы
также не являются добровольными. Этот аспект добровольности и обязательности
ритуалов очень спорен для меня. Я пока не вижу продуктивности в этом
разделении, во всяком случае, сейчас.
А. С.: Ну, иногда что-то одновременно может быть как абсолютно неверным, так и
чрезвычайно продуктивным. И, наоборот, правильным и продуктивным… Я сам
считаю, что это разделение как раз продуктивно. Гульнара, Гульнара, позволь мне
договорить! То, что ты сейчас сказала, вновь возвращает нас к точке зрения Роба,
которая была озвучена до перерыва. Что касается юного манасчи, то его действия,
безусловно, не являются добровольными, так как у него буквально нет выбора.
Выбор не есть часть его ситуации, часть этого гештальта, он обязан это делать. То
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же самое происходит и с человеком, который следует требованиям,
предңявляемым Богом – этот человек – просто – не – имеет – выбора. Согласись,
эти примеры отличны от твоего примера о женщине, не имеющей ребенка.
Г. А.: Но…
А.С.: Да!!! В моем понимании это разные вещи.
Г.А.: У этой женщины тоже нет выбора. Давайте предоставим слово Татьяне
Михайловне.
Татьяна Буйских (далее-Т.Б.): Нас учили, что свобода есть осознанная
необходимость. Но что есть добровольность? Вы воспринимаете свободу и
добровольность как равные понятия? Я бы хотела добавить еще кое-что…
Насколько я поняла, если ты не являешься представителем определенной
религиозной группы, то ритуалы для тебя являются добровольными и исполняешь
ты их искренне, а если речь идет о принадлежности к религиозной группе, то
исполнение ритуалов становится обязательным независимо от того, искренне ты,
например, молишься, или нет, так? Адам, Роб, вы так это понимаете? Если,
например, я молюсь пять раз в сутки, то это означает, что я принадлежу к
определенной религиозной системе, в которую я верю. Выполнение религиозных
ритуалов становится обязательным. Что касается добровольности, то это понятие
лежит за рамками системы. Это так?
Мамбетова Алмаджан (далее-М.А.): Что-то мы говорим о каких-то слишком
размытых вещах…
А.С.: Да нет, мы как раз в теме…
M.A.: Мы все здесь говорим о ритуалах вообще и не касаемся ритуалов в Исламе.
T.Б.: Думаю, что следование каждой религиозной системе сопровождается
определенными обязанностями. Мой вопрос состоял в уточнении того, как
религиозность может повлиять на искренность и добровольность в выполнении
ритуалов.
M.A.: В чем тут противоречие? Если он мусульманин, и он хочет совершать эти
ритуалы, он и совершает их.
T.M.: Я это понимаю, но является ли это добровольным или обязательным?
A.С.: Ну ладно, это действительно серьезный вопрос, у меня возникла идея о
других традициях. Если я знаю это, я практикую это, я изучаю это, и эти действия
остаются обязательными для меня, независимо от того, верю я или нет! Вера
исходит от Бога, если Бог дает шанс, вы начинаете верить. Если нет – это вам не
дано. Я сейчас делаю лишь самые общие комментарии… Человек не может
заставить себя поверить во что-либо так же легко, как заставить себя что-то
сделать. Вы можете волевым усилить сократить количество потребляемых сигарет
в день, но невозможно заставить себя во что-то поверить. Вы можете заставить
себя молиться пять раз в сутки. Это было бы замечательно, если бы вы верили
всегда, когда вы молитесь, но ведь во время молитвы вы можете одновременно
беспокоиться о будущих экзаменах, о том, как прокормить своих детей, о самых
разных вещах – и все равно молитесь! И этот ритуал так или иначе действует и
что-то означает! Мы не можем контролировать благословение Бога, но ведь есть
нечто, что нам контролировать дано! И это мы можем контролировать даже в
наихудших для выживания условиях! Мы выполняем ритуалы независимо от того,
голодны мы или холодны, так как это то, что мы в силах контролировать.
Но я думаю, что этот вопрос нуждается даже в более глубоком изучении...
Я понял Вашу точку зрения – да, если Вы внутри некой системы и эта система
обязывает Вас исполнять ритуалы, то тогда они являются для Вас обязательными,
а не добровольными.
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T.Б.: Ну, тогда это означает, что совершенно необязательно быть искренним во
время выполнения некоторых ритуалов, так как тебя контролирует сама система
твоей веры. Что касается добровольных ритуалов, то они зависят от ситуации, так?
В зависимости от цели и мотивации лица, совершающего ритуал. Спасибо за
разңяснения, я была несколько смущена ходом предыдущей дискуссии…
Чачыкей апа: Адам упомянул, что мы можем молиться, будучи неискренними.
Это не так (рассерженно). Мы выполняем намаз с верой и искренностью. Адам
также сказал, что мы, якобы, можем заставить себя выполнять это даже без
искренности. Я не согласна. Человек может следовать религиозным ритуалам
только при условии глубокой веры в то, что он делает и искренности.
А.С.: Я далек даже от мысли, что кто-нибудь может знать о том, во что
действительно верят другие люди. Я также не думаю, что так легко поделиться
своими верованиями с кем бы то ни было. Я также уверен в том, что вера является
наиболее личным, наиболее интимным аспектом существования человеческого
существа. Правильно? Собственные верования не могут быть публичными,
демонстрируемыми для общества. Я, например, крайне редко делюсь своими
верованиями даже с собственной супругой. В самом деле, мои верования не
являются вашей заботой, точно также, как и ваши – моей. Это нечто такое, что я
точно бы не стал обсуждать с незнакомцем, и я был бы очень подозрителен по
отношению к тому, кто. Зная меня в течение сорока пяти минут рассказал бы мне
о своих сокровенных верованиях. Я бы не поверил, что он рассказывает мне о том,
во что действительно верит. То, что мы можем оценить – это только то, что мы
делаем. Аспект веры настолько личностен, что я даже затрудняюсь определить,
может ли он вообще быть социальным.
Саманкул ата: Я не согласен с точкой зрения Адама. Хорошо, мы молимся пять
раз в день или посещаем мазары. Тем не менее, неверующие также иногда
посещают святые места. Они начинают верить только тогда, когда их болезнь
заходит уже далеко, когда они близки к смерти. Нет никакой разницы в этом
случае, какое конкретно животное приносится в жертву, человек все равно
умирает… Я не мулла, но думаю, что человек умирает именно потому, что не
верит. Все должно совершаться с верой… Что-либо становится истинным только в
том случае, если это искренне…
Роберт Веллер (далее-Р.В.): Можно мне задать вопрос?
Г.А.: Конечно, Роб.
Р.В.: Я бы хотел вернуться к вопросу о вере. Адам подшучивал надо мной во
время перерыва, говоря, что, если ученый сталкивается с какой-либо проблемой,
то ему ничего не остается, как создать еще одну категорию. Он немного
провоцировал меня. Так как я действительно очень люблю создавать категории
(Адам смеется). И сейчас у меня, кажется, есть категория и для вас… (Адам
смеется).
Адам прав в том, что вера есть нечто очень сложное, мы постоянно об этом
говорим, мы не можем видеть верования каждого. Мы никогда не уверены в том,
во что верят другие и, наверное, никогда точно не узнаем этого. Есть слово,
которое больше, чем «искренность» подходит для определения ритуальной
активности – это слово «принятие». Принимает ли некто тот факт, что онӨона
мусульманин и связанные с этим обязанности? Ни одной из этих обязанностей не
может быть сама обязанность верить. Мы не можем знать, во что люди верят, но
мы можем знать, что люди принимают. Мы видим поведение, принятие есть
способ жизни, вы показываете другим не то, во что вы верите, а то, что вы
принимаете. Мы никогда не можем быть уверены в том, что вы храните глубоко в
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сердце, но мы всегда знаем, что вы делаете. Таким образом, для меня категория
«принятия» гораздо более удачна в этом контексте, чем «искренность».
Г.А.: Напоминаю, что мы в процессе обсуждения вопроса искренности в
ритуальной активности. Мы говорили о необходимых и добровольных ритуалах,
так? Мы еще попытались создать некую систематизацию?
A.С.: Ну, не систематизацию… Я говорил с Робом, и, может быть из-за усталости
и напряжения всего дня, я так и не сказал того, что должен был сказать. Я должен
был сказать о том, что обязательные ритуалы просто должны быть выполнены, в
то время как добровольные требуют искренности… и это очень, очень важно…
Процессы: консолидация группы и ритуалы Таласского семинара
Перефразируя уже приведенную выше цитату из Роя Раппорта, повторю,
что последовательность действий становится ритуалом только в том случае, если
она: (1) многократно повторяется в более или менее неизмененном виде и (2) не
полностью осознается лицами, совершаемыми ритуал. Определение «не
полностью осознается» в переводе в систему психологических координат,
означает превращение того, что ранее было контролируемым и имеющим смысл, в
разряд автоматических, неконтролируемых процессов. Превратившись в
автоматический процесс, некая последовательность действий логично отрывается
от своего изначального содержания (даже в том случае, если при рождении
ритуала каждое его действие было наполнено смыслом). Оставаясь более или
менее бессмысленным, ритуал, тем не менее, не теряет своей функциональности –
формирование условной, «как если бы» Вселенной (термин Адама и Роба), гораздо
более безопасной, спокойной и четко регламентированной, происходит именно
благодаря ритуалам. Продолжая столь вольно изложенные здесь мной мысли
Адама и Роба, рискну добавить, что ритуальная активность становится
мощнейшим механизмом психологической защиты, функционирующим как на
уровне одного человека, так и на уровне группы.
Ритуалы, проводимые на определенном месте и в определенное время –
мазарах Таласской области, стали на три коротких дня семинара тем
инструментом формирования общей реальности, который заменил все возможные
технологии консолидации группы. Были ли эти ритуалы наполнены сокровенным,
интимным содержанием для одних или являлись просто необходимой
последовательностью малоосознаваемых действий для других – не имело
большого значения. Ритуалы выполняли свою функцию - границы между людьми
и устанавливались, и преодолялись с их помощью, безопасная, неагрессивная
«условная вселенная», выполняющая свои консолидирующие функции ничуть не
хуже общего коммуникативного пространства, позволила, на мой взгляд,
преодолеть наиболее болезненную часть трудностей внутригруппового
взаимодействия.
Очень короткое заключение
Таласский семинар был нелегким и для участников, и для его
организаторов. Он и не мог быть простым, так как взаимодействие различных
представлений о реальности далеко не всегда проходит мирно. Как и должно было
быть, семинар вызвал массу вопросов, ответы на которые, возможно, послужат
чрезвычайно полезным источником для последующей творческой работы в самых
разных реальностях.
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О СЕМИНАРЕ «ОСНОВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПОНИМАНИЯ
РИТУАЛОВ»
Мамбетова Алмажан
Директор фонда «Кыргызское наследие», Бишкек
1. Семинар был представительным, хотя, на мой взгляд, в кыргызской
части не хватало специалистов, целенаправленно изучающих ритуалы, как Адам
Селигман и Роберт Веллер.
2.
Как показывает практика, почти у всех народов в какие то
определенные этапы своего развития, особенно во времена тяжелых социальных
или климатических потрясений и катаклизм, проявляется интерес или даже в той
или иной степени возврат к национальной идентификации, то есть пристальный
изучающий взгляд назад, в свое прошлое, историю, культуру, традиции. Но это
уже осознанный интерес с высоты современного развития и понимания процессов
прошлого, то есть процесс обновления идентичности нации, своеобразный отбор
того, что важно и что можно отбросить на данном этапе своего развития.
3.
Этот процесс характерен и для маленького Кыргызстана, который за
исторически короткое время (чуть с лишним одного века) пришлось пережить
множество потрясений, не успевая приспособиться к одному, и уже переходя к
следующему:
 отказ от Туркестанского господства
 присоединение к царской России
 переход к оседлой жизни
 влияние 1-ой русской революции 1905 г., закончившейся для
многих кыргызов бегством в другие страны
 последствия Великой Октябрьской революции (положительные)
 Великая Отечественная война
 Восстановление послевоенной разрухи
 Годы реакции и сталинской репрессии
 Развал Союза
 Постсоветское состояние один на один с навалившимися
проблемами
 Выбор пути дальнейшего развития: к счастью выбран
Демократический Путь развития, а не опора на Ислам как у
некоторых наших соседей, и который породил у них проблемы
терроризма и затем распространился на всю Центральную Азию
 Интерес и даже переход в современном кыргызском обществе к
«Тенгрианству» - к древней философии, учившей жить номадов в
гармонии с природой, и которая до сих пор превалирует в
традициях и ритуалах современных кыргызов, несмотря на
исламизацию кыргызов арабами. Этот интерес и переход к
древней философии я расцениваю как протест против принесших
множество отрицательных, разочаровывающих радикальных
направлений Ислама в мирное кыргызское общество, прежде не
знавших и не приемлющих эти проблемы.
Все эти процессы, как мы убеждаемся, неминуемо должны были и приводят
к современному процессу идентификации своих истоков. Ритуалы, обряды и
обычаи, как средства нахождения путей самореализации и самовыражения той или
иной нации, попытка гармонизации себя и окружающих путем следования
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древним или нахождения (создания) новых, приемлемых в новых условиях
ритуалов.
Для меня семинар был откровением и толчком для размышления и, в
конечном счете, приведшим к выводу о необходимости сохранения основных (не
буду перечислять) интегрирующих нацию ритуалов кыргызов. Именно через
традиции, ритуалы мы можем определять свою роль в обществе, ответственность,
возложенную на каждого из нас.
Разве каждый из нас не испытывает во время важных для нас ритуалов
особого трепета и причастности к обществу и нации? И этот трепет есть нечто
более, чем просто подчинение ему или принятие, а процесс откровения и
искренности перед самим собой, когда индивид испытывает свою причастность к
миру, свое единение с ним как его частица и член данного сообщества.
Вывод
Ритуалы нужны для обңединения нации, для гармонизации и слияния с
природой, для организации, облегчения и упорядочения жизни и быта, лучшего
понимания и строительства отношений с другими, самовыражения и понимания
своей сути как части мира и общества, подчинения законам общества и
самодисциплины.
В целом, семинар во всех отношениях был насыщенным и интересным, и
организован на хорошем уровне. В связи с этим позвольте еще раз выразить
благодарность его организаторам, спонсорам и участникам за участие!
ФУНКЦИИ РИТУАЛОВ, ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИИ,
РИТУАЛЫ В ТРАДИЦИЯХ)
(Заключительное слово Гульнары Айтпаевой на семинаре)
Здесь собрались очень разные люди.
С одной стороны, в семинаре участвуют люди, у которых нет даже базового
образования средней школы советского образца и люди с докторскими степенями
как советского, так западного образца.
Вы так же заметили, что здесь собрались люди совершенно разных
возрастных групп, здесь представлены поколения от студентов до старейшин.
Мы все из совершенно разных профессий: архитекторы, художники,
музыканты, преподаватели ВУЗов и академические работники, смотрители святых
мест, целители.
Мы живем в разных частях мира и региона, но что серьезнее: мы живем в
совершенно разных культурах и социальных условиях.
По всем этим формальным показателям мы не должны были оказаться в
одном месте в одно время. Однако было одно обстоятельство, которое позволило
нашему центру Айгине обңединить столь разных людей в одну группу. И это
обңединяющее обстоятельство - ваш тот или иной интерес к ритуалам, ваша та
или иная связь с миром ритуалов.
Сначала я даже не могла обңяснить самой себе, почему так хочется собрать
столь разных людей. Ведь команде Айгине, большинство которой является
исследователями и преподавателями, было гораздо яснее и проще, и логичнее
сесть вместе с коллегами из других стран и обсудить те или иные вопросы
ритуалов. То, что яснее, проще и логичнее, возможно, дало бы ясные и логичные
результаты. Но является ли таковым сам мир ритуалов? Возможно, это и было
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одним из бессознательных импульсов сделать экспериментальный семинар с
необычным составом участников.
Хотя необычность задуманного меня очень беспокоила: сможем ли мы,
люди из столь разных культур, со столь разным жизненным опытом говорить
друг с другом, сможем ли мы сделать усилия понять друг друга? Мое
беспокойство было очень сильным, я вновь и вновь задавалась вопросом, что, если
эта затея окажется не продуктивной, что, если мы не сможем услышать друг друга
из-за своей изначальной разности? Как организаторы мы постарались обеспечить
предварительную основу для будущей совместной работы: были переведены и
отправлены участникам определенные тексты для предварительного чтения,
выстроен план двухдневной работы, в который вошло не только обсуждение
ритуалов и текстов, но и участие в самих ритуалах на святых местах.
Если вы заметили, тема семинара поставлена достаточно широко. Это первый семинар такого рода, и вряд ли было бы разумно ставит тему узко и
специализированно. Широкая постановка темы позволила каждому выбрать
удобный ракурс, хотя, наверное, кому-то такая широта была не удобна, предмет
разговора казался расплывчатым.
Роберт и Адам говорили о том, что здесь нужно создавать некий особый
язык, который позволил бы нам совместно работать. Поэтому я очень надеюсь, что
замечания некоторых участников, что мы говорили, возможно, о разных вещах,
что мы не определились изначально с какими-то терминами, что разговор «о чемто, не понятно о чем», как сказала вчера Майра, - я надеюсь, все это было
процессом поиска и строительства «нашего» языка. Ведь в начале любого нового
дела нужно дать возможность высказаться участникам, прояснить исходные
позиции, на которых мы стоим в отношении ритуалов и их функций в
современном мире, не смотря на несвязность и разность этих высказываний. И
если будет вторая встреча, то это должна быть уже встреча на языке, который мы
все старались создавать здесь.
Позвольте мне остановиться на примере «чистого-нечистого», вызвавшем
большие споры: есть или не есть свинину. Мир становится все прагматичнее, и это
влияет на все сферы жизни. С рациональной точки зрения свинина, действительно,
калорийна и в ней много поливитаминов. Но человек ведь существо не только
рациональное, он еще состоит из других, грубо говоря, компонентов. И вот в той,
иррациональной сфере, для многих лежит запрет есть свинину. Я не могу сказать,
что я глубоко религиозна или последовательная мусульманка, но свинину я
последовательно не ем. Это действительно поливитамины, это действительно
сытное мясо, но я его не ем. Так работает не то, чтобы моя религиозность или
стремление к духовной чистоте, так работает мое иррациональное начало. Вот эти
иррациональные проявления человеческого существа, мне кажется, нам нужно
уважать. Если кто-то этого не делает, хотя и затрудняется обңяснить почему, нам
нужно оставить ему право делать или не делать этого. И в этом смысле очень
важно не навязывать свою волю к другому. Вот смотрите, Улан и Баходир, они
люди одного поколения, получили образование в одинаковой идеологической
среде, живут в соседних странах, Кыргызстане и Узбекистане, с общим советским
прошлым и общей главной религией ислам. Но они высказали две
противоположные идеи. Улан считает, что общество должно модернизироваться, и
в этом смысле, ритуалы, и отношение к ним должно меняться. Баходир возражает,
считая, что в такой позиции кроется угроза базовым устоям общества, в том числе,
религиозным и моральным.
Подходы Улана и Баходира не являются взаимоисключающими. Живя в
большом меняющемся мире, мы сами до какой-то степени должны меняться.
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Вопрос в том, до какой степени? До какой степени обновляющийся мир и древние
ритуалы воздействуют или должны воздействовать друг на друга? Как, не
разрушая корней, из которых мы растем, быть современными и соответствовать
требованиям очень быстро изменяющегося века и времени? Вот один из вопросов,
который для меня стал очевидным во время дискуссий.
Еще один интересный момент семинара. Есть практики ритуалов, и есть
теории ритуалов. Было интересно наблюдать за встречей людей, которые всю
жизнь ритуалы делают, тем самым хранят и развивают эту сферу культуры и
жизни с людьми, которые о ритуалах пишут, создают теории ритуалов. Люди,
делающие ритуалы и живущие в ритуалах, являются обңектом исследования для
тех, кто исследует и описывает ритуалы. Могут ли практики вести полноценную
дискуссию с теоретиками? Это, конечно, вопрос во многом условный. Но что для
меня стало очевидным во время этого семинара: те, кто исследует и те, кто делает,
должны быть не только в позиции «изучающий» и «изучаемый», но и в ситуации
собеседников, обсуждающих общие темы и идеи. Бесспорно, что теории ритуалов
создаются на основе практик, и в этом смысле их адекватность, убедительность
или глубина зависит от степени знания практик. Теоретики часто могут обңяснить
то, чего не знают практики. Практики делают ритуалы, но иногда не могут
обңяснить, почему они делают именно так или именно это. И здесь открывается
важность и нужность работы теоретиков для практиков.
В заключении я хотела бы выделить на основе нашей двухдневной
дискуссии
несколько
идей,
которые
все-таки
сделали
возможным
взаимопонимание до определенной степени. Еще раз повторюсь, мы говорили
очень разные вещи и с очень разных позиций. Но было несколько идей в
отношении ритуалов, с которыми мы все согласились. Первое, все мы признали
необходимость ритуалов. Это может быть совсем не разрезание пут или не первое
укладывание ребенка в колыбель, это может быть ритуал молодых архитекторов,
которые сами его сотворили. Второе, мы все согласились с тем, что ритуал есть
некая система смыслов. И эту систему смыслов можно понимать или не понимать,
принимать или не принимать, можно получить ее в наследство от кого-то (скажем,
предков) или породить самим. Третья идея, с которой, по-моему, все согласились это динамичность ритуалов. Ритуалы находятся в состоянии движения и
изменения. То, что разрезание пут сто лет назад выглядело по одному, а сейчас
совсем по-другому, мы несколько раз слышали и даже увидели во время семинара.
Четвертое, мы все согласились с идеей вариативности ритуалов. У одного и того
же ритуала есть много разных вариаций, которые зависят не только от фактора
времени, но и от многих других обстоятельств. Четвертая общая особенность
ритуалов является для меня принципиально важной. Я хочу акцентироваться на
том, что признание вариативности означает наличие общего ядра. Через анализ
ритуальных вариантов мы можем узнать много специфического о группе,
выполняющей именно этот вариант. Но важнее для меня здесь то, что
вариативность так же позволяет искать, узнавать и видеть общее ядро –
стержневой компонент, который обңединяет разные группы (народы, общества).
Так, наблюдая общую основу многих ритуалов казахов, кыргызов, туркменов, мы
задумываемся о неких родственных корнях.
Наш общий интерес к ритуалам позволил нам оказаться в одном месте в
одно и то же время. Мы бурно делились своими идеями, спорили, не понимали и
не принимали те или иные точки зрения. Именно в режиме такого странного
семинара мы вынуждены были признать, насколько разнообразен и многозначен
мир ритуалов и наша связь с ним. Именно это разнообразие и многозначность
ограничивают нашу свободу. В режиме такого необычного семинара мы видим,
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что создать единственно правильную и всеми разделяемую теорию ритуалов не
представляется возможным. Мы не можем игнорировать возможность «разных
правд». И нам нужно с этим как-то жить и развиваться. Нам нужно, как говорил
уже здесь, кажется, Адам, признать границы собственных идей, а так же границы
идей собеседников или оппонентов, и уважать эти границы.
Позвольте поблагодарить вас всех за то, что вы приняли наше
приглашение, которое на самом деле было вызовом. За большой и эмоциональный
труд, за уважение друг к другу и вклад в работу семинара.

261

6-БӨЛҤМ
МАЗАРЛАРДЫН СОВЕТ УЧУРУНДАГЫ ТАЖРЫЙБАСЫ
КИРИШҤҤ
Азыркы мазар зыяратчыларынын басымдуу бөлҥгҥ орто жаштан эбак өтҥп
калган адамдар, демек, алардын мазар басууга кадам койгон, мазар баса баштаган
алгачкы учурлары совет дооруна туура келет. Азыркы жашоо-жагдай менен ар
кыл өңҥттөн салыштыра келгенде, ал адамдар канчалык совет учурундагы өткөн
жашоолоруна, кылган тириликтерине ыраазы болуп, ошол учурга карата
сагынычтарын жашыра албаганы менен өмҥр-тагдырларынын ажырагыс бөлҥгҥ
болгон айрым нерселерге келгенде, нааразычылыктарын дагы жашырбайт.
Совет бийлигинин динге болгон мамилеси жана саясаты көпчҥлҥгҥбҥзгө
маалым. Мазар басуу ал учурда диний зыяндуу калдык катары таанылып, ага
каршы катуу чаралар колдонулган. Жалпысынан алганда, динге каршы совет
саясаты жөнҥндө көп изилдөө иштер жазылган, ал эми мазар басуу маселесине
келгенде, тескерисинче, бул жөнҥндө жазуу булактарды табуу кыйын. Сиздер
окуп жаткан баптын баалуулугу ушунда: Талас жергесиндеги зыяратчылар совет
мезгилиндеги өз баштарынан өткөргөн кордуктарын, коомдун, айланачөйрөсҥндөгҥ кишилердин мамилесин айтып берҥҥдө. Бул жакынкы гана
мезгилде, кечээ эле элибиздин башынан өткөн тарых, окуу жана илимий
китептерге кире элек тарых.
Ар бир кыймылыңдан өкмөт менен партияга каршы терс кадамды издеп,
«Сталин кудай, Ленин кудай», - деп жҥрҥшчҥ деп бҥбҥ Сооронбаева Сонунбҥбҥ
баса белгилегендей, а кездеги өлкө билермандары менен алардын камчы
чабарлары чыныгы кудайды көкҥрөк менен сезгенди мындай кой, атеизм деген
нерсе негизги багыттоочу кҥч болуп жаткан доордо, ойлогон оюңду
көзөмөлдөгөнгө чейинки жапыз, басмырт мамилеге тҥшҥшҥп, биз ыйык деп
тҥшҥнгөн мазарларды ар кыл жол менен басмырлап, кыргызчылыкка кыя балта
чапканга аракеттенишкен.
Кайсы гана көрҥнҥш болбосун, мындай катаал коомдук шарт ал ҥчҥн
сынактын сынагы. «Каар замандын» кысымында баш ийгендери баш ийишип,
ичинен зарлап ыйласа да, замандын мыйзамына багынышып, жашоо-турмуштарын
акырындап жаңы нукка салышкан. Мазарсыз жашай албагандар гана мазар
басышкан. Замандын каарына карабастан, «кыргызчылык кайдан жоголсун»
(зыяратчы Тургун) деген гана бекем ишеним менен туруштук берип келишкен.
Адам баласы катуу куугунтук жеп, суракка алынып, камакка салынып,
бирок ыйык жерлерден кайтпаганы, бул мазар басуу калдык эмес - «чындык»
экенинин тарыхый далили.
Албетте, андай куугунтуктоолордун аягы сууп, кудайдын кайсы бир кҥнҥ
өздөрҥ ыйык туткан жерлерине каалаган учурунда, каалаган адамы менен оңой
барып калчу кҥн боло тургандыгынан ал кезде зыяратчылар кабардар да
болбогону ырас. Болгон артынан тҥшҥҥлөрдҥ турмуштун мыйзамы катары
кабылдап, тҥндөп мазар баскандарын жашоо ҥчҥн кҥрөштҥн бир бөлҥгҥ катары
жоопкер сезип, ошол бет алган мазарына жетип зыярат кылганына миң мертебе
тобо кылып, кудайга барчу жолдун учугун таап, ондогон жылдар мазар баскан
кишилер ҥчҥн ал кҥндөр бҥгҥн эскерме. Эскерип гана эмес, биздин даанышман
ата, апаларыбыз ал кҥндөрдҥн ар бир майда-чҥйдөсҥн талдай да билишет. Биз
кызыккан сурообузду узатаарда атайын дал ошондой куугунтук жеген адамдарды
иргеп, издебегенибиз менен, улуу деп урматтап маекке чакырган адамдарыбыздын
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дээрлик баары жаңкыдай мамилени көзҥ менен көрҥп, жону менен сезгендер
болуп чыкты. Демек, бул бҥтҥндөй бир нече муундун баштан кечирген запкысы.
Ал эми «Ошондой шартта сиз шакирт даярдай алдыңызбы?» деген
суроонун жообу деле оң болуп чыкканы, муундар ортосундагы байланыштын,
улуу менен кичҥҥнҥн ортосундагы парздын кандай шарт болбосун улана берээрин
айгинелейт. Болбосо азыркы эгемендҥҥлҥк доордо жашырбай-этпей өз
шакирттерин даярдап жаткан андагы шакирттер - азыркы устаттар кайдан чыкмак.
«Мазардын мага тийген пайдасы – мен жиндеп кетпей ҥйдө ушул
балдардын апасы болуп калганым», - дейт 80 жаштагы Тургун апа. Жогорку
бөлҥмдөрдҥн биринде кыргыздын «Биринчи байлык ден соолук…» деген макалы
тууралу белгиленгендей, зыяратчылардын мазар басуусу алгач ден соолуктун,
кара жандын айынан болгондугу ырас. Бирок ошол эле учурда орозо кармоо,
битир берҥҥ, айттоо, намазга жыгылуу сыяктуу көрҥнҥштөр да тыюуга салынып,
бирок элдин ал салт, милдеттерди моюн сунбай өз алдыларынча аткара
бергендерин маалымдашкандарына караганда, алар дегеле өздөрҥ «кыргызчылык»
деп тҥшҥнгөн нерсени сактап калууга далалаттанышканы байкалат.
«Кыргызчылык кайдан жоюлсун» - алардын тутунган эрежеси да, ишеними да
ушул.
КЫРГЫЗЧЫЛЫК КАЙДАН ЖОЮЛСУН…
Зыяратчы Тургун
Мен мазар басууну совет доорунда орустардын убагында баштагам.
Тоскоолдукту сурайсыңар. Оо тоскоолдук болгондо кандай, бизди милициялап
кууп жаман кылган. Жанды койбой сурады. Мазарга барганда бара албай көрҥнгөн
жерге бекинип. Көрҥнгөн аңга, чункурга бекинип. Тҥнөп келгенге уруксат берген
эмес. Куугунтуктаган себеби деле ошол, көп-көп болуп жумуш убагында мазар
басасыңар, жумуш калып калат деп. Дагы адамдарды ээрчитип аласыңар деп. Эми
ал убакта биз адам ээрчитпей эле жан соо кала турган жер таппай калганбыз.
Таластын баш-аягындагы мазар калган жок. Мен молдо, мен шайык, мен
мазармын деген жердин баарына бардык. Мазардын мага тийген пайдасы - мен
жиндеп кетпей ҥйдө ушул балдардын апасы болуп калганым.
30 жаштагы келинмин. Мазар баскан кабарым кайдан-жайдан болсо да
жетчҥ жерге жетет. Мага келип көрҥнгөн көп кишинин бирөө өкмөттҥк болсо,
бирөө мендик болчу. Ошол элдин арасында жҥргөндөрдҥн бирөөсҥ эле айтып
коет. Милициялар менен зыярат кылып жаткан учурда көрҥшкөн учурларыбыз
болгон, бирок мен такыр мазардан милициянын колуна тҥшкөн жокмун. Бир жолу
Манас атага бардык, барып он экиге чейин олтуруп, анан биз Каныкей апанын
булагына кеткенде милициялар келип бизди таппай калышкан. Менин артымдан 5
жыл куугунтукташты.
Азыр мазарга барганда эл суунун агымындай эле барат да. Ал убакта болсо
качып, жашынып, кҥндөп-тҥндөп жашынып, эл бирин-бири тааныбай барышкан.
Ал убакта деле кыргыздын сөөгҥн, изин калтырган мазарды таштай алчу эмеспиз.
Анда каерге барса дагы зыяратка аттанган адам артка кайтпай туруп, бекинип
болсо дагы барып келген. Артынан милиция кууп жҥрсө да чычырканактын
арасына болсо да тҥнөп, туруп келет. Биз, мисалы мен, дайыма тҥндөп барчумун.
Каерге болсо дагы эптеп жашынып, тҥнөп жатчубуз. Ошентип биз
куугунтукталган убакта Өзбекстанда зыяратчыларды кууган жок. Казакстанда
куугунтук бир аз болду.
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Мазарларга барганда кылган ырымыбыз деле жок жарытылуу. Ошол убакта
эмнени кыласың, артыңдан милиция кууп жҥрсө. Мен шам кҥйгҥзө албачумун.
Кууган милицияларыңдын ичинде кыргызы деле бар. Кууганда эмне кылат эле
зыяратчылар, бекинип калды, мал сойгон эл ошол малды төө парасына берип,
бекинип калды. Баланча атага аталды эле деп куран айттырып, ҥйҥнөн берип
калды тҥлөөнҥ. Анткен менен кыргызчылык кайдан жоюлмак. Жо-ок, жоюлбайт.
48-жылы орозо кармабагыла деп да тыюу салынган. Эл орозосун токтоткон жок,
битир бербегиле деди эле, ошондо эл битирди токтоткон жок, айтта айт намазга
чыкпагыла деди эле, айттоо бул кыргыздын мыйзамы болгон, аны кайдан
токтотмок. Ошондо эл койгон жок, эртең менен таң багымдатта барып намазга
жыгылып келишчҥ. Айт арапа, орозо эч кандай токтогон жок. Жеке мен
колдоочуларым уруксат бербей калганда гана уруксат жок экен деп токтотуп
койгонум болбосо, 15-20 кҥндө бир барчумун. Ал жакка барып турбасам болбойт
эле, мен ден соолугум менен жан сактай албай калчумун.
Мазарга баруу жолун ошол милицияларга тҥшҥндҥрҥп коюу деле ойдогу
нерсе болчу. Мен Бозтектирге барып ооруп жатканда мал сойдук, менин
кожоюнум мугалим болчу, аны эмне мал сойдурасың деп райкомго чейин алып
барып, жумуштан алабыз деп азапка салышкан. Сени иштетпейбиз, сен атеистсиң
дешкен. Анан ким кантип аларга тҥшҥндҥрөт.
Ошондой шарттарда ҥй-бҥлөң гана демөөр экен. Анан дагы Унут деген
апаны устат кҥткөн жайым бар, бирок ал деле көпкө узаган жок. Ооруп жҥргөндө
мен аны ээрчип мазар кыдырып калгам. А болбосо баарын эле өзҥм аздап
ҥйрөнгөндөй болдум. Устат болуш ҥчҥн адамга кҥч керек. Эми ал өзҥнөн. Өзҥ
кҥчтҥҥ болсо, калганын кудай жардам берет.
ЧОКУНГАНДЫ ЖАСАСАК, БИЗ ЖАКМАКПЫЗ АЛАРГА
Зыяратчы Унут
(Ибраимова Зариманын маегинин негизинде).
Азыр 75ке карап калдым, кыргызчылыкты 27 жашымда моюнума алгам.
Совет доору мазар басууга абдан көп тоскоолдук кылган. Орустар молдо
менен бҥбҥнҥ куугунтукка салган, бизди алдамчысыңар деген. «Догдур турат,
аларга баргыла, молдо, бҥбҥ дегендин бизге кереги жок», - дешкен. Биз жаш
убагыбызда молдолорду Сибирге айдап, он жылдап тҥрмөгө кескен. Мени да
суракка алган. Ошентип өзҥбҥздҥн кыргыздын динин жок кылып, бизди оруска
оодурабыз деген. Чокунганды жасасак, биз жакмакпыз аларга. Биз болсо «кудай»
деп беш убак намаз окудук.
Эгемендҥҥлҥккө чейин мени суракка алды. Бир кҥнҥ Кировкага чакырып
жатат деп бир милиция келди. Анан мен соо чакырбаганын билдим, барсам,
«Алып келдиңби бҥбҥнҥ?», - деди ичтен, кирсем прокурор экен. Анан столго
олтурсам мени бир тиктеп алды, жаш бала экен. «Мен сени бир кемирейген
кемпир экен десем, кудай ургур жапжаш болуп туруп эмне элди алдап жҥрөсҥң?»,
- деди. «Кудай сени урабы же мени урабы? - дедим. - Сен эмне кудай ургур
дейсиң, аны Алла таала өзҥ билет, кимди урат. Оозуңа карап сҥйлө», - дедим.
«Безилдеп, корко турган тҥрҥ жок муногунун», - дейт. «Сен эмне менин жараткан
кудайым белең, менин жанымды кудай эле алат, мен бир кудайдан гана корком дедим. - Мени сен эмне кҥнөөм ҥчҥн чакыртып сурап жатасың? Жети атамдан
бери келе жаткан бул касиетти менин албаска эч кандай айлам жок. Кудайдын
алдында мен ушуну айтам». «Бҥбҥсҥңбҥ?» - деди, «бҥбҥмҥн» - дедим. Муногуну
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безилдетпей алып барып тҥрмөгө кама деди. Ҥч кҥн тҥрмөдө олтурдум, төртҥнчҥ
кҥнҥ бир тууганым келип чыгарып кетти.
Бир мезгилде менин өзҥмдҥн эле сиңдим мага деп КГБдан бир бала келсе,
ошону жибериптир. Биз Бозтектирге баралы деп жатканбыз, мен машина таап
келем деди. Мен машинаны өзҥм эле таап алам деп койдум. Анан биз Бозтектирге
барып калсак, артымдан барды. Ошондо зикир башталып, ошол баланы айтып
жатканда нары жактан бирөө сҥйлөп жиберди, зикир бузулду. Зикир бузулгандан
кийин эч нерсе көрө албайсың. Ошол баланын башын кармап туруп: «Жаш
экенсиң, бирок жаш болсоң дагы кишиге жакшылык кылбаган бала экенсиң», - деп
жаңы эле айткам. Ошо менен баары айтылмак да, мени аңдыганына чейинки ишаракеттери айтылбай калды.
Ал убакта менде бҥбҥ көп болчу. Анан бир милиция келди, бул
бҥбҥлөрҥңдҥ алып кетем деп. «Айланайын балам, буларга тийе көрбө, булар да
кудай деп өздөрҥнҥн жаны ҥчҥн жалынып жҥрҥшөт. Булар да бир гана кудай дейт
да, андан башка эмне кылышат», - дейм. Кийин көп өткөндөн кийин бир
милициянын баласы беш жашта экен, тили буулуп сҥйлөбөй калыптыр. Бир дос
милициясы айткан экен, бул жакта бир эже бар, ошого алып баралы деп. Бала ҥч
жолу зикир чалынгандан кийин сҥйлөп, калыбына келди. Анан кийин мага бир
жоолук салып кетти. Анан кийин ошол милиция келип мени кармабадыбы. Адамга
сооп, жакшылык жок. Ошондо эшикти ачып кирип келгенде, көзҥ-көзҥмө
чагылыша тҥштҥ. Анан мен кийин айттым берки балага: «Алып келген балаң мени
кайра өзҥ кармады» - десем, ал барып тигини өлөрчө тепкилеп салыптыр. «Балаң
дудук болуп турганда жакшы эле эжем. Анан балаң сҥйлөп калгандан кийин өлбөй
эле бери жакта туруп турбайт белең деп айттым», - дейт. Ошондон кийин элден
көңҥлҥм аябай калды.
Ошол убакта элди көп карабай калдым. Болбосо ар бир бейшемби кҥнҥ 70,
80ден эл келер эле. Анан элден менин көңҥлҥм калып калды. Караган менен
болбойт экен деп, жек-жаат, уругумду гана карай баштадым.
Азыркы бҥбҥлөр жанынан киши өтҥп, кыйкырып, өкҥрсө дагы зикири
бузулбайт экен. Азыркы бҥбҥлөргө таң калам. Анан дагы эки, ҥч жылга жетпей
эле булардын көзҥ ачылып кетет экен, ак кийинишип деги эле. Бул иш өзҥ аябай
оор нерсе. Беш убак намаз окуш керек, ушак айтпаш керек, уурулук кылбаш керек.
Муну тҥшҥнбөгөн кишилерге миң айтсаң да, тҥшҥнбөйт.
Совет учурунда азыркыдай соо адамдар барчу деле эмес, ооругандар барчу.
Башы оорубагандын кудай менен иши жок да. Ал эми азыр болсо мазарларга
барсаң, ар кандай шумдукту көрөсҥң. Бирок өзҥбҥздҥн динибизди сактап
калганыбызга мен абдан ыраазымын. Ошол убакта биз орустар менен кошо жашай
бергенде, ажалыбыз жетип өлгөндө, келме айта албай калат белек. Эски молдолор
өтҥп, жаңы молдолор чыкпай калат беле деп ойлочу элем. Биздин динде уурулук
кылба, кишиге жамандык кылба деп айтат экен. Колуңда болсо колунда жок
адамга каралаш дейт экен. Орустун ҥйҥнө барчы, кел деп айтаар бекен. Бирок орус
деле биз менен бир тууган. Болгону алар өз кудайын өзҥ алып коюп, каапыр болуп
калган. Баарыбыз Адам ата, Обо энеден жаралганбыз. 24 эгиз тууган. Бир-бирине
ооштуруп баш коштурган кудай. Орустар гана өзҥмдҥкҥн өзҥм алам деп жҥрҥп,
көздөрҥнҥн көктҥгҥ өздөрҥндө гана сакталып калган.
Куугунтуктап турган учурда мазарга Алла таалам жиберсе, кете берчҥмҥн.
Бирок, тҥн ичинде барчумун. Бир кҥнҥ эле алтҥндө кҥздҥктҥ аралап, жашынып
бара жатсак, иттин улуганы угулду. Анан бир убакта жаш баланын ыйлаганы
угулду. Боотерек атага жетип калган учурда аркабыздан куугунтук машина барып
калды. Кҥздҥктҥн арасына кире качып, ошол жерде олтурдум. Алар келип светтер
менен Боотеректин туш-тушунан издешти. Ошондо Боотерекке жетпей кайттым.
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Көрсө ит улуганы бул мага белги берип жатканы экен. А жаш бала ыйлаганы
болсо кудай тилегиңди кабыл кылды, кайт деп жатканы экен. Аны мен тҥшҥнбөй
эле, мазарга жетип кайтам дегем. Тҥндө чыккам, саат ондо, ошондо таңга маал
ҥйгө келдим.
Бизди куугунтукка алган адамдардын өздөрҥнө анын терс таасири тийди.
Мени камаган прокурор экөөбҥз кудай ургур деп бир-бирибизди тилдешип
калдык. Ошол бала бир айга жеткен жок. Ошол конторунан жан берди. Алар ошол
өлҥмдҥн сырын сезген жок.
Тоскоолдуктарга карабай мазарга барып жҥргөнҥмдө ата-энем, балдарым,
эч ким каршы болгон жок мага. Бардыгы динге ишенген адамдар.
Эгерде эгемендҥҥлҥккө жетпей, куугунтукка алып, тыюу сала берсе
кыргызчылык тҥп тамырынан жоголуп кетмек. Биз өзҥбҥздҥн динибизди таштап,
орустун динине кирип кетмекпиз. Тҥшҥнбөгөндөр азыр деле кирип кетип
жатпайбы башка динге.
Кыргызчылык жолуна тҥшкөндө, жогорку Ленин колхозунда Каныкей
деген чоң бҥбҥ болгон. Мен оорудум, элден угуп бардым. Мен ошондон айыктым,
ал мени жолго салды. Ал бҥбҥ көзҥмдҥ чала ачып, кайтыш болуп кетти. Анан мен
устаты жок жетим калдым. Башка бҥбҥ-бакшынын баарын кыдырып көрдҥм. Анан
мен Баба атага барып, жолго тҥштҥм.
Кыргызчылыкты мойнуна алган кишилердин устаты, сөзсҥз, болуш керек.
Устат бул - сенин бара турган жериңе жол көрсөтҥп бериш керек. Ал мени жолго
салыш ҥчҥн менин адамдарымды40 тааныта алгандай болуш керек. Устаттык
биздин ата-бабаларыбыздан калган. Устатка кырк жыл кызмат кылсаң дагы
эмгегинен кутулбайсың деген.
Азыр менин шакирттерим көп Таластын баш аягында.
АЛ ЗАПКЫНЫ ӨЛГӨНЧӨ ЭСКЕРЕМ.
Жумакеева Сакен
(Ибраимова Зариманын маегинин негизинде).
Совет доорунда бизге тоскоолдук болгон, болгондо кандай, айланайын,
кагылып кетейин, жаман болду, бизди 1987-жылдары го ушу, сҥрҥп, ошол убакта
кыргызчылыкка тим эле кылыч менен сайгандай сайып, аябай кубалады го бизди,
ай бай-бай-бай. Бизди ҥйгө да тҥнөтпөй койду го, мазарга барсаң мазардан кармап,
базарга барсаң базардан кармап, алдыбызды камап, аябай кыйнады го. Мазарга
барбагыла, эч нерсеге ишенбегиле деп, кыргызчылык кылып мазар-очокко
баргандарды, кыдыргандарды кубалап, молдолорду кубалап. Эми биздин
тҥшҥнгөнҥбҥзчө кыргызчылык болбосун деген болуш керек. Молдолорду да
кубалап ушундай жаман болбодубу, кагылайын. КГБ дегени оорулуу өңдөнҥп
бизге келип, анан кармап жҥрҥштҥ. Мен дагы кармалып калып, анан суралып
чыгып кеттик го. 3-4 ай кууп жҥрҥп анан кармашкан, анан сурак жҥргҥздҥ,
алдыбызды камады, беш кҥн жатып чыккандар бар. Маалымат алабыз деп
келишти, жарыңызга тҥшөбҥз деп келип жҥрҥштҥ. Алдап кармашкан да, мисалы,
мен өзҥм нак колго тҥшҥп берген жокмун. Бирок мени да аябай кубалашты,
мазарга барсам мазардан, ҥйгө келсем ҥйдөн кубалашты. Мазардыкы го
тҥшҥнҥктҥҥ, ҥйдөн киши көрбө деп кубалайт да. Адамдар келсе «булар эмне
келип олтурат, сен буларга кыргызчылык, бҥбҥчҥлҥк кыласың» - деп киши
көргөнгө да тыюу салган. Аябай бизди жаман кубалады жаш кезибизде, жаш
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Колдоочуларды, пирлерди, ээлерди деген мааниде.
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экенбиз, ошондо дагы баарын көтөрҥп кеттик го. Ҥйдөн кубалаганда ар кайсы
жакта качып жҥрдҥм. Ҥй бетин көрбөй жҥрдҥм го. Өкмөт тарабынан деги эле
бизди тҥшҥнҥҥ болгон жок. Талаалап жҥрҥп эптеп ошолордон кутулдум,
колдоруна тҥшпөй жҥрҥп кутулдум.
Мазарга барганда зыярат кылабыз, куран окуйбуз, кудайга жалдырайбыз,
ыйлайбыз-сыктайбыз, анан барган кишилерди кармайбыз, эм-дом кылабыз, бизден
эмес кудайдан деп. Жакшы болуп кеткендер биринчи кудайга, анан бизге ишенип
келе берет.
Куугунтуктун ҥстҥндө жҥргөндөн кийин коркосуң да, мазарга барганда он
киши сага көрҥнөм деп олтурса бешөөн карасаң, бешөө калат. Эми ал кезде
жашпыз, мазарга барбай коѐюн десең да болбойт. Мына эми-эми барбай коѐ
алабыз, карылык келди.
Бу кыргызчылык канда бар, ата-бабаларда бар нерсе бирге картайып биз
менен кетип калса дейбиз, ага болбойт да, балдарымдын бирөөндө калат.
Кыргызда бир макал бар: «Жети атаңда бар болсо жетелеп жҥрҥп жолго салат.
Алты атаңда бар болсо аркалап жҥрҥп жолго салат», - дейт. Анын сыңарындай бул
ата-бабадан калган нерсе болбойт, токтобойт. Жашыраак кезибизде ушу алыпучуп эле толкуган суудай болуп турчубуз. Бизге окшогон кыргызчылыгы бар адам
мазарга барып, кудай бир нерсе көрсөтсө көрөсҥң, аян көрөсҥң, кҥч пайда болот,
кандайдыр бир сергек болуп каласың, анан ошол ҥчҥн барасың.
Мазарга элдин каттамы ал убакта көп болучу азыркыга караганда, азыр
дагы эки-ҥч жылдан бери көбөйҥп калды го, элдер бир аз кудайга сыйынып, мазарочокту кыдырып калды го. Эмесе андан бери безге сайгандай болуп кыргызчылык
жолго эч ким барбай калган. Ошол убакта жаңыдан ушул жолго тҥшҥп келе
жаткандардан коркуп кайра жолго тҥшпөй койгондору да болгондур, айланайын,
ким билет, көрҥштҥ го, ошол убакта көптөгөн биз кудай менен сҥйлөшөбҥз
дегендер жоюлуп кетти го.
Совет доорунда мазарга бейшемби сайын эле бара берчҥмҥн, анан атайын
убактысы жок деле оолукканда эле кете берем. Бир жумада эки жолу уурданыпсуурданып бир кҥнҥ тиги жерге жатып, бир кҥнҥ бу жерге жатып, тҥндөп-кҥндөп
бара берчҥмҥн. Куугунтуктаганына карай албайсың, алардын аңдыганына карабай
кете берчҥмҥн, кантип карайсың? Бул нерсени мен дайыма айтам, кыргызчылык
дегениң өлгөндө калбаса мындай калбайт.
Совет доору дагы узак мезгилге созулуп, мындай нерселерге тыюу сала
берсе кыргызчылык тҥп-тамыры менен жок болуп кетиши мҥмкҥн беле деп өзҥмөөзҥм суроо деле берем. Жоголбогондо эмне. Дагы кудайга шҥгҥр, он жылдан бери
кайрылып, бардык кийинкилер минтип мусулманчылыкты издеп калбадыбы.
Орустун жолуна тҥшҥп алып, алар орустан да ашып кетти. Бизден бардык ачык
маалыматты алганга уруксат берген кудайга шҥгҥр.
Куугунтук жеп, ага болбой мазар басып жҥргөн ал мезгилде ата-энем жок
болчу, бир туугандарым туура тҥшҥндҥ. Кыргызчылык мындай, бир атадан он
бала болсо онун тең айландырат. Айландырып-айландырып, анан кайсынысына
кудай оомийн десе, ошол кармап кетет. Анан ар ким өзҥнөн коркот да, сен алсаң
экен, сен алсаң экен дешип. Башка туугандарым да жакшы, баары тҥшҥнҥштҥ.
Менин устатым биринчи - кудай, экинчи - Боотерек мазары. Мен устат деп
деле кармаган жокмун. Биздин жаш кезибизде, отузга жетпей жыйырма төртжыйырма ҥч курагыбызда, тиги Таластан нары Ленин деген жерде Каныкей деген
бир кары киши бар эле, ошол кишиге мен жети жолу баргам, ошол кишинин
айтымы менен анан кудай оомийн деп жолго тҥшкөм. «Биринчи кудай, экинчи
мазарың Боотерек болот, балам. Ошол жерге кҥндөп-тҥндөп бара бер, ыкласыңды
коѐ бер», - деп руксат берген ошол кишинин айтканы менен калып калдым, башка
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жакка көп чуркаган жокмун. Менин атам раматылык өзҥ дагы Боотерекке көп
келчҥ. Ошондо мен болжолу он жашка жетпеген убагым болуш керек, атам 46жылы кайтыш болгон. Атамдын этегин кармап жҥрҥп, анан атам өтҥп кеткенден
кийин кутулуп калдым, калып калды. Анан ошол Боотерекке көп келээр эле, анан
тиги кишиникин салыштырсам атам экөөнҥкҥ оро-пара дал келип калып
жатпайбы. Анан Каныкей апаны устатым дейм, ошонун айтканы менен болдум.
Ал тууралу бир уламадан уккам да, ушундай бар дегенинен анан баргам, кайсы
жылдары бардым, 1961-жылдары бардым го.
Өмҥрдө далай шакирт кҥттҥм. Шакирттер бар болчу кагылайын, баары
кетти. Болгон шакирттердин азыр бир азы келип турушат, келбей калгандары да
бар. Биринчи аларга жолду кудай көрсөтөт, анан мага келип, ээрчип, менин
айткандарым менен болушат, кылгандарымды кылышат.
Устат менен шакирттин байланышы, менимче, оогон төөнҥн жҥгҥн
оңдогондой. Кеп ошондо. Бир жакка ооп баратса оңдогондой да, кыргызчылыктын
байланышы ошондо. Андай-мындай деп жол көрсөткөн биринчи - кудай, экинчи устат.
Шакирттердин ар кимиси ар кандай болуп келет. Айрымдар угуп келет, кээ
бирлер аянында көрҥп келет. Бишкекте бир балам бар, анын да кыргызчылыгы
бар, бечара жакшы кармай албай жатат. Мен ага зор кызмат кылган жокмун. Өзҥ
аянында көрҥп таап келген, ишенип издеп келген, улам бир жерге барып, «жок,
бул байбиче эмес болчу» - деп, анан ушул апа болчу деп келген. Өзҥ ишенип
кудай жол көрсөтҥп келип турат.
Шакиртти, балам, эгерде анын аяны кҥчтҥҥ болсо, Алла таалам оомийн
десе көп деле кармабаш керек, шакирттин жети оймосуна кызыгып кармай берсең,
кҥнөө тапкандан башка пайда таппайсың. Анын жылы жок, жарым жыл, бир
жылдан кийин аяны кҥчтҥҥ болсо, жакшы жҥрҥп, жакшы турса, таза болсо болду,
өз алдынча кетсин, ал дагы өз тирилигин кылсын, жөн эле кармай бериш болбойт.
Устаттын жоопкерчилиги – шакиртти чоң жолго салат да, багыт берет, мазарларга
алып барат. Ошол адам андан ары алып кете алабы, кармап кала алабы, ал өзҥнөн,
анын да тҥйшҥгҥ бар да. Эми балам, кыргызчылыкта жҥргөндө шакирттери болуш
керек го. Молдо деле өзҥ эле молдо боло бербейт да. Өзҥнөн чоң илимди билген
адамга барат, анан ага да шакирт келет ушундай да.
КЫРГЫЗЧЫЛЫК ДЕГЕН КУДАЙДЫН САЛГАНЫ ДА…
Назекова Кҥкҥн
(Сатишева Назиранын маегинин негизинде)
Совет доорунда аңдып, 3-4 жыл катуу куугунтукташты. Киши көрдҥрбөй,
мазарга бардырбай, ушундай нерселерге тыюу салган да. Элдер тҥндө келип
көрҥнҥп кетишчҥ. Эми кыргызчылыкты кармаганда ар кандай адамдар болот да,
кээ бирөөлөр догдурдан айыга турган оорулууларды кармап олтура берет,
айыгасың, жакшы болосуң деп догдурга жибербей, анан анын убактысы өтҥп
кетип, каза болуп калат же дагы бир нерсе, анан кыргызчылык кылгандарга
барбагыла деп кыйкырып чыгышат. Силер эмнени билесиңер, догдурлар турганда
силер неге көрөсҥңөр деп анан бизге руксат беришчҥ эмес да. Төрөткөндө
коркушчу кан көп кетип калат деп. Бирок мен жҥзгө жакын аялды төрөттҥм, кудай
сактасын, баары аман-эсен жакшы болуп кетишкен. Чынында эле догдурлар
айыктыра турган оорулар бар, кыргызчылык жолу менен айыга турган оорулар да
бар. Кҥчҥң жетпесе догдурга же башка бирөөгө бар деш керек.
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Ал убакта шаршемби, бейшемби сайын барып турчумун. Манас атага,
Боотерекке, Каныкей апанын булагына көп барып турчумун. Эми ал кезде мазарга
барып келиштин өзҥнө убакыт аз болчу, коркуп, качан кимиси келип калат деп,
бирок ошондо да аракет кылчубуз зыярат кылганга.
Совет доору узак мезгилге созулуп, ушундай нерселерге тыюу сала берсе
деле кыргызчылык тҥп-тамыры менен жок болуп кетмек эмес. Жок, эч тыйылбайт,
жок болуп кетмек эмес, бул эми кудайдын салганы да бул нерсени эч ким токтото
албайт. Азыр баары чөп менен дарылап жатпайбы, мумуя жарааттарга жакшы.
Илгери жаныбарлар бир жери жаракат болуп калса, барып ошол мумуяны жешкен,
аны кийин адамдар байкап, анан жарааттарга мумуяны колдонуп калышкан.
Куугунтукталып, ага болбой мазар басып жҥргөн кезимде ата-энем жакшы
эле карады, каршы болгон жок, тегерегимдеги адамдар каршы болду. Мен көп
куугунтук жеген жокмун, бир-эки келишти, сиз ушундай кыргызчылык кылат
экенсиз деп. Мен: «Жо-ок айланайын, жөн гана кирне салам, болду башка эч нерсе
кылбайм», - деп койгом. Адегенде көрҥнөм, мени карап бериңиз деп келди. Мен
байкадым да: «Жок, чоң кишилерди карабайм, кичинекей балдарга гана кирне
салам», - деп койдум. Негизинен мурда милициялар келишчҥ да, анан ал жолу
келген киши мындай эле гражданча кийинип келген экен атайы кармайын деп.
Эми аларды да жиберип жатты да, бөрк ал десе баш кескендер көп болгон.
Ал кезде Кыргызстандан башка мазарларларга, сыртка чыккан жокмун. Бир
темселеп жҥрҥп бир жолу мынабу Жамбылдагы бир мазарга барып калыпмын. Бир
кҥмбөз бар экен да, ичине кирип барсам эле шайыгы бар экен, куран окуп анан
чыккам. Аларда шайык олтурганга караганда, андайга руксат берилчҥ го.
Устатым - Кировкадагы Мыскал деген жапжаш кыз эле. Мен илгертеден
эле бала-чака кармачу элем, кырк жашка келип калганда бир Мыскал менен
олтуруп калдым, анан ал: «Ак кийиңиз, ооруп каласыз, кандай оору болсо да
караңыз», - деди. Устатым мага бир жолу эле ак кийгизди дагы, бир жолу мазарга
алып барды. Дегеле ойлойм, адамда бир эле устат болушу керек.
Шакиртим жок, шакирт чыгаргандан корктум. Аны дагы аягына чейин
кармабаса, жолго тҥшҥп кетпесе, таза кармап кетпесе кыйын. Устат болгондон
кийин аны ошончо карап турушуң керек, устатынан шакирти кыйын чыгышы
керек, ошол даражага жеткириш керек. Өзҥ дагы өздөштҥрҥш керек, багыт бериш
керек.
Мындай жолдо жҥргөндөн кийин устат болуш керек. Кыргызчылыктын
жолу көп да, бирөөлөр айтымчы болот, башкалар жалаң чөптөн дары жасайт.
Мисалы, айтымчы болсо ал айта берет, айтпаса дагы болбойт. Анан устаты айтат,
сен антип элдин көзҥнчө айта бербе, акырын өзҥн чакырып алып айт деп. Кандай
кылып айтуунун жол-жобосун көрсөтөт. Устат болбосо жолун таппай калат,
табыпчылык деген ар кандай да. Мага устат болуңуз дегендер да болду. Мен
кудайдын иш-аракети менен жҥрө бер деп коѐм, аны шакирт кылып алганда деле
ошондой деңгээлге жеткириш керек да, ал алып кетсе жакшы, алып кете албай
калсачы.
МЕН КӨРБӨГӨН КОРДУК КАЛГАН ЖОК
Сооронбаева Сонунбҥбҥ
(Сатишева Назиранын маегинин негизинде).
Мазар басып жҥргөнҥмө 70 жыл болду. Биз совет доорунда аябай
куугунтук жеп, жылаңайлак эле жҥргөнбҥз качып. Биз Арашан ата мазарына
баралы десек, милициялар мазардын жанына бирдеке коюп коюшчу, аны коюп
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койсо биздин сҥйлөгөндөрҥбҥздҥ жаздырып алат экен да. Анан бирок
милициялардын ичинде бизге келип көрҥнҥп жҥргөн, катташкандар да бар да.
Алар бизге айтып келчҥ баланча кҥнҥ тиги аппаратты коюп кетишти, мазарга
барбагыла деп, анан биз барбай койчубуз. Ушинтип куугунтук жеп жҥрдҥк. Анан
тҥнкҥсҥн жарга барганда бекинип барчубуз. Бакай-Атадан бир аял чыккан, райком
болуп иштечҥ, К. деген. Оо биздин артыбыздан калган жок ошол аял. Анан
Боотеректи да ошол аял кестирген да. Мазардын терегин ошол кестирген.
Катындардын баары эле ошонун тҥбҥндө олтурат, мен муну тҥбҥ менен тҥз кылып
кестирип салам деп. Кестирип салгандан кийин эки буту иштебей өзҥ ооруп
калды. Анан бирөөдөн айттырып жибериптир барайын деп жатам деп. Анан биз
кереги жок, ошол мазарларды кестирип жҥрө берсин деп койдук. Анткени
жинибиз келди да. Мен ошентип Боотеректе болдум, Баба атада, Пача-Атада
болдум, Ойсул ата мазарында болдум, Соотбулан мазарында (Сафет-Булан. –
Айгине) болдум, бул мазар Ошто. Азыр ошол жерди оңдоп жатабыз деп айтышат
го. Бир миң беш жҥз пайгамбардын башы ошол Соотбулан мазарында калган да.
Ошол мазарга баратканыбызда артыбыздан милиция тҥшҥп, айланайын корголоп
кокту сайга бекинип, кордук менен барып жҥрдҥк. Боз баба деген мазарга
баратканыбызда артыбыздан милиция тҥшҥп, Аксай деген жерге келгенде тҥшҥп
калып чогойнонун арасына бекиндик. Милиция кеткенче чогойнонун арасында
бекинип отурдук, анан милиция кеткенден кийин жөө бардык. Оо аябай узак экен,
көп жҥрдҥк. Анан Бозбабада 3 кҥн болдук. Ошентип мазарларга мен куугунтук
жеп барып жҥрдҥм. Анан эми азыр кененчилик болду, кененчилик болгон кҥндө
да бөлҥнҥшҥп жатышпайбы.
Милициялар дин жок дешчҥ эле, кудай жок, кудайга сыйынбагыла дешчҥ.
Орозо кармасак оозубузга нан тыгып ачтырышчу, кудай жок деп. Сталин кудай,
Ленин кудай деп жҥрҥшчҥ. Мир мертебе Нылды атага бардык. Орозо учуру болчу,
бир чабан бар болчу, ошол чабандыкында 20 киши отурганбыз. Жолдон кетип
бара жаткан попутный машина менен барганбыз. Анан жар салып бҥттҥк, жарды
бҥтҥп соордук ичип жаткан элек. Анан мен: «Ай, бир-эки жеңил машина
кубалашып келе жатат, ичинде бир агент бар болуп жатат, бириндеп качып
кетелик», - деп калдым. Ошентип айтсам, Унут деген устатым: «Качпайбыз,
кайсыл жакка качмак элек», - деди. Ошентип биз сҥйлөшкөнчө эле эки машина
келип калды. Анан ичибизден бир келин чыккынчы болуп жҥргөн келин экен,
ошол эшикке чыгып кетти. Анан тиги кишилер машинадан тҥшҥп айнектин
жанына келишти, анан мен булар сҥрөткө тартышат деп кыңыр карадым, ошондо
жылт эте тҥштҥ чындап эле сҥрөткө тартып алышыптыр. Анан эшиктен дагы
бирөө кирип келип баарыбыздын аты-жөнҥбҥздҥ сурап башташты. Эми анда
милициялардан кудайдан корккондой коркчубуз да. Анан бирөө Шербет болуп,
бирөө Бермет болуп фамилияларын өзгөртҥп айтып жатышты. Анан мага келгенде
мен Сооронбаева Сонунбҥбҥмҥн деп, келген жеримди айттым. Өзҥмдҥн нак
фамилиямды айттым. Эмнеге келдиңиз деди. Ата бабабыз өткөн жерге куран
окутканы келдим дедим. Мен пенсиядамын, эркиндик өзҥмдө дедим. Анан бизди
баштап жҥргөн Унут апа: «Сонунбҥбҥдөн сура, мен булар менен кошулуп
келдим», - деди. Анан мен айттым, баары бир атыңырдын баарын билишет,
анткени арасында агент бар дедим. Анан эшикке чыкканда бардыгынын өз аттары
белгилҥҥ болуп калды, анткени ичибизде агент чыккынчы бар экен да. Анткени
бизге Бакай-Ата жактан бир Ж. деген милиция барып жҥрчҥ. Анан мен ушул
милиция айгак, соо эмес, ушуга кол тийгизбегиле дечҥмҥн да. Анын атасы дөөпҥр
кармаган усталыгы бар болчу, мага дөөпҥр тҥшҥп жатат, баары бир ушул силерди
карматып туздайт деп жҥрдҥм. Анан көрсө ошол экен, бизге келип жҥрҥп сатып
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кетпедиби. Ошентип карматкандан кийин тобубуз менен машинага салып
жөнөштҥ. Алдыбыздагы машина Алексеевка жакка кетти, бирөө болсо аркабызда
келе жатат. Анан Унут сууну кечирип өтҥп кетебиз деди, ошентип Талас суусунан
кечирип өтҥп кетти. Суудан өткөндөн кийин баарыбыз тҥшҥп калдык, машинада
Унут эле калды. Унутту алып кетишип 3 кҥн Кировкада камашты. 3 кҥн тҥрмөдө
отурду. Анан мындайда мындай болгон, тигиндейде тигиндей болгон деп
милициялар беттешишип сҥйлөшҥшөт да. Анан ошентип Ж. менен, Унут менен
беттешип келе жатканда Боотерек мазарына келгенде машинасы иштебей калат.
Машинаны жакшылап карашса эч бузугу жок, таң калышат. Ошентип машинени
ары-бери карашып, кете беришет. Анан Ж. кабинетинен уктап кетет. Анан жанына
Унут болуп отуруп калат экен бирөө. Эмне отурасың шҥмшҥк деп бир муштап
жиберсе эле Унут жок, бир аксакалчан карыя болуп тҥшҥп кете берет. Анан ошол
бойдон тиги милиция бутум деп боздоп келип, бутун 3 жолу кестирди,
ҥчҥнчҥсҥндө кестиргенде жоон санынан кестирип, өлҥп тынды. Анан ошол
милициянын Н. деген агасы биз менен жҥрчҥ да, эй сен буларга каршы чыкпа десе
болбоптур да. Анан өлөөрҥндө агасын чыкырып бийликти сага бердим, сенин
тилиңди албай жҥрҥп бардык кордукту көрдҥм дептир. Анан анын эки кызы
Москвада окучу, алардын укугун сага бердим, тыйып кал дептир. Анан ошол
милиция каза болгондо бизге да кабар келген эле, көрсө биз жакка да
тууганчылыгы бар экен, бирок мен билбечҥ элем. Анан барсак, боз ҥйдөн
сҥрөтҥнҥн илинип турганын көрҥп: «Ии өлҥгҥңдҥ көрөйҥн», - деп жибериптирмин
го. Ошо милицияны жаман көрчҥбҥз да, биздин аркабыздан жҥрҥп каза тапкан.
Унут апаны 3 кҥн камашыптыр, анан ал айтыптыр, алар өздөрҥ келишкен,
өздөрҥнөн сура дешип. Биз 20 киши болчубуз, анан бизди 40 киши кылып
чыгарышыптыр. Анан бизди эчтеке деле кылышкан жок, жөн эле ҥйгө келишип
сурашты. Анан мен айткам, ата-баба өткөн жерге куран тҥшҥргөнҥ баргам, эч
кимди ээрчиткен жокмун, өзҥмдҥн бутум менен эле бардым дегем. Анан ар бир
адам ушинтип жооп берди да.
Ага карабай эле мазарга барып жҥрдҥк уурданып. Ал эми көрҥп калса
аркабыздан куушчу. Анан милициядан укмуш эле запкы жедик. Бул жерде турган
Ормон атага бара алчу эмеспиз милициядан коркуп. Анткени шак жолдон кармап
алчу да. Жаныбызда турган Жанкороз абанын кҥмбөзҥнө тҥн ичинде барчубуз.
Дегеле мазарлардын бардыгына саат тҥнкҥ бирден кийин гана барчубуз. Анткени
бирден кийин милициялар кетишет да, анан таңкы саат алтыда келип калчубуз.
Ушундай кордукта жҥрдҥк. Ал эми азыр жакшы болду, андай жок. Кененчилик
келгенден кийин карып, эч жакка чыга албай ҥйдө отурам.
Андан кийин кармалган жокмун. Милициялардын ичинен апасы, же эжеси,
же сиңдиси бизге келип көрҥнҥп жҥргөндөр бар да, анан көбҥнчө ошолор айтып
келишчҥ, баланча кҥнҥ милициялар келгени жатышат деп алдын ала эскертип
турушчу, андан кийин кармалган жокпуз. Бирок ошондой болсо да качып, бекинип
барып жҥрдҥк, мазардан тҥк калган жокпуз. Бир жолу бир милициянын
карындашын көрҥп жҥрчҥбҥз, ошону Манас атанын ордосуна алып бара
жатканбыз. Аңгыча эле милициянын машиналары келип калды…
Ошону менен биз ошол жерде отурдук, анан биз куран тҥшҥргҥчө эле дагы
башка милициялар келип калышты. Анткени тиги милициялардан кабар барган да.
Анан Кҥркҥрөөнҥн аялы бизге келип жҥргөн, милициянын дарегин билчҥ да. Анан
ал конторго барып биз ушинтип милицияга тҥшҥп калдык деп телефон чалып
коет. Анан ал карындашын алып келип жҥргөн милиция өзҥ келип калды. Ал
келип калып баарыбызды бошотуп койду. Буларды мен жибердим эле, булар
менин карындашымды кармап жҥрҥшөт деп бошотуп жиберген. Ушинтип бирөө
кармаса, бирөө бошотуп жиберчҥ.
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Жолдо кетип бара жатканда биз дайыма милициядан коркуп дайыма
жолдон чыккан машиналар менен кетчҥбҥз. Чаткалдагы мазарларга жҥк салган
машиналарга тҥшҥп кетчҥбҥз. Анан Чаткалга жеткенден кийин гана ошол жактан
такси кармап, Баба ата, Пача-Ата, Ойсул ата мазарларына барчубуз. Себеби бул
жактан таксиге тҥшҥп кетсек, көргөндөр ошол замат баланча таксиге тҥшҥп кетти
деп айтып коюшчу. Ошон ҥчҥн чабандар менен байланыш болуп, ошолордун жҥк
ташыган машиналары менен кетчҥбҥз. Токтогулдагы Коргон ата деген мазарга да
жолдо кетип бара жаткан машиналарга тҥшҥп барып жҥрдҥк. Ушундай
куугунтукта жҥрдҥк, ошондой болсо да мазардан калган жокпуз. Анан Боз бабага
баратканда аркабыздан милиция келатат деп машина айдаган бала бизди тҥшҥрҥп
койбодубу. Анан ал тҥшҥрҥп кеткенден кийин чогойнолорго бекинип калганбыз.
Анан милициялар издеп таппай калгандан кийин, мазарга жөө кеткен болчубуз.
Анан Боз бабага жөө бардык, ал жакта эки тҥрлҥҥ тажик бар экен. Анан ошол
мазарда Көшөгө деген жер бар, ошол жерди бошотуп бер, биз зикир урабыз десек
тажиктер бизге бербей коюшту. Биз дагы зикир урабыз деп. Анда биз 19 киши
элек, мейли чогуу уралык, баарыбыз бузурман экенбиз дедим. Анан зикир
учурунда тажиктерден бир аял тикеме-тике эле Унут менен зикир уруп калды.
Экөө бири-бирин көтөрҥп чабыш керек экен да. Тажик аял кулап тҥштҥ, биз болсо
алардын кармашканын көргөн жокпуз. Эртеси кҥнҥ тажик аялга чапан жаап
коюшуптур. Эмне болду деп сурасак, ооруп калды, силер оорутуп койдуңар деди
бир кемпир. Өзҥ тилинен тапты да, соо турбайбы айтышпай эле, мазар көптҥкҥ да,
эркин эле турганда болбойт беле, эркин эле тургандар соо эле го, мазарда
кармашпай эле койбойт беле дедим. Көрсө, алар мазар биздики дегенсип кармашат
экен. Мен кҥчтҥҥмҥн, сен кҥчтҥҥсҥң деп кармашышат экен. Анан кҥчтҥҥсҥ
көтөрҥп чабат экен.
Ошентип 28 жашымдан баштап, эркиндик келгенче чейин куугунтукта
жҥрдҥм. Ой тим эле мен көрбөгөн кордук калган жок. Мазарга такай тҥнкҥсҥн
барчумун. Арашанга жалгыз тҥнҥндө барып келчҥмҥн. Анткени бирөөнҥ ээрчитип
барсам кармалып калам да. Айла жок Манас атага да жалгыз барып келчҥмҥн.
Караңгыда тҥнкҥсҥн мазарды жалгыз баскан кҥндөрҥм көп болду, коркчу
эмесмин. Мен жаш кҥнҥмдө эчтекеден коркчу эмесмин. Себеби башка адамдар
жаныма келбейт да, өзҥм менен бирге эле кишилерим жҥрөт да, ошолорго ишенип
жалгыз кете берчҥмҥн. Мазарга барар барганча зикир уруп, анан келе жатканда да
зикир уруп келчҥмҥн. Ҥйгө жатканга уруксат берилбейт да, анан айла жок мазарга
барчумун. Азыр деле думаналык кесипти көрҥп жҥрөсҥңөр го кандай кармалат,
биз да ошентип кыдырып жҥрҥҥгө муктаж болчубуз. Анан биз баягыда АтаБейитке барбадык беле, ошондо мен музейге кирбей отуруп калбадымбы, Токтош
бизге киргенге уруксат берген жок. Музейге сҥрөттөрдҥ коюп коюшса керек, ошон
ҥчҥн бизге кирҥҥгө уруксат кылган жок.
Милициялар го тартып алып туруп, биздин сҥрөттөрҥбҥздҥ илип коюшчу,
бул бҥбҥ экен, бул бакшы экен дешчҥ, бирок андан деле эч олжо табышкан жок.
Ошентип 3 жолу кармалган элек. Боотеректен бир кармалдык, Нылды-Атадан бир
кармалдык, анан Манас-Ордодон да чала бучук бир кармалдык. Андан башка эч
жерден кармалган жокпуз, жалаң качып кетчҥбҥз. Жада калса Талас суусунан да
кечип өтҥп кетчҥбҥз. Милициялардан кудайдан корккондой болуп коркчубуз да,
милиция келе жатат десе тим эле каччубуз.
Тажикстандагы мазарларга качып барчубуз дедим го, ал жакта
куугунтуктоолор жок экен, алар эркин эле мазар басышат экен. Бизде эле Таласта
куугунтукташкан. Баба ата, Бача-Атада эркин, ал жакка бардыгы тҥнөшөт, эки
шайыгы бар экен. Келген элдерге жол көрсөтҥп, жол тосуп айтып берип турушат
экен. Ушул бизде Таласта эле куугунтук болсо керек. Таласта бузулган
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милициялар көп болгон да. Мен кармап келип жакшы көрҥнөм дегендер көп
болгон да. Же бизди кармап согумга сое тургансып.
А жанагы баарыбызды эмес, Унут апаны гана камакка алышканы, устат
дешти да, баарын чакырып жаткан аял ушул деп ойлошчу да. Чакырып элдин
баарын бузуп жатат дешчҥ эле да. А бирок ар бир адам өз башына кожоюн да. Ал
эми биз болсо машинадан тҥшө качып, сууну кечип качып кетип жатпайбызбы. Ал
эми Унутту устат деп кармап калышчу. Анын Кировкада бир эжеси кызматта
иштечҥ, Бейшенаалы дубананын келини болчу, ошол көп жардам берди, чыгарып
алчу да.
Эң биринчи мен Унут апада 7 жыл жҥрдҥм, устатым болду. Бирок эч
жылыш болгон жок. Анан өзҥмө айтылып калды ага барба деп. Анан ага барбай
калдым, бир жыл токтоттум. Анан мага көрсөтҥлдҥ өз уругуңардан ҥч адам удаа
чыгасыңар деп. Анан ҥч адам ушул айылдан удаа чыктык. Мен, Айдайкан, анан
Буруш деген адамдар болчу. Экөө кайтыш болуп кетти.
Устат деген сенин адамың тигил экен, кишиң бул экен деп айтып, жол
көрсөткөн адам. Мен Айдайкан менен болуп турганда, ар бир темселеп келген
сокурлар да айыгып кетип жҥрдҥ. Жинди болуп өзҥнҥн этин өзҥ тиштеп жеп
койгондор да айыгып кетип жҥрдҥ. Аларга жар салчубуз. Мен Айдайканда 25 жыл
болдум. Ал менин өзҥмдө турган жолду көрсөтҥп берди. Устачылык кесип менин
аталарымда да бар болчу. Чоң атамда да, өз атамда да. Чоң атамда мындан
сырткары табыпчылык да, тамырчылык жагы да бар болчу. Тҥркҥн-тҥркҥн
ооруларды айыктырган адам болгон. Анын 7 баласы тҥкҥрҥкчҥ болушкан.
Негизинен бул касиет өзҥмдҥн ата-тегимде бар болчу да. Анан бул жерге келгенде
чоң кайын энем чоң бҥбҥ экен, анын абышкасы мечит кармаган калпа экен.
Өзҥмдҥн кайын атам да молдо экен. Дагы оор жерге келдим да, эки жактын
касиетин каякка чаап кете алам, кармашым керек болуп калды.
Өзҥм эч кимге устат болгон жокмун, калп айта албаймын. Бирок кармаган
кишим айыгып кетип жҥрдҥ. Устат деген адам сенин адамың бар экен, мындай
учурда муну иштешиң керек деп баарын таасын айтып милдетин алат.
Молдолорго окшоп милдетин алышат. Анын милдетин алыш оңой эмес да. Мен
сенин ооруң мындай экен деп келген кишиге айта алчу эмесмин. Анын жҥрөгҥн
оорутуп эмне кылам айтып. Айдайканда 25 жыл болдум, 25 жылдан кийин а киши
кайтып кетпедиби. Анан мени менен жҥргөн Буруш деген да кайтып кетти. Анан
кайтып кеткен адамдын аркасынан ар нерселерди айтып, азабын тарткым келбейт.
Анын мага кереги жок. Ал да билгенин айтып өтҥп кетти да.
БАЙКАЛБАШ ҤЧҤН МАЗАРЛАРГА ЖАЛГЫЗДАП БАРЧУБУЗ
Чоңмурунова Чачыкей
(Жусупова Назиранын маегинин негизинде).
Союз учурунда мазарларга барышчу, бирок, азыркыдай көп барышчу эмес.
Себеби ал убакта аркабыздан аңдып, милициялар кошо барышып, куугунтукка
алышчу. Мен жашымдан, тактап айтканда, 21 жашымдан баштап мазарларга
толугу менен аралаштым. Туура быйыл 42 жыл болот мазар басып жҥргөнҥмө.
Менин эң алгач баскан мазарым - Ак терек. 7, 8 жашымда, билем, тҥн
ортосунда чочуп ойгонсом, ал кезде очокко от жагылчу да, ошол оттун жанында
кыз перилер отурушкан экен. Карасам, жҥн тытып отурушат. Ошондо мен
чыңырдым. Чыңырганда атам менен апам ойгонуп, таң атканча мага атам дем
салып отурду. Негизи атам өзҥ «куучу» болчу. Төрөй албагандар кыйкырып, атын
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«баатыр» дешчҥ. Башкарма болуп, фермер болуп турган мыкты киши болчу. 6
жаш курагымда бутум шишип кетти, ал убактагы доктурлар начар болушчу.
Доктурларга алып барышса, билбей коюшту.
Ал учур 1947-1948-жылдарга туура келет го. Атамдар мени
кичинекейимден баштап эле эч кимге ургузушкан жок. Мени бир бҥбҥгө алып
барышкан экен. Ошол мени көргөн киши айткан экен: «Ыйык кыз - бул, ушул
кыздан бир нерсе чыгат, башка урбагыла», - деп. Мени апам эч кимге тийгизбей,
ургузбачу экен. Башка балдардай келтек жеген жокмун, беркилерди сабачу, а мени
сабачу эмес. Мен өзҥм «Манас атадагы» Чачыкей деген жер бар го, Кең-Колдогу,
ошонун ичинен төрөлҥпмҥн. Ошондуктан атымды ырымдап Чачыкей коюшуптур.
Атамдын куучулугун мен көбҥнчө тҥш-аяндан кармайм. Албарсты менен
мен деле кезигишкем атамдай болуп. Бир кыз, бир кҥчҥк, бир мышык болуп
кубулат. Анан кыз болуп кубулганда чачынан кармаганымды бир билем, тҥшҥмдө.
Колума чачын буруп-бурап алып сабап жатыптырмын, колумда камчыбы, айтор,
бир нерсе бар экен. Сабап жатсам, ыйлайт мага: «Деги жанымды кейиттиң, эмне
керек сага», - деп. Тҥштҥ ушундай бекем кармаар элем да. «Мага шилекейиңди
алмаштыр», - деп жатам. Ошентсем ыйлайт: «Сен жҥргөн жерде жҥрбөйҥн», - деп,
анан ошентип шилекей алмаштырганбыз. Ойгонсом, тердеп өлөйҥн деп
калыпмын. Төрөтҥ кыйын болгондор мага төрөөргө жакын бир келип кетишсе
төрөтҥ жеңил өтөт. Толгоодон кыйналбай төрөшөт. Куучу атамдын касиетинен
менде да кичине бар.
Мен 21имден баштап мазар бастым. Апам мени Манас атанын кҥмбөзҥнө
ээрчитип барды, кичинекей кезимде. Бутумдагыны эч доктур билбей, атам тамыр
кармачу да, анан токойдон 3 чака бҥлдҥркөн тердиртип келип, анын бир чакасын
жеп бҥткөндө гана бутумдун шишиги таркады. Азыр да ошондон калган из, так
бар бутумда. Атам кишилерди эле эмес, малдарды да дарылачу. Сынган жерлерин
тагып, шак-шак коюп айыктырып койчу. Ушундай жөндөмдөрҥ бар адамдар
болчу. Атамдын бир тууган таякесинин, таятасынын да кыргызчылыгы кҥчтҥҥ
экен. Мырза калпаш таятам Таластын тигил жагынан бул жагына жайлоого кетип
баратканда, агып турган Таластын суусун токтотуп койчу экен. Анан бир жыл
бҥтҥп, экинчи жылы өтө бергенде, арасынан бир бейбаш келин чыгат. Өтҥп бара
жатышканда ошол келин: «Кайнагабыз артыңарды карабагыла дейт, суунун чыга
бериш жерине келгенде артымды карап көрөйҥнчҥ», - деп таятабыз дубаны
жандыра электе эле бурулуп артын караганда, баягы суу аны алып жҥрҥп кеткен
экен. Анан таятабыз: «Издеп убара болбогула, бул Сулайман атанын акысы», - деп
койгон экен. Таластан негизи төрт калпа чыгыптыр. Калпа ата деп жатабыз го,
ошолордун бирөө казандагы сууну кайнатып жиберген экен, бирөө сууну
токтотуп, айтор, төртөөнҥн төрт башка өнөрҥ бар экен. Төртөөбҥз бир жерде
турбайбыз дешип, төртөө төрт тарапта турушчу экен. Бирөөсҥ Таластын аркы
башында, бирөөсҥ ортосунда, бирөөсҥ аягында.
Ошентип, таятамдын дубакөйлҥк, атамдын жайчылык өнөрҥ бар эле.
Кайсыл кҥнҥ кҥн жаап, кайсыл кҥнҥ ҥшҥк аларын атам кҥндҥ санап билээр эле.
Атамдын жайчылык жактарынан менде калды го, менин бутумда калды. Жайдын
кҥнҥ тим эле ачык болуп турат го, мага белги бергенде бутум мындай секирип
кетет да ооруп. Ошондо кҥн жаайт десем, жанымдагылар «апа, асманда эч булут
жок каяктан жаайт» дешет, тҥштөн кийин келип эле жамгыр жаап жиберет да,
анан «апамдын буту билет» деп калышат. Мен болсо «атамдын бир буту менде
калып калган» деп отурам.
Устат жана шакирт дегенге келгенде, мен беш жылдан бери мындайга
көңҥл буруп келген жокмун. Мурун болсо Манас ордодо Тинатин эженин кызы
секретарь болуп иштечҥ, ошого машинкасынан куранды жаздырып алчумун.
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Куранды ҥйрөтөөрдө ҥч жолу сурачумун да менин артымдан кыяпат айтпайсыңбы
деп, айтпайм эже деп ҥч жолу айткандан кийин гана аларга куранды ҥйрөтчҥмҥн.
Себеби куранды ҥйрөткөн киши устат болуп калат. Анан «устатсыз шакирт жок»
дейт. Ал эми устаттын ҥстҥнөн кыяпат айтпайт. Анан мен ушуга каршымын да,
устатмын деп эле 100-150 кишинин көзҥн ачтым дегендерге. Көздҥ бир Алла таала
ачат, андан бөлөк эч ким ача албайт, кишинин көзҥн киши ачпайт. Мисалы,
бирөөгө ак кийгиздиңби, ошол ак кийигизген адам бирөөнҥн дартын айта билиш
керек, куранды жатка билиш керек, бирөөнҥ айыктыра билиш керек. Ошондо
барып анан камчы алат, а ага болбой эле камчы алып жҥргөндөр мындан көп
болуп жатпайбы. Мен ушуга кҥйөм да, кейийм. Жөн эле мазар басып, камчыны
алып жҥргөндөргө мен каршымын.
Өзҥмдҥн устатымдын аты - Ҥмҥт. Ҥмҥт апаны мен устат кҥткөн жокмун.
Мен ушул нечен жыл кыдырдым, устатка жол бербей койду. Качан сен аян
көрөсҥң, анан ошондо деп. Көбҥнчө өзҥмчө кыдырдым мазарларды. Анан бир
кҥнҥ уктап жатсам тиги кырда бир бҥбҥ кемпир кетип бара жатат, тоонун
башында, эң артында бир кичинекей арык кемпир кетип бара жатат. «Эй» деди
мага тҥш аяндан, «тиги артында кетип бара жаткан сенин устатың» деди, карасам
Ҥмҥт экен, анан Ҥмҥткө бардым, «мага устат болосуң» дедим. Өзҥң жалгыз
баспаган мазарларың калбаптыр деди. Мен сага устат болбойм, менден кетип
каласың деди. Мен кетпейм дедим, ошондо ал киши мени жаман кылып койду да.
Мага ҥч эле жолу дем салып туруп, беш кҥн бардым, анан дем салып туруп, зикир
чалбай эле мага актыгымды кийгизип кетип калды.
Шакирттерим бар, Ҥчөө бар. Бирөө Баян деген, анын ырлары азыр
гезаталарга чыгып жатат. Ал өзҥ ушул жерден, бирок, Бишкекте турат.
Ырларынан:
Ай адамзат
Ай адамзат пендеси
Кҥлҥп сҥйлөп билгизбей
Шек шыбытын илгизбей
Чокко салат анан да
Жалыны жок кҥйгҥзҥп
Жабыркатат адамды
Ушак сөздҥ жҥргҥзҥп
Ай адамзат пендеси
Бул жалгандан өтөбҥз
Аны деле сезебиз
Сезсек деле ушинтип
Таш боор болуп кетебиз
Жаман дебейм баарысын
Бар адамдын жакшысы
Ушак менен иши жок
Чындык сөздҥ сҥйлөгөн
Ушак айың дегенди
Өмҥрҥндө билбеген
Чындык сөздҥ бетке айтып
Жалган кепти сҥйбөгөн.
Сыйлап жҥрөм
(Чачыке апага арнаймын)
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Апам өлҥп капа болуп турганда
Көңҥл чөгҥп кайгы тартып курганда
Акыл-насаат жакшы кебин аяшпай
Боор оорушуп мага көңҥл бурганда
Чачыке апам жандай көргөн кишимсиң
Боорукерлигиң мен аябай тҥшҥндҥм
Жаныңа алып мазарларды кыдырып
Жардам берип ден-соолукка кҥтҥндҥң
Жардам берип акылдарың аябай
Жаныңа алып көңҥлҥмдҥ көтөрҥп
Жалгыз ҥйдө олтурганда сиз мага
Эрмек болуп мага жардам кылдыңыз
Жакшылыгың мен ошондо тҥшҥндҥм
Шамбет жээним экөөң берген жардамың
Эч убакта кетпейт менин эсимден
Мен силерди сыйлап жҥрөм ар дайым.
Баян элҥҥлөргө барып калды. Экинчиси, Макен, Кызыл-Октябрда турат, ал
улгайып жетимиштерге барып калган. Ушундай кыйналып жҥргөн оорусунан
колуна камчы алып жакшы болуп кетти. Ҥчҥнчҥ шакиртим – ал кыз. Мен ага
теспени гана бердим, ак жолго чыгарган жокмун. Ал кызды 5-6-классынан баштап
колума алдым, 8 жыл мазарларга ээрчитип жҥрдҥм. Мектепти бҥтҥп,
медучилищеде окуп жҥргөндө да келип жҥрдҥ. Кийин турмушка чыгып кетти, бир
баласы бар деп уктум. Мени сагындым деп айттырыптыр, ошого бара албай
жҥрөм. Кыздын курагы 20 же 21 жашта го дейм. Негизи ал кыздын тубаса
кыргызчылыгы бар. Көптөр айтышты ошол кызды бир ак жолго тҥшҥрҥп эле
койбойбу, колуна курал карматып койбойбу дешип. А мен аны аядым, молдолор
окуп койсо ал көтөрө албай калат, ал жаш болсо, көп нерсени тҥшҥнбөйт. Мен
кыздын жаштыгына карадым, тҥбөлҥгҥнө, багына карадым да, ошол себептҥҥ
теспе эле бердим, колуна курал бергим келген жок. Ал кыз мазарда отурганда
бардыгын ачык эле көрө берчҥ. Каякта ким келгенин, кимдин колдоочусу кандай
экенин баарын көрҥп отурчу.
Бир кҥнҥ кыздын ҥйҥнөн бээси жоголуп кетет. Жоголгон бээсин апасы
издейт. Кызы айтат: «Апа, эртең менен эрте туруңуз, ууру алып кеткен жок бээни,
бҥгҥн бээ экөөңҥздөр бетме-бет кездешесиздер», - деп. А апасы болсо «койчу сен»
деп коюп издеп бара жатса, мҥрзөдөгҥ дөбөнҥн бери жагында бээ келе жатат дейт.
Анан биздин ҥйгө келгенде да бирөөнҥн тайы жоголуп кетиптир эле,
«эже, азыр айтып коеюнбу» - дейт, ал убакта да көп айттырчу эмес да. Союздан
кийин да кичине-кичине куугунтук болгон да. Кээ бир билгендер сурап, анан
милициялар билип, тигил кызга жамандык кылып коюшпасын деп, мисалы,
тигилер ууруну кармашса ууру кектеп кызды деле өлтҥрҥп кетиши мҥмкҥн болгон
да. Ошондон корктум. «Көк дарбазада байланып турат, эже, айта берейинби», дейт, мен болсо «кой, кагылайын» деп, айттырбай койдум. Кызды аячумун.
Ал эми совет доору убагында мен ойлойм, устат, шакирттер анча көп эмес
болчу. Устаттар көп шакирт чыгарышчу эмес. Ошол кезде нак бҥбҥлөр басымдуу
орунда болчу. Сезимдери, жан дҥйнөсҥ, жҥрөгҥ таза бҥбҥлөр эле.
Совет доорунда мазарларга жалгыздап барчубуз, топ-топ болуп бара алчу
эмеспиз. Себеби дегенде топ болуп жабырап жҥрсөң көзгө бат урунасың да. Ошол
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себептҥҥ топ болуп баскандан коркуп, жашырынып, жалгыздап барчу элек
көбҥнчө. Бир окуяны айтып берейин, 30 жаштар курагымда Арашан ата мазарына
барып калдык. Ал мазарга барып тегерек болуп отурабыз. Ал кезде менде жар
салмак кайда, жанымдагы бҥбҥлөрдҥ ээрчип жҥрөм да. Анан эле арасынан зикир
чалып башташты, кыйкырып-өкҥрҥп, кемпирлердин буту жерге тийбейт, секирип
жатышат. Ал жерде отурганда бири-бирине тийбей, алысыраак аралыкта отуруш
керек. Отурсам эле бир ак коѐн бар экен. Карап эле калдым. Бир маалда баягы ак
коѐн мени карай жылып келе жатат. Анан эле коркуп, жанымдагылардын
аркасына башымды катып, кирип кеттим. Анан Эсенбай дегендин апасы чоң бҥбҥ
болчу, ошол «ай, чунак, бир нерсе көрдҥң ээ» деп калды. Мен болсо чыңырып
жатам, «башымды каткыла» деп. Ал убакта толук тҥшҥнбөчҥмҥн да, ошондойошондой сырдуу көрҥнҥштөргө.
Ал кезде эл оозунда көп айтылган мазарларга Манас атанын кҥмбөзҥ, Ак
терек ата, Шаркыратма, Арашан ата, Калпа ата, Зулпукор ата, Ак булак мазары
(Калбанын ичинде), Капкадагы, кайнап эки булак чыгат деп айтып жҥрҥшөт го,
ошол мазардын аты Базар балам беле, ушундай, ушул мазарлар кирчҥ. Киров суу
сактагычынын астында да булак бар болчу.
Мен ошол 22, 23 жашымда Арашан ата мазарына топ болуп бардык, жетисегиз киши. Союз убагында, жаш кезимде мазарга чыкканда көп киши ээрчитип
жҥрчҥмҥн, 15-16ны. Анан мен Чаткалга бардым, ошол жакка эки жолу баргандан
кийин эле эки жолу киши ээрчитпей калдым. Мага кандайдыр бир касиет келдиби,
билбейм, киши ээрчитпей калдым. Кишинин жҥгҥн албай, ээрчитсем бир 5-7 киши
ээрчитем, андан көп киши ээрчитким келбейт. Ошентип калдым, төрт бардым да
Чаткалга. Арашан ата мазарына барганда болдубу, барып эле отуруп, кичине
зыярат кылгандан кийин, жаңы эле чай ичээрде бир милициялар барып калышты.
Шам убагы болчу, кҥҥгҥмдө. Ҥчөө. Кыйкырышты, ар кайсыны айтышты, жөнжайыбызды айтсак тҥшҥнҥшпөдҥ, анан бирөө «башчыңар ким, тҥш машинага»
деди мага, мен болсо тҥшҥп алдым грузовой машинасына. Бир маалда жанымдагы
бир келин айтып калды: «Ой эже, сиз каякка, тҥш десе эле милицияларга тҥшҥп
кете бересизби» - десе, анан барып ойлондум «и-и» деп, мен ошондо сезимимди
жоготуп коркуп тҥшҥп кетиптирмин да. Анан милициянын машинасы жҥрө электе
жерге тҥшҥп калдым. «Мени эмнеге алып кетесиң, азыр сотко бербесең, эртең
менен чакырып аласың» - деп. Ошентип эле баарыбыз кыйкыргандан кийин
милициялар кетип калышты. Милициялар ошентип коркутушчу. Анан бир ҥйдө
жар салып жатканбыз. Жанымдагылардын көбҥ улгайган адамдар, мен ал убакта
жар салганды деле билбейм, жаш болчум, ээрчип эле жҥрчҥм. Улгайган адамдар
жар салаарда бир кишиге тыйын береби, айтор, бирөөнҥ кароолчу кылып коюшчу
эшикке. Бирөөлөрдҥ карап тур деп. Эл жаткан убакта саат бирлерде салышааар эле
жарды. Ал убакта ошол бирөөнҥ кайтартып коюшчу, ҥстҥбҥзгө кирип келип
калышпасын деп.
Милициялардын болсо кылаары эмне, штраф салышмак, суракка алышмак.
А жалпысынан мазарларга карата элдин тҥшҥнҥгҥ жакшы эле болчу. Менин бир
тууган жеңем төрөбөй жҥрҥп, улам баласы токтобой, Манас атанын кҥмбөзҥнө
барайын дегенде ыйлап, чындап ниети менен суранып барчу кҥмбөзгө.
Совет доорунда бизди атеисттик көз карашта тарбиялашты да «кудай жок»
дешип. Мугалимдердин кээ бирлери ичтеринен кадимкидей эле келме келтирип
«кудай өзҥ кечирсин» деп туруп, анан кайра эле бизге «кудай жок» деп окутуша
берчҥ экен да. Кийин мугалимдердин көбҥ өздөрҥ айтып жҥрҥштҥ.
Совет доорунда молдо, табып, бҥбҥлөргө болгон мамиле азыркы кҥнгө
салыштырмалуу катаал эле. Табып, молдолорду союз убагында кармап, камап
келип, айдап кесип. Ошондо биздин бул Жон-Арыктан Курманаалы деген чоң
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атабыз укмуш киши экен кыргызчылыгы жагынан. А киши аялы тон тигип
жатканда ийне жок, ийне союз убагында аз экен да. Анан чоң атам: «Ээ, бачагар,
чөп алып кел, чөп алып кел, анан чөп алган жериңди бил», - деген экен. Ийнеге
чегерип он чөп алып келгенде, чоң атам баягы чөптөрдҥ тамагына салып, кайра
чыгарганда, баягылар ийне болуп калчу экен. Анан тигип бҥткөндөн кийин аялы
кыйшаңдайт да, жоон ийне экен, экөөсҥн алып калайын деп, ошондо чоң атам
«алып кел бери, кыяматта менин ийненин көзҥнөн өтө турган алым жок, мен аны
кайра ордуна жандырышым керек» деп, кайра ордуна алып барып таштачу экен.
Ал кишини апамдар «ийне жутар акебиз» деп аташчу экен. Бул кишини да катуу
куугунтукка алышкан, өз мезгилинде.
МИЛИЦИЯЛАРДАН КАЧЫП ТЕРЕКТИН БАШЫНА ЧЫГЫП КЕТКЕМ
Ҥмөтбаева Токтош
(Асанакунова Назгҥлдҥн маегинин негизинде).
Мазар басууну 13 жашымдан баштадым. Анда согуштун убагы эле. Кийин
анан ачыкка чыктым. Ал мезгилде элдин мазарга болгон көз карашы ар кандай
эле. Чоң калпалар, бҥбҥлөр болгон менен, алар топ-топ болуп мазарга барып,
азыркыдай кенен зикир көтөрҥҥ болчу эмес. Бийликтегилер абдан каршы болчу да.
Бычактай каршы болчу да бизге. Топтолгон эл тим эле экиге, ҥчкө бөлҥнҥп кетчҥ.
Каршы болгон себептери, алар бизди туура эмес кылып жатат, жамандыкты
чакырып жатат деген ойдо эле да. Көөп тургандар да. Бул кыргызчылык кылуу
дегениң аябай жакшы жумуш да. Жанагы дубаналар бар болчу. Шалдырканы
менен зикир көтөргөндө ошончо көчөгө, ҥйгө касиет кирчҥ, жакшы болчу.
Ошентип ар кайсы чычырканактын, тамдын тҥбҥндө жҥрҥп ушул заманга жеттик.
Ал убакта темселеп кҥндҥз апаларыбыз менен машак терип, кечинде мазарга
жалгыз кыргызча кийинип алып барчубуз. Тиги бийликтегилерге көрҥнбөй топтоп болуп алып, чычырканактын арасында зикир айтчубуз. Эгерде мазарлардан
кармап алышса, алардын колдонгон жазасы - кесип жиберчҥ. Селсебеттер
куугунтукка алып, ҥйҥңдҥ тинтишчҥ. Кесип атып кылган кҥнөөлөрҥ - элди бузуп
жатат дешчҥ.
Мен 14 кө чыкканымда, ушул Ак теректен мени бир милиция кармап алды.
Апам ыйласа да болгон жок. Алар сабап жиберчҥ да. Ыйласа да болгон жок, чаапчаап жиберди. Бир бир тууганым бар эле Баракан деген, ошол камчысын жулуп
алып кармаша кетти. Ошондо теректер жалбырак алып турган эле. Мени теректин
башына чыгарып жиберди. Ошондо көрҥнбөй калдым да, болбосо алар өлтҥргөнгө
чейин барышчу.
Кысымга алуу көбҥнчө согуштан кийин токтоду. Совет мезгилинде деле
куугунтуктоо болду, бирок мурункудай эмес да. Анан эми болсо таза жеңилдик
болбодубу. Совет мезгилинде тҥлөө, курмандыкка чалуу дегендерди
колдонгондон да кооптонушчу да. Коркуп ар кайсы жерде жҥрсө каяктан
колдонот. Ушул жерде Жамийла деген жакшы келин бар болчу. Кийин ошону
сельсовет жаман иш колдонуп жатат деп кестирип жиберди. Ал тҥрмөдөн өлҥп
калды. Кайсы жылдары бул окуя болгону эсимде жок. Мен өзҥм качып жҥргөм,
жаш болчум.
Совет учурунда далай мазар, тарыхый эстеликтер бузулбадыбы.
Кеңколдогу калпанын короосу деп коѐт, бийликтегилер ошол мазарды ат менен
талкалап, бузуп кетишкен. Алардын урук-тукумунан эч кимиси калган жок азыр.
Мазарга тийишкенге болбойт да.
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Устатым Карасуулук Ҥмөтаалы деген молдо болчу. Устат деген энең
катары болот. Сени жакшы кылып айыктырып жолго салат. Менин устатым
кожого кол берген абдан жакшы киши болчу. Мага бул жерден эч кимдин алы
жетпей калды да, тил-оозу жок жыгылып, бутум шумдуктай болуп шишип кетти.
Мунабу азыркы бутум ошондон калды. Эч ким билбейт. Ошондо ушул кара
дубана деген бар экен деп анан атамдар алып келип, анан ал ҥйҥнө алып калып,
тҥнөп жҥрдҥм. Анан эки балдакты таштап, жакшы болгондон кийин анан ал:
«Менин сага алым жетпейт, сенде так паадалуу киши бар экен, сени Шамшыкал
атага алып барыш керек», - деди. Ал киши өзҥ ошол жактан ачылган экен. Анан
ошол жакка алып кетти. Кеңаралдан бир келин да биз менен кошо кетти. Ушу
Бешташтын ичинде бир таман жол менен кеттик. Барсак мен кожо, мен калпа
дегендердин баары бар экен. Мечити бар экен. Ошонун ичине кийимимди 4 жума
тҥнөтҥп коюп, анан кийгизди да. Анан ошол жерден кожолор жарга салды. Бирок
ошондо мага ак кийим кийгизген жок. Устатым өзҥ кыргызча эле кара кемсел,
кара шым кийип жҥрчҥ. Анан устат кандай кийинсе, сен дагы ошондой кийинесиң
да. Апам мага чыттан эле көйнөк, жоолук тигип берди, ошолорду кийдим. Анан
ошол жактан жол берди мага. Анан тиги келинге ал жактан Алла таалам ырым
кылган жок. Биз менен барган Кеңаралдык Мейилкан деген келин эле, Таласка
келгенден кийин өлҥп калды бечара.
Устат болгондон кийин ал сага дарылоо ыкмаларын ж.б. ҥйрөтөт да. Киши
карма, балдарды эмде, кишини карап туруп сезим менен ооруган жерлерин ж.б айт
деп өзҥнҥн билгендерин ҥйрөтөт. Ал энең катары болот. Устаттык озуйпа, иш
аябай кыйын. Азыр мен да көп адамдарга устат болгом. Шакирттерим абдан көп
болгон менен, өзҥмдҥн көңҥлҥмө толуп, көптҥ ҥмҥттөндҥргөн бир шакиртим бар.
Ушул азыр Таласта окуп жатат. Ошону мен 7 жашынан кармадым эле. Көзҥн ачып
жашынакай кылып коѐ бердим эле, сезим менен көрөт ал. Көп сҥйлөй элек ал. Бҥт
сыры 25инде чыгат. Дагы андан башка келиндер бар. Мен аларга жакшы жҥргҥлө,
жакшы тургула, көп сугалактык кылбагыла дейм. Устат менен шакирттин
ортосунда ажырым деле жок. Алар мени апа дешет. Алар өзҥмдҥн кыздарымдай
болуп калышат. Дегеле устат менен шакирттин ортосунда, мисалы, жаш
өзгөчөлҥктөрҥ, ээлеген орду боюнча айырмачылык болгон кҥндө деле, устат
шакирттен кичҥҥ адам болсо деле, анын жолу улуу болот. Эненин сҥтҥн акташ
керек деп коѐт го. Ал эми устатка эмне кылса ыраазы болот? Жакшы устаттар
ачкөздөнбөйт. Алар эки дҥйнөнҥн көзҥн көрҥп калат. Алар тигини, муну алып кел
дебейт. Билбейм, балким антип айткандар бардыр, бирок мен өзҥм андайга барган
жокмун. Устатымдын жолу менен жҥрөм. Ал киши мага: «Көп албайсың, жоолук
алып келеби, көйнөк алып келеби, куран окуп туруп аласың», - деп ҥйрөткөн. Мен
да шакирттеримди ошентип тарбиялагам. Алардын көзҥн ачканга келгенде мен
аларды 7 жарга алып барам, анан 7 мазар бастырам. Анан өздөрҥ эле шыр кетет.
Устатым мага дем салганды, киши кармаганды, сук болбогонду ҥйрөттҥ. Ичкен
оокатыма чейин текшерип, ҥндҥктҥн, тооктун, коѐндун этин, жумуртка жебейм.
Ушунун баары ошол кишиден алган ҥлгҥлөрҥм да. Ал киши өзҥ да жечҥ эмес
буларды. Менин шакирттерим да ушуну колдонот.
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ЭКИНЧИ БАП
МАЗАР ДҤЙНӨСҤ ИЛИКТӨӨЧҤЛӨРДҤН КӨЗ КАРАШЫНДА
КЫРГЫЗ МУСУЛМАНДАРЫНЫН АРАСЫНДА ЗЫЯРАТ ЖӨНҤНДӨГҤ
ТАЛАШ-ТАРТЫШТАР
Айтпаева Гҥлнара
Филология илимдеринин доктору (1996), доцент (2004). Кыргызстандагы
Америка Университетинин тил бөлүмүнүн улуу мугалими (1996-1999), Кыргыз
таануу бөлүмүнүн негиздөөчүсү жана жетекчиси (1999-2002), Борбордук
Азиядагы Америка Университетинин Маданий антропология жана археология
бөлүмүнүн негиздөөчүсү жана жетекчиси (2002-2005) болгон. 2005-жылы Айгине
маданий-изилдөө борборун негиздеп, учурда аны жетектөөдө.
«Кол тие элек кубулуштун тазалыгын жана жандуулугун сактаган
сезимдерди жана теориялардын таасиринен бузула элек көз карашты четке кагуу
болбойт»
Леви-Стросс
Киришҥҥ
«Айгине» маданий-изилдөө борбору 2005-2008-жылдары Кыргызстандын
Талас жана Ысык-Көл аймактарынын ыйык жерлери боюнча кеңири талаа
изилдөөсҥн жҥргҥздҥ. Биз ыйык жерлерге же мазарларга зыярат кылуу салтын бир
нече өнҥттөн кароого умтулдук: бул аймактарда ыйык жерлердин кайсы тҥрлөрҥ
бар; эмне ҥчҥн эң байыркы салттардын бири 21-кылымда маанисин сактап турат;
мазарларда кайсы ырым-жырымдар жана иш-аракеттер аткарылат; ыйык жерлерди
ким, кантип коргоп, сактайт жана башкалар.
Изилдөөчҥлҥк багыттардын ичинен бир – диний багыты окумуштуулардын
дагы, ошол эле учурда катардагы зыяратчылардын дагы бҥйҥрҥн кызыткан жана
талкууга эң көп алынган маселе болуп чыкты.
Илимий көз караштар жана жашоо-турмуш
Кыргызстандагы исламды ата-бабалардан келе жаткан жана ислам
ишенимдеринин аралашмасы катары караган илимий көз караш бекем орун алган
(17. 196-198-бб.;19.424-426-бб). Бул көз караш тҥпкҥрҥндө кыргыздар исламды
кабыл алганы менен, чынында, өздөрҥнҥн мурдагы «бутпарастык» ишенимдерин
сактап калгандыгы жөнҥндөгҥ Чокан Валихановдун 19-кылымда эле айтып койгон
белгилҥҥ корутундусуна барып такалат десек болот. Кийинчерээк талаа
изилдөөсҥнҥн негизинде Саул Абрамзон (10.284-355-бб.) менен кыргыз
философиясын талдоонун негизинде Батырбек Аманалиев (12.3-35; 43-60-бб.)
дагы кыргыздарда ислам байыркы мезгилдин ырым-жырымдары, ҥрп-адаттары
менен сыйышып жашоосун улантып келе жаткандыгын белгилешкен.
Бирок, кыргыз маданиятын изилдеген антрополог Натан Лайт байкагандай:
«20-кылымдагы кыргыздардын динине келгенде, аны совет изилдөөчҥлөрҥ дагы,
динди башкарган жетекчилер дагы, исламдык жана эзелки салтты ажыратып
карашкан, ал эми жергиликтҥҥ динге ишенҥҥчҥлөр мындай бөлҥнҥшкө анчейин
көп бушайман боло беришкен эмес» (―In the case of Kyrgyz religion, throughout the
20 century both Soviet scholars and clerical officials have attempted to distinguish
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Islamic and native practices, while popular practitioners have generally been less
concerned with these divisions‖ (6.492-б.).
«Элдик ислам» деген аныктама батыш илимдеринде эбак эле пайда болгон,
бҥгҥнкҥ кҥндө батышта улам барган сайын everyday islam – кҥнҥмдҥк
тажрыйбадагы ислам аныктамасы кенен колдонулууда. Мария Лоу (5) менен
Кристина Кехл-Бодгоринин (4) жаңы изилдөөлөрҥ ыйык жерлерге зыярат кылуу,
курмандык чалуу сыяктуу ырым-жырымдар Өзбекстандагы мусулман дининин
ажырагыс бөлҥгҥ болуп саналаарын ачык-айкын көрсөтҥшөт.
Акыркы ҥч жыл ичиндеги биздин талаа изилдөөлөрҥбҥз дагы кыргыз
зыяратчыларынын басымдуу көпчҥлҥгҥ өздөрҥн мусулман деп санашаарын
далилдеди. Аны менен бирге Кыргызстанда, анын ичинде Ысык-Көл аймагында
азыраак, Таласта41 көбҥрөөк мазар басууга карата терс жана кооптуу мамиле бар
экендиги байкалды.
Ислам кыргыздардын негизги дини экендиги байыркы зыярат салтынын
жактоочуларынын дагы, каршылаштарынын дагы талашын туудурбайт. Бул
басымдуу көпчҥлҥк ҥчҥн шексиз нерсе. Талаш-тартыштар менен талкуулар өлкөдө
«кандай» ислам өнҥгҥшҥ керек экендиги жөнҥндө болуп жатат. «Айгиненин»
талаа байкоолоруна негизделип, мисалдап айтканда, өлкөбҥздөгҥ ислам:
- ыйык жерлерге зыярат кылууну жактайт же жокко чыгарат?
- ырым-жырымдардын жана руханий тажрыйбалардын ар тҥрдҥҥлҥгҥнө ээ
же Куранда гана жазылганы менен чектелет?
- элдик дарылоонун байыркы тҥрлөрҥн колдонууга мҥмкҥнчҥлҥк берет же
кудайдын кудуретине шек келтирген көрҥнҥштөр катары аларга тыюу салат?
Мындай маселелер боюнча билермандар катары молдолор 42 келип
чыгышат. Мындай маселелер боюнча молдолорду билерман катары намазга
кҥнҥгө беш маал жыгылган дагы жана жылына мечитке бир ирет гана барган
адамдардын көпчҥлҥгҥ дагы таанышат.
Азыркы учурда ар кыл даражадагы жана тҥрдөгҥ молдолор белгилҥҥ бир
тутумга биригишкен. Кыргызстандагы мусулмандардын башын бириктирҥҥ
тармагында муфтият жогорку жетекчилик болуп саналат. Муфтияттын алдындагы
мечит жана медреселер бөлҥмҥнҥн жетекчиси Рахматулло Эгембердиевдин
маалыматына ылайык, бул тармактын кийинки (төмөнкҥ) баскычы – казыят (казы
сөзҥнөн). Муфтияттын карамагында 9 казыят бар: экөө шаардык жана жетөө
областык. Ар бир шаардык жана областык казыяттын карамагында райондук
хатибдер, имам хатибдер бар. Ар бир райондо жашаган калкына жараша мечити,
ар бир мечиттин өзҥнҥн имамы, сопусу жана анын жардамчылары бар.
Молдолордун ыйык жерлерге жасалган зыяратка карата мамилелерин
изилөө максатында 2007-жылы «Айгине» Таласта сапаттык жана сандык
усулдарды колдонуу менен, «Молдолор - салт сактоочулары жана жокко
чыгаруучулары» деген изилдөө долбоорун жҥргҥзгөн. Талас мамлекеттик
университетинин студенттери менен биргеликте биз 20 жаштан 84 жашка чейинки
курактагы 103 молдону сурамжылаганбыз.

41

«Айгине» азырынча ушул эки аймакта иштегендиктен, бизде Кыргызстандын башка беш
областы боюнча ылайыктуу маалыматтар жок.
42
Молдо термини араб с\з=н\н ‘mawla’, or ‘maula’ келген, баштоочу поп же
викарий дегенди билдирет. Мусулман д=йн\с=н=н кеъири аймагында, \зг\ч\
Иран, Т=ркия, Орто Азия жана Индия жарым аралынын \лк\л\р=нд\ бул с\з
менен диний кызматкерлерди жана жетекчилерди аташат (мулла
www.wikipedia.org).
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Аталган долбоордун негизинде жаткан божомол ыйык жерлерди
изилдөөнҥн негизинде калыптанган. Ал божомол төмөнкҥчө: а) өлкөдө эң аз
дегенде молдолордун, кененирээк алганда, мусулмандардын эки тҥрҥ бар, б)
алардын диний көз карашындагы жана жҥрҥм-турумундагы айырмачылык салттар
менен ҥрп-адаттарга карата мамиле менен байланыштуу.
Таластагы молдолордун эң көбҥ - 90.5%ы – ислам биздин өлкөнҥн негизги
дини экендигине толук ишенет. Мамлекет мечиттерди куруу демилгелерин
колдоого тийиш экендигине 88.1%ы макул. Ошондой эле биздин
маалыматчылардын дагы көпчҥлҥгҥ - 84.5%ы – Кыргызстанда сөзсҥз «туура»
ислам тажрыйбаланып жатат деп эсептейт. Эгерде Талас аймагындагы,
кененирээк, - өлкөбҥздөгҥ молдолордун баары бирдей эместигин эске алганда,
акыркы сан көрсөткҥчҥ ар башка багыттарда жҥргөн молдолор өз жолдорун
«туура ислам» деп баалаганын билгизет. Бул сан көрсөткҥчтҥ – молдолордун ички
баалоо көрсөткҥчҥ деп шарттуу тҥрдө атап кетсек болот.
Сырткы баалоого келгенде, кимиси «туура», кимиси «туура эмес» ислам
жолунда жҥргөндҥгҥ көбҥнчө молдолордун наамы менен байланыштуу болот
экен.
Расмий жана расмий эмес наамдар
Таластагы биринчи эле молдолор боюнча жҥргҥзгөн изилдөөлөрҥбҥз 1989жылдары Владимир Поляков тарабынан (17.196-198-бб.), кийин Сергей Абашин
тарабынан (7.268-б.) белгиленген Борбор Азиядагы молдолордун «расмий» жана
«расмий эмес» деп эки жээкке бөлҥнҥшҥ биздин өлкөбҥздө дагы
өкҥм
сҥрөөрлҥгҥн көрсөттҥ.
«Расмий молдолор» - документ тарабынан ырасталган диний билимге ээ
адамдар. Таласта 103 кишиден 43 молдо толук бҥткөн ислам билимине ээ.
«Расмий эмес молдолор» - булар башка кадырлуу молдодон сабак алгандар
жана көчөнҥн, кыштактын, райондун (чектер ар башка өлчөмдө болушу мҥмкҥн)
жашоочулары «молдо» деп атап, алардын белгилҥҥ бир диний милдеттер менен
ырым-жырымдарды жасоо укугун тааныгандар. Биз жолуккан молдолордун
ичинде 38 мындай адам бар жана дагы 14 киши исламдын негиздерин өз алдынча
ҥйрөнгөн.
Көпчҥлҥк «расмий эмес молдолор» бул кызматты өзҥнҥн демилгеси жана
чечими менен аткарып калбагандыгын белгилешет. Балбал айылынын 80 жаштагы
имамы Алымкулов Исмаил: «Анан айылдагылар сен намаз окуйт турбайсызбы,
бизге молдо бол деп калышты. Мен болсо больницадан жаңы келгем, анан
молдонун жолун билбесем, кантип болом деп, болбой койдум. Ошентсем, такыр
болбой, мени молдо кылып салышты, ошентип молдо болуп калдым», - деп
эскерет (маалыматчылардын баяндары кандай айтылса, дал ошол таризде кагазга
тҥшҥрҥлгөн)43.
Куранды жана намаз окуганды билгенине карап эл тарабынан минтип
молдо болуп шайланып калуу - кыргыз турмушундагы кадимки көрҥнҥш.
Мындай көрҥнҥштҥ америкалык антрополог Брюс Приватски казактардын
арасында дагы бар экенин аныктаган. Ал өз талаа изилдөөсҥнҥн негизинде
«молдо» сөзҥнө төмөнкҥ аныктама берген: «Молдо – бул куран окуй алган жана
бул милдетти көпчҥлҥктҥн алдында аткаруу ҥчҥн чакырылган адам» (‗a man who
can recite the Quran and invited to do so in pubic‘) (2.102-б.).
Совет мезгилине чейин сабаттуулук, анын ичинде, диний сабаттуулук,
кыргыздар арасында сейрек кездешкен. Совет мезгилинде болсо жалпы
43

« Айгине» борборунун талаа жазууларынан.
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сабаттуулук жагдайы кескин тҥрдө өзгөрҥлдҥ - акырындап ал жалпы калкка
мҥнөздҥҥ болду. Бирок идеологиялык себептердин аркасында диний билим жалпы
калк мҥнөзҥнө ээ боло алган жок. Ошондуктан, совет мезгилине чейин дагы, совет
учурунда дагы, куранды жана намаз окуганды билгендер эл тарабынан молдолук
кызматка «дайындалган».
Ислам бҥтҥндөй өлкөнҥ камтып жаткан бҥгҥнкҥ учурда расмий
молдолордун кҥч-кудурети менен корголгондугу ушунда – аларга диний бийлик
тарабынан укук берилген, демек, алар кайсы бир мыйзам тарабынан таанылган.
Молдолордун экинчи тҥрҥнҥн талуулук жагы жана корголбогондугу - алардын
артында муфтият сыяктуу бир кҥч турбагандыгы менен байланыштуу. Совет
мезгилинде «расмий эмес молдолор» дал ушундай эле ызалуу жагдайда болуп
келишкен (17. 196-202 бб.). Бирок исламга кызмат кылуучулардын дал ушул
тобунун эбегейсиз салымы Поляковдун изилдөөсҥндө адилет белгиленген: «Бул
молдолордун көпчҥлҥгҥ догмаларды, ырым-жырымдардын же намаздын ҥлгҥгө
ылайык ырасталган эрежелерин билбегендигине карабастан, алар исламга
кҥнҥмдҥк керектөөлөрдҥн деңгээлинде абдан жакшы кызмат кылышат, анткени
алар элге эмне керек экендигин жакшы билишет» («Несмотря на то, что
большинство этих мулл не знает догмы, канонически утвержденных ритуалов или
молитв, они служат исламу очень хорошо на уровне каждодневных нужд, потому
что они хорошо знают, в чем их люди нуждаются») (17. 198-б.).
Эки наамдагы молдолор тең, башкача айтканда, маалыматчылардын
86.9%ы, жогорку диний окуу жайларды бҥткөндөр, сөзсҥз тҥрдө, жогорку ыйман
сапаттарын алып жҥргөндҥгҥнө ишенишет. Басымдуу көпчҥлҥгҥ - молдолордун
91.7%ы ар бир кыргыз исламдын диний жөрөлгөлөрҥн сактоого милдеттҥҥ деп
эсептейт. Мунун аркасында 88.1% маалыматчы айылдарга мечит салуу
демилгесин мамлекет колдошу керек деп ойлойт.
Жогорудагы сандык көрсөткҥчтөр эки башка наамдагы молдолордун
окшоштугун даана көрсөтөт. Ошондон улам, «расмий» жана «расмий эмес»
молдолордун диний көз карашы менен жҥрҥм-турумунда маанилҥҥ
айырмачылыктар барбы деген суроо келип чыгат.
Молдочулук жана кыргызчылык
Исламга кээде жер кезҥҥ аркылуу же катуу оорунун натыйжасында
тартылуу, Курандын сҥрөөлөрҥнҥн жардамы менен дарылоо жҥргҥзҥҥ молдочулук
– молдо болуу жана ал ишмердикти аткаруу жана кыргызчылык 44 – эзелки
ишенимдер жана салттар – бул экөөнҥн ортосунда айрым бир салыштырууларды
жҥргҥзҥҥгө мҥмкҥндҥк берет.
Биздин сурамжылоо баракчабыздын сапаттык да, сандык да суроолордон
тҥзҥлгөн бөлҥктөрҥндө ислам менен элдик ишенимдердин ортосундагы
айкаштыкты аныктоого багытталган суроолор берилген.
Бул бөлҥмдөгҥ суроолорго карата маалыматчылардын жоопторунун
жыйынтыктары бири-бири менен өз ара байланышат жана кандайдыр бир өзгөчө
мҥнөздөмө тҥзөт. Муну шарттуу тҥрдө «жеке мҥнөздөмө» деп койсок болот.
Таластын кадырлуу аксакалы Сатылган молдону мисалга тартып көрөлҥ.
Сатылган молдонун көз карашы боюнча, молдочулук жана кыргызчылык бири-бирине карама-каршы келҥҥчҥ эки башка ишмердик чөйрөсҥ деген мурдатан
калыптанган тҥшҥнҥккө дал келет. Сатылган молдо бул чөйрөлөрдҥ так
ажыратып, баа берет. Анын тҥшҥндҥрмөсҥ боюнча: «Кыргызчылык деген ката.
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Азыр көзҥ ачыктарды кыргызчылык дешет экен, андай сөз болбойт. Шариат
боюнча дубана, бакшы, бҥҥ деп коет. Ислам кыргызчылыкты жек көрөт, дубана,
бакшыны да жаман көрөт. Куранда Алла Таала төлгө тарткан, көзҥ ачыктын
баарын динден чыгып калат деп сҥйлөйт, ага ишенген адамдар да»45.
Салттуу ишенимдер менен тажрыйбаларды чындап кабылдабоо Сатылган
молдонун бардык жоопторунан байкалат. Бирок мындай көз караш бул чөйрөдөгҥ
ҥстөмдҥк кылуучу көз караш эмес. Ислам жана элдик ишенимдер жөнҥндөгҥ
суроолордун жооптору Таластагы диний көз караштын кызыктуу сҥрөтҥн
көрсөттҥ.
q26

completely disagree
mostly disagree
somewhat disagree
agree to certain degree
somewhat agree
mostly agree
completely agree
no answer

Көгҥш тҥс менен бөлҥнгөн жооп ислам менен элдик ишенимдер бир эле
нерсе экендиги жөнҥндөгҥ «толук макулмун» деген жоопту билдирет.
Молдолордун ҥчтөн бир бөлҥгҥнөн көбҥрөөгҥнҥн тҥшҥнҥгҥндө бул
кубулуштардын ортосунда негиздҥҥ ажырым жана карама-каршылык жок
экендиги анык.
Психология жана психиатрия боюнча адисибиз Елена Молчанова бул
көрҥнҥштҥ маалыматчылардын ички коргонуу механизмдеринин иштеши катары
тҥшҥндҥрөт. «Биз бир эле мезгилде алар салттуу ишенимдерди дагы, исламды
дагы карманышаарын далилдеп бердик, бирок бирин экинчиси менен
айкалыштыруу качан экөөнҥн маңызы бир эле экендиги жөнҥндө өз тҥшҥнҥгҥн
иштеп чыкканда гана ишке ашат. Таластагы мусулман дининин өкҥлдөрҥнҥн
ҥчтөн биринен көбҥ бутпарастык менен ислам бир эле деп эсептегендер болуп
чыкты… Бул сабатсыздык эмес, бул табылганы психологиялык «экиленҥҥ» жана
өзҥнҥн диний көз караштарын коргоо муктаждыгы дегенден башкача тҥшҥндҥрҥҥ
кыйын» («Мы доказали, что они одновременно придерживаются традиционных
верований и ислама, но совместить одно с другим можно только в том случае,
если выработать у себя представление о том, что это – суть одно и тоже.
Получается, что более трети представителей мусульманской религии в Таласе
считают, что язычество и ислам едины.… Это не неграмотность, иначе, как
психологическим расщеплением и необходимостью защищать свою религиозную
аутоидентификацию, эту находку обьяснить сложно») 46.
Эгерде бутпарастык (көп кудайга ишенҥҥ) менен монотеизмди бөлҥҥ
жөнҥндөгҥ илимде эбак калыптанган теорияларга негизделсек, анда
жогорудагыдай тҥшҥндҥрҥҥнҥн мааниси бар. Бирок эгерде илим өзҥ сенек эмес мезгил сайын өнҥгҥп келе жаткан башат болсо, жашоо турмушка анча жооп бере
албаган теорияларды негиз тутуу канчалык зарыл? Таластык молдолордун ҥчтөн
биринен көбҥ мусулман дининин негизги эрежелери менен салттуу кыргыз
ишенимдеринин шайкештигинен бҥткөн дал ушундай исламдын алып
жҥрҥҥчҥлөрҥ экендигин божомолдоого болот.
45
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47 жаштагы табып Нурлан – сырткы көрсөткҥчтөр боюнча расмий молдо,
анткени анын Бишкектеги Ислам институтун бҥтҥргөнҥн далилдеген диплому бар.
Бирок Нурландын турмушундагы негизги алектенген иши - дарыгерлик. Өз
мезгилинде ал ислам институтуна биринчи агылган студенттердин арасында
болгон. Окууга өткөндөн кийин тез эле Нурлан дарыгерлик кылуу ҥчҥн окуусун
таштаган. Нурландын тҥшҥндҥрмөсҥндө ислам менен кыргызчылык бир эле
максатты көздөйт: «Ислам дининде Мухаммед САВ акыркы пайгамбарлардан
болуп эсептелет. Мен абдан кубанам ушул динге кирип жашап жатканыма,
анткени эң эле башкысы ислам дини ыймандуулукка чакырат, экинчиден тарбиясы
тҥз болот, жамандыкка тҥртпөйт, нысаптуулукка чакырат. Мындайча айтканда 5
маал намаз окуган адам эч качан кылмышкерликке барбайт. Кыргыз ушул жол
менен келе жатат окшойт»47.
Боо-Терек айылындагы 55 жаштагы расмий эмес молдо Сапан
Кудайбергенов: «Кыргызчылык барып эле ислам динине такалабыз. Эмне
себептен? Ислам дини биздин динибиз. Кыргызчылык кылып, таапчылык кылып
элдерди көргөндө, ал киши кудайдан сурай да дартына даба бере көр эм тҥшҥрө
көр деп»48, - деп тҥшҥндҥрөт.
Көп сандаган молдолор тобунун ичинен молдочулук менен
кыргызчылыктын ортосунан андай деле маанилҥҥ карама-каршылыкты көрбөгөн
жеке «ҥндөрдҥн» экөө ушундай.
«Жеке мҥнөздөмө» менен бирге «курактык мҥнөздөмө» дагы, тактап
айтканда, берилген суроолорго карата жооптордун маанилҥҥ келишкендиги
аныкталды: молдо канчалык улуу болгон сайын, ал ошончолук молдочулук менен
кыргызчылыктын байланышы жөнҥндөгҥ маселеге оң карайт, ал салттуу
ишенимдерге ошончолук макул.
Муундар жана салттар
«Таза» жана «таза эмес», «туура» жана «туура эмес» исламдын, демек, ар
кыл тҥрдөгҥ молдолордун ортосундагы суу бөлгҥч дал ушул жерде – салттарга
жана муундардын эрежелерине карата мамиледе жатат.
Маалыматчылардын жарымынан көбҥ салттар жана муундар тҥйҥнҥн
келишпестиктерди көп туудурган көрҥнҥш катары белгилейт жана
келишпестиктерди жаш курагы менен байланыштырат. Манас айылынын имамы,
35 жаштагы Насир молдо: «Ооба, муундар арасында анча чоң эмес келишпестик
бар. Биздин улуу молдолор кандай окугандыгына жараша, салттар менен ҥрпадаттар шариатка киришти. Улуу молдолор бул өңҥттҥ ушундай тҥшҥндҥрҥшөт.
Алар кээ бирде азыркы молдолор жаңы, башка шариятты ойлоп чыгып
жатышканын айткылары келгендей болушат. Эми алар эгерде биз исламды
карманып, аны салттар менен бирге сактасак туура болмок деп эсептешет. Ал эми
азыркы биздин ҥйрөнҥп жаткандарыбыздан улам айтсак, бул туура эмес көрҥнҥш
катары тҥшҥндҥрҥлөт»49, - деп ой жҥгҥртөт.
Молдолордун арасында чоң ынтымакты туудурган жана курч
келишпестиктерди жараткан ырым-жырымдар бар. Биринчи кезекте,
кыргыздардын салттуу аза кҥтҥҥ ырым-жырымына келгенде, маркумдун сөөгҥ ҥч
кҥндөн кийин жерге берилет жана ҥй-бҥлөсҥ бир топ чыгымга учурайт - ушул
көрҥнҥш биз иштешкен көп молдолор тарабынан ачык сынга алынат. Мҥмкҥн
исламдын таасиринен улам, бирок турмуштун оор шарттарынын басымынан дагы
бул байыркы ырым-жырым акырындап, бирок өзгөрҥҥгө учуроодо.
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Ыйык жерлерге зыярат кылуу – бул молдолордун ортосунда эң курч
келишпестиктерди пайда кыла турган тоскоол. «Расмий эмес» жана айрым
«расмий» молдолор ыйык жерлерге зыярат кылууну кудайга жакпаган иш катары
тҥшҥндҥрҥшөт, бирок кээ бирөөлөрҥ маал-маалы менен зыяратчылар тобун ал
жактарга баштап барышат. Бул байыркы салт өзгөчө чет өлкөлөрдөн, Египеттен,
Пакистандан, Сауд Аравиясынан билим алган «расмий» молдолор тарабынан
жактырбаган мамилени, кээде агрессивдҥҥ кҥч колдонууну пайда кылат. Эң
кызыктуу жери: мисалы, Пакистанда зыярат кылуу – ислам алкагындагы кенен
орун алган салт50.
Бирок, дагы кылдатыраак карап көргөндө, бул жерде «алтын аралык»
(кооптуу ишке барбоочулук) бар экендиги тҥшҥнҥктҥҥ болот. Тагыраак айтканда,
зыярат кылуунун туура жана туура эмес аткарылган ырым-жырымдарынын
ортосунда ичке чек бар. Мечитте гана тажрыйба жҥргҥзгөн молдолордун айтуусу
боюнча, ташка же булакка сыйынуу менен коштолгон мазар басуу ширк, же
жансыз нерселерди кудайга теңөө, башкача айтканда, исламдагы эң оор кҥнөө
болуп саналат. Бул жагдайда мусулман зыяратчыларынын, айталы, бҥбҥ Бҥбҥсада
Момбекова же Чынар-Терек мазарынын шайыгы Чачыкей Чоңмурунованын ою
боюнча, алар таш менен булакка сыйынбастан – «таш менен булакты Жаратканга,
зыярат аркылуу сыйынып жатышат».
Сатылган молдо болсо мазарга баруу максатын мазарга сыйынуу ниетинен
так ажырата билҥҥгө ҥйрөтөт: «Шариатта мазарларга сыйынсын деген жок, бирок
пайгамбардын хадисинде айтылган: ошол арбактарга куран окуп коюш керек,
анткени арбак тҥрмөгө тҥшкөн кишидей, ага куран окусаң, тҥрмөдөгҥ адамдарга
оокат келгендей сҥйҥнҥшөт. Анан элдин тескери тҥшҥнбөгөн жери бар, барат дагы
кудай коюп, Манас атам колдой көр десе болбойт. Арбак эч нерсе бере албайт.
Анан пайгамбар жетпеген тилекти мазардан барып тиленсин дегени - мҥрзөдөн
таза жер жок, ошон ҥчҥн ошол жерге барып дуба кылып туруп, кудайдан сурансаң,
берет деп пайгамбарыбыз айткан»51.
Эгерде арбакты эскерҥҥ жана сыйлоо ырымынын кыргыздардын
арасындагы кҥчҥн эске алсак, такыба зыярат кылуу менен кҥнөө кылуунун
ортосундагы чек, чындыгында эле, тайкы. Ошондуктан, «расмий молдолордун»
көпчҥлҥгҥ ыйык жерлерге барууга дегеле катуу тыюу салышат. Дал ушундай жол
менен исламды жөнөкөйлөтҥҥ, жыйынтыгында, «расмий исламды» кайсы бир
кууш жана жупуну багытка салуу жҥрөт. Ал эми кууш жерлерде көп нерселер
курчуй башташы белгилҥҥ.
Молдолордун өз ара мамилелери курчугандагы «жарылуулар» ушундан
келип чыгат. Эгерде жалпысынан «расмий эмес молдолор» айрым жерлерде ал
тургай кечирим сурап, молдо деле эмес экендигин («молдо деле эмесмин»),
окуганга мҥмкҥнчҥлҥгҥ болбогондугун, айылдардагы элдин диний тарбиясын жаш
жана сабаттуу молдолор аркылуу кҥчтөндҥрҥҥ керектигин айтышат, ал эми ыйык
жерлер жана арбак маселелерине келгенде, - алардын көз карашы бекем жана
өзгөрҥлгҥс болуп чыгат. Эл «дайындаган» молдолор кээ бирде мечит молдолору
менен талаш-тартыштарга барып, көп учурда чыр-чатактан оолактап, бирок алар
мазар басуу жана дарылоо жҥргҥзҥҥ тажрыйбасын уланта беришет.
Эгерде тереңирээк ҥңҥлсөк, жогоруда белгиленген «курактык мҥнөздөмө»,
чындыгында, өзҥндө молдо кайсы жерден жана кандай жол менен билим
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алгандыгын камтыйт. Ал муундар арасындагы келишпестикти эмес - ар тҥрдҥҥ
билим алууну билдирет. Башкача болсо, 77 жаштагы Сатылган молдо, жаштарга
салыштырганда, ата-бабалардын салтына жакын
турмак. А бирок өзҥнҥн
курагына карабастан, кадырлуу молдо кыргызчылыкты караңгылык менен
тҥркөйлҥктҥн көрҥнҥшҥ катары кабыл алат: «Алла таала сырды ҥч тҥрдҥҥ жол
менен көрсөтөт. Биринчиси – элди жолго салыш ҥчҥн пайгамбарга көрсөткөн
сыры мужууза деп аталат. Олуяларга берилген сыр пайгамбарларга берилген
сырлардан 70 эсе төмөн турат. Дилин таза кармап, шарият жолунда тҥз жҥргөн
адамдарга жардам иретинде көрсөткөн сыры мануат деп аталат. Динсиз, ыплас
адамдар да тҥш аркылуу сыр көрҥшөт. Алардыкы истигираж деп аталат. Муну
аларга шайтан көргөзөт».
Сатылган молдо – Таластагы көп жыл бою Ташкенттин теги араб,
Аалынын52 37-мууну делген, атактуу молдосу Шакир уулу Алиханга барып жҥрҥп
окуган бирден-бир жалгыз молдо. «Исламга чейинки» жана «исламдык эмес»
деген даана бөлҥҥнҥ ал ошол классикалык же ырааттуу деп айтууга боло турган
туруктуу окуусу учурунда өзҥнө сиңиргени талашсыз.
Сатылган молдонун мисалы өзҥнчө бир пикирди жаратууда. Мҥмкҥн, так
ушул – исламга ырааттуу окутуунун жоктугу - молдолордун улуу муунунун
арасында ислам менен элдик ишенимдердин шайкештигинин тҥшҥндҥрмөлөрҥнҥн
бири болуп саналат.
Молдолордун кичҥҥ муунунун арасында ислам менен элдик ишенимдердин
шайкештигинин жоктугу (терс келишҥҥ) «Айгине» изилдөө борбору тарабынан
2007-жылы Таласта, Бишкекте жана Караколдо өткөрҥлгөн бир нече тегерек
ҥстөлдөгҥ сҥйлөшҥҥлөрдө ырасталды. Өлкөнҥн ичинде жана чет өлкөдөн окуп
келген жаш муундардагы молдолордун басымдуу көпчҥлҥгҥ мазарлардагы кайсы
гана ырымдар болбосун, аларга «туура ислам» жол бербейт деп ишенишет.
Ар кайсы тҥрдөгҥ мусулмандардын бирге жашоосу
Азыркы Кыргызстандагы исламдын өнҥгҥҥсҥ жана диний билим алууга
мҥмкҥнчҥлҥктҥн бар болушу, бир жагынан, молдолордун тутумунун бир кыйла
жашарышын, экинчи жагынан, алардын билимин кайсы бир белгилҥҥ чекке
салышы менен мҥнөздөлөт. Мурда айтылгандай, мындай багытттардагы ислам
элдик ҥрп-адаттарга, ошонун ичинде, мазар басуу салтына карама-каршы келет.
Мындай салттардын сактоочулары жана коргоочулары болуп эл тарабынан
«дайындалган» молдолор эсептелет. Алардын астейдил ишениминде:
кыргызчылык эч кандай жол менен исламга каршы келбейт, тескерисинче,
жогорку кҥчтҥн батасы менен өнҥгҥп жатат. Азырынча өлкөдө исламды ар кандай
тҥшҥндҥрҥп жана тажрыйбалап жҥргөн молдолордун бирге жашоо мҥмкҥндҥгҥ
бар.
Биз иштешкен молдолордун бардыгы тең – кыргыз улутундагы адамдар.
Алар ҥчҥн кыргыз деген тҥшҥнҥк дароо мусулман дегенди тҥшҥндҥрөт. Алардын
өзҥн-өзҥ таануусунда улуттук жана диний жактар эриш-аркак орун алган.
Корутунду ордуна: мусулман-зыяратчылар
Бҥткҥл өлкөдөгҥ сыяктуу эле, Таластагы ар бир молдонун аркасында ага
байланышы бар адамдары турат. Эгерде сурамжыланган 103 молдонун 60 кишиси
«расмий эмес» молдолор тҥрҥнө кирсе, бул белгилҥҥ бир деңгээлде Талас
мусулмандарынын жарымынан көбҥ байыркы салттарды исламдын чен-өлчөмдөрҥ
менен чыр-чатаксыз бириктире ала тургандыгын билдирет. Ыйык жерлерге
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зыяратка барууда алар ҥчҥн исламга чейинки жана исламдык тҥшҥнҥктөрдҥн
айырмасынын өзҥ жокко эсе. Бирок «мындай» мусулмандар өз көз караштарын
сейрек билдиришет жана коргошот. Доктор Натан Лайттын пикири боюнча:
«Мунун себеби: көп адамдар исламды бекитилген, кайсы бир жазуу булакка
негизделген эл аралык дин деп ойлошот, жана алар бҥткҥл дҥйнө жҥзҥндө
мусулман тажрыйбаларынын ар тҥрдҥҥлҥгҥ жөнҥндө кабардар эмес.
(Бирөөлөрдҥн) мусулмандар эмнени кылышы керек (тууралуу сөздөрҥн) алар көп
учурда расмий эрежелер катары кабыл алат» (―because many people perceive Islam
as a shared, scripturally-based international religion, and they do not hear about the
diversity of Islamic practises throughout the world, they often accept as authoritative
pronouncements about what all Muslims should do‖ (6.492-б.)
Расмий исламдын өкҥлдөрҥ (муфтият, казыят) мусулмандардын мындай
тҥрҥн «туура эмес» деп тааныйт. Тегерек ҥстөлдөрдҥн биринде Бишкектеги
борбордук мечиттин өкҥлдөрҥ кыргызчылык тарыхый көрҥнҥш катары маанилҥҥ
жана кызыктуу экендигин, бирок ал бҥгҥнкҥ кҥнҥ эскичилдик менен
билимсиздиктин белгиси болуп саналаарын белгилешти53.
Зыярат кылууга негизделген «кыргыз исламы» өзөгҥндө жаратылыш жана
байыркы руханий баалуулуктар менен байланышын сактайт. Бул жагдайда дин
таануучу илимпоз Сигурд Бергмандын маалыматы боюнча дҥйнөдө «жаңы
динчилдиктер» өнҥгҥп келе жатат: «Алар чоң дҥйнөлҥк диндердин ичинде дагы,
анын чегинен тыш дагы пайда болушат жана табиятты бҥтҥн нерсе катары
кабылдоого кҥчтҥҥ басым коюшат, жана алар ыйык мейкиндиктеги элестер жана
салттар менен ынтымакта мамиле тҥзҥшөт» (―New religiosities, as they emerge both
inside and outside of traditional world religions, are characterised by a strong sense of a
holistic emphases on nature, and they experiment frankly with imaginations and
traditions of sacred space.‖) (8).
Кыргыз мусулман-зыяратчылары адатта Кудайга сыйынуу ар кандай
таризде болот жана бул тариздер Алланын эркинин аркасында гана жашай алат
деп далилдешет. Эгерде биз элдик тҥшҥнҥктҥ азыркы теологиялык теориялар
менен айкалыштырууга аракет кылсак, анда Ниелс Хенрик Грегерсендин
жаратылыш теологиясы жакшы негиз болуп бере алат: «Грегерсендин жаратылыш
теологиясы Кудайды чыгармачыл мҥмкҥнчҥлҥктөрдҥн жаратуучусу катары
тааныйт. Жана биз турмуш тариздеринин табигый өз алдынча өнҥгҥҥсҥн - Кудай
жаратмандыгынын көрҥнҥшҥ катары карашыбыз керек» («Gregersen‘s theology of
nature builds on the notion of God as ―the Creator of creativity‖ ― and ― we should see
the natural self-enfolding of life forms as an expression of God‘s creativity») (1).
Көпчҥлҥк мусулман-зыяратчылар ыйык жерлерди тааныган жана камтыган
исламды карманышат. Алар өзгөчө интеллектуалдык изденҥҥлөргө же өзгөчө
диний жол табууга деле умтулушпайт. Алардын көпчҥлҥгҥ өз мезгилинде
турмуштук оор шарттарды баштан кечиришкен, ошондо ыйык жерлерге зыярат
кылуу аларга дал ошондой турмуш шартында ҥмҥтҥн жоготпой, жашоого умтулуу
сезимин ойготкон диний кубулуш болуп берген.
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Алдакеева Гҥлмира
Борбордук Азиядагы Америка Университетинин Маданий антропология
жана археология бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү (2005). Айгине маданий-изилдөө
борборунун илимий кызматкери (2006-2007). Учурда Германиядагы Байрот
университетиндеги социалдык антропология факультетинде магистратураны
окуп жатат.
Кыргызстандагы ―арбактар менен сҥйлөшҥҥ‖ көрҥнҥшҥн байкоо
максатында 2006-жылы ―Айгине‖ изилдөө борбору тарабынан Талас областында
ушундай эле аталыш менен долбоор жҥргҥзҥлгөн. Долбоордун максаты - арбактар
менен сҥйлөшҥҥгө өзгөчө жөндөмҥ бар адамдарга жана деги эле бул көрҥнҥшкө
жалпы элдин мамилесин изилдөө жана салттуу маданияттагы кээ бир
өзгөчөлҥктөргө изилдөөчҥлөрдҥн көңҥлҥн буруу.
―Арбактар менен сҥйлөшҥҥ‖ долбоору эки башка изилдөө усулунун
жардамы менен жҥргҥзҥлгөн: биринчиси, арбактар менен сҥйлөшҥҥгө өзгөчө
жөндөмҥ бар адамдар менен кенен маектешҥҥ, жана экинчиси, жалпы элдин
айтылган көрҥнҥшкө болгон көз карашын сурамжылоо. Бул макала жалпы элди
сурамжылоонун жыйынтыктарына негизделип жазылды.
Сурамжылоого туш келди тандоо усулу менен тандалган жалпы 212 киши
катышып, алардын 61.8%ы аялдар жана 37.7%ы эркектер. Кыргыз улутундагылар
маалымат берҥҥчҥлөрдҥн 97.2%ын тҥзөт. Алынган маалымат СПСС (SPSS)54
статистикалык программасынын жардамы менен иштелип чыгып, талданды.
Жалпысынан суроолор ишенимдҥҥ жыйынтык көргөзгөндҥгҥн жана ич ара бирибири менен шайкештикте болгондугун Кронбахтын альфа коэффиценти55
далилдейт (0.908).
Аныктоо
Кыргызстандагы учурда болуп жаткан исламдашуу процессинин
таасиринен улам, кыргыздардын мурдатан келе жаткан салттары жана
ишенимдери башкача аныкталып, ―бутпарастык‖ деп аталып келет. Изилдөө
тажрыйбасынан анык болгондой, башка салттуу көрҥнҥштөр менен бирге арбактар
менен сҥйлөшҥҥ көрҥнҥшҥ ―таза‖ Ислам динин кармангандар жана ―элдик‖
Исламды кармангандардын ортосунда көптөгөн талаш-тартыштарды жаратып
келет. Келечекте тҥшҥнбөстҥктөрдҥ четтетҥҥ максатында, ―арбактар‖ тҥшҥнҥгҥн
аныктоону туура көрдҥк.
Х.Карасаевдин аныктамасы боюнча, ―арбак‖ бул 1. жан, ―рух‖ деген сөздҥн
көптҥк тҥрҥ, 2. өткөн ата-бабанын урматы, ошолордун жанын ардактоо‖ (8.102103-бб.). ―Кыргыздарда өлгөн адамдардын бардыгы арбак болот, алар колдойт,
маалымат беришет, Куран ҥмҥтөтөт жана адамдардын арасында жашайт. Жөнөкөй
адамдар арбактарды көрө албайт, бирок арбактар адамдарды көрҥшөт‖ (11).
―Арбак‖ сөзҥнҥн араб тилинде болушуна карап, бул көрҥнҥш кыргыз маданиятына
Исламдын таралышы менен келгендигин божомолдоого мҥмкҥнчҥлҥк тҥзөт.
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―Таза‖ Исламдын тҥшҥнҥктөрҥндө арбактын бар болгондугуна ишенҥҥ
керек, бирок аларга сыйынып, алардан жардам сураганда ал ―ширк‖, башкача
айтканда, Кудайга шерик кошуу деп аныкталат. Арбактар менен сҥйлөшҥҥ деген
көрҥнҥш да бар, бирок ар бир эле адамдын жаны келип арбактар менен сҥйлөшө
бербейт. Андай мҥмкҥнчҥлҥк пайгамбар, олуя жана башка ушул сыяктуу улуу
адамдарга гана берилген. Бирок Исламда арбактар менен сҥйлөшҥҥ туура эмес
нерсе катары каралат. Мунун себеби - арбактар менен кошо жин-шайтандар да
адамдар менен сҥйлөшөт жана алардын туура эмес жол көрсөтҥҥ ыктымалы абдан
жогору. Мҥмкҥнчҥлҥктөрҥнҥн чектелгендигинен улам, арбак же жин менен
сҥйлөшҥп жаткандыгын адам ар качан биле албайт (6).
―Ата-бабалардын
арбагын
сыйлоо
Ислам
дининин
жергиликтештирилҥҥсҥнҥн белгиси, казактарды мҥнөздөөчҥ жана Исламга
аралашып кеткендигин аныктоочу жөрөлгө‖ (11.114-б.). Казактар сыяктуу эле
кыргыздардын ишениминде, арбактардын культу ―жергиликтҥҥ‖ Исламдын
алкагында байкалат. Муну Ислам же шаманизм деп атоо кыйынчылыкка турат.
Туура же туура эмес деп баалоого да болбойт, анткени адамдар кылымдар бою
ишенип келишкен жана бҥгҥн да ишенишет. Мындай ишенимдер ишенгендердин
руханий изденҥҥлөрҥнө жана муктаждыктарына жооп берип келет.
Кыргыз маданиятына көз чаптыруу
Кыргыз маданиятында арбактар менен сҥйлөшҥҥ эки деңгээлде байкалат.
Биринчиси, арбактар менен байланышуу касиетине ээ болгон адамдардын
сҥйлөшҥҥсҥ. Бул мҥнөздөгҥ адамдар дайыма өз ыктыяры же каалоосу менен бул
касиетке ээ боло берген эмес. Адатта ―тандалган‖ адамдар узак мөөнөткө
созулуучу ар кандай оорулар, тукум куучулук же башка жолдор аркылуу
келишкен. ―Тандалган‖ адамдар бул жашоодо тапшырма алып, ошону орундатууга
милдеттҥҥ. Мындай адамдардын катарына тубаса манасчылар, дубана, бҥбҥбакшы, жайчы, элдик дарыгер, айтымчылар жана башкалар кирет (2.398-б.).
Мисалы, кыргыз маданиятындагы тубаса манасчылык касиети арбактар
менен байланышуунун так далили. ―Манас‖ эпосун айтууга тандалуу жана бата
алуу, ―Манасты‖ айтып жатканда жана деги эле маалымат алуу арбактардын
тҥздөн-тҥз катышуусу менен орундалат‖ (5.99-162-бб.). Тубаса манасчыларга
мисал катары биздин замандаш манасчылар Талантаалы Бакчиев менен Улан
Исмаиловду келтирсек болот (14).
Ал эми арбактар менен сҥйлөшҥҥнҥн кийинки деңгээли жөнөкөй элдердин
арбактарга болгон ишеними аркылуу кҥнҥмдҥк турмушта байкалат. Атабабалардын арбактарын сыйлоо, алардын рухуна багыштап Куран окуу жана мал
союу, бейшемби кҥндөрҥ токоч бышырып, жыт чыгаруу жана башка ушул
сыяктуу адаттар - аң-сезимдҥҥ же аң-сезимсиз тҥрдө арбактар менен сҥйлөшҥҥнҥн
көрсөткҥчҥ.
Жогоруда айтылып кеткен эки деңгээлде тең байкалып, чоң маани берилип
келген нерселер бул - ―тҥш‖ жана ―аян‖. Арбактардын көзгө көрҥнбөөчҥлҥк
касиетин эске алганда, аларды тҥштө көрҥҥ же алардан аян алуу бөтөнчө руханий
нерсе. Бул маселеге макаланын кийинки беттеринде кайрылам.
Дҥйнө тааным
Казактар сыяктуу эле, кыргыз динин тҥшҥнҥҥ ҥчҥн арбактарды сыйлоо
жана алар менен байланышуу көрҥнҥшҥн тҥшҥнҥҥ керек. Анткени, кҥнҥмдҥк
турмушка келгенде, арбактарды сыйлоо жана алар менен сҥйлөшҥҥ элдик
ишенимдин өзөгҥ экендиги даана байкалат. Изилдөөнҥн жыйынтыктары боюнча
суралгандардын көпчҥлҥгҥ (70%) толугу менен арбактардын бар болгонуна
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ишенишет. Жогоруда белгилеп кеткендей, ар бир бейшемби жана жума кҥндөрҥ
арбактарга багыштап жыт чыгаруу, мазарларга зыярат кылуу жана Куран окуу кыргыздардын кҥнҥмдҥк турмуштагы диний жөрөлгөлөрҥ.
Ата-бабалардын арбагын же негизи эле арбактарды сыйлоону казак динин
изилдеген Привратски ишеним дагы, дин дагы эмес дейт. Муну Привратски
жамааттык эс (collective memory) теориясынын алкагында талдаган. Анын ою
боюнча бул - муундардардын бири-бири менен руханий байланышы. Каза болгон
тууган бейшемби кҥндөрҥ кечинде келип, тирҥҥ туугандары менен жолугушуп,
кабар алышуусу деп тҥшҥндҥрөт. Ошондой эле жети атасын билҥҥнҥ да арбактар
менен сҥйлөшҥҥнҥн бир көрҥнҥшҥ катары карайт. Кытайдын Синьцзянындагы
жергиликтҥҥ казактардын динин изилдеген К.Арык: ―Бул ишенимдер жашоонун
бардык тармактарын камтыйт. Аны ―жашоонун жолу‖ деп атоо ―дин‖ деген атоого
караганда ылайыктуураак‖, - деп жазган (4). Кыргыздарда да башка салттуу
ишенимдер менен бирге, арбактарга ишенҥҥ жана сыйлоо көрҥнҥшҥ ата-баба
салты деп каралып келет.
Арбактар менен сҥйлөшҥҥ мҥмкҥнчҥлҥгҥ жөнҥндө суроо сураганыбызда,
кызыктуу жыйынтык келип чыкты, арбактардын тирҥҥ адамдар менен сҥйлөшҥҥ
мҥмкҥнчҥлҥгҥ (58.5%) тирҥҥ адамдардын арбактар менен сҥйлөшҥҥ
мҥмкҥнчҥлҥгҥнөн көбҥрөөк (53.3%) болгондугун, бир эле суроону эки тараптуу
суроо усулу менен баамдай алдык. Бул жерде бир караса дароо билинбей турган
чек бар; арбактардын тирҥҥ адамдар менен сҥйлөшҥҥ же сҥйлөшпөө тандоосу
көбҥрөөк. Мындай жыйынтык - кыргыз дҥйнө таанымындагы арбак адамга
караганда кҥчтҥҥрөөк деген ишенимдердин бар экендигинин далили.
Мисалы, Куран окуган жана жыт чыккан жерге арбактар келет деген
тҥшҥнҥк да - арбак болууну адам жашоосунун кийинки баскычы катары
тҥшҥнҥҥсҥ жана өлгөндөн кийинки жашоону элестетҥҥ. Суралгандардын 80.2%ы
арбактар Куран окулган жерге келет деген суроого макул болушкан.
Кыргыздардын арбактарга болгон мамилеси өзгөчө. Жалпы арбактар
жөнҥндө сҥйлөшҥҥ табигый нерсе катары кабыл алынат, арбактар жөнҥндө
алыстагы тууганы катары сҥйлөшө беришет. Арбактарды сыйлашат. Ал эми
белгилҥҥ учурларга келгенде, арбактардан коркушат. Элдин тҥшҥнҥгҥндө,
арбактарга кандай мамиле кылынса, алар да адамдарга ошондой мамиле кылат.
Адам арбактарды ыраазы кылып, эстеп жҥрсө колдойт, ал эми унутулуп калган
болсо, анын туугандары кыйынчылыктарга туш болуусу ыктымал.
Арбактар менен сҥйлөшҥҥнҥн жолдору
Арбактар менен сҥйлөшҥҥнҥн биринчи жолу - жыт чыгаруу. Жыт
чыгарылган кҥндөрҥ арбактар чакырылбайт, бирок өзҥлөрҥ ҥмҥтөтҥп келишет.
Ошон ҥчҥн аларга даам ―бериш‖ керек. Диний эмес көз караштан караганда, бул меймандостуктун да көрсөткҥчҥ. Келген конокко даам ооз тийгизҥҥ керек
сыяктуу, арбактарды да кур кол (кур ооз) калтырууга болбойт (11). Эгер арбактар
жөнҥндө унутулуп калган болсо, алар өзҥлөрҥ жөнҥндө тҥш же аян аркылуу
билдирет. Сурамжылоонун жыйынтыктарына карасак, маалымат берҥҥчҥлөрдҥн
89.2%ы боло турган нерселерди тҥшҥндө көргөндҥгҥн билдирген, бирок, албетте,
тҥш көрҥҥнҥн жыштыгы ар кандай.
Кыргыз катары тажрыйбабызга караганда, арбактар тҥшкө киргендин
эртеси сөзсҥз тҥрдө эртен мененки тамактан кийин Куран окулат жана эң
жакынкы бейшемби кҥнҥ тҥштөн кийин, же жума кҥнҥ эртең менен май токоч
жасалып, жыт чыгарылат жана дагы бир ирет Куран окулуп, өтҥп кеткен атабабанын арбактарына жана ҥмҥтөткөн арбактарга арналат. Тҥш жөн гана эскертҥҥ
болсо, аян боло турган жакшылыктан же жамандыктан кабар берет (3.119-б) . Боло
292

турган нерсе жамандык болсо, жыт чыгарылып, Куран окулуп, жамандыктан
сактоону Жараткандан сурашат. Ал эми ошол иш оңунан чыгып, же жакшылык
жөнҥндөгҥ аян да орундалган учурда арбактарга ыраазычылык билдиришет. Бир
иш баштоонун алдында бата алынат. Ата-бабаңдан бата албасаң, баштаган иш
оңунан чыкпай турганына суралгандардын 82.1%ы макулдугун билдирген.
Арбактарга ыраазычылык билдирҥҥ жана бата алуу жөн эле жыт чыгаруудан мал
сойгонго чейин өзгөрөт. Мындай тандоо көп учурда адамдардын экономикалык
абалынан көз каранды.
Мазарларга зыярат кылуу да - арбактар менен сҥйлөшҥҥнҥн бир жолу. Эң
жөнөкөй деңгээлде алганда, мазарга барганда даам алынып келинип, Куран
окулат. Ал эми тереңирээк байкасак, мазарларды пайгамбар, олуя жана башка
улуу адамдар байырлайт деп айтылат (1). Ушул көз караштан караганда, мазарга
баруунун өзҥ эле арбактарга жакын келҥҥнҥ айтып турат, алар менен
сҥйлөшҥҥнҥн бир тҥрҥ. Кээ бир адамдардын көзҥнө мазарлардан арбактар
көрҥнҥп, аян да алышат. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, мазарларга баруу Талас
областында абдан кеңири таралган көрҥнҥш, ал эми Кыргызстандын башка
тараптарын, ошол эле Ысык-Көлдҥ ала турган болсок, мазар басуу эл ичинде
азыраак жана ага каршы болгондор арбын.
Арбактар менен сҥйлөшкөндөргө болгон мамиле
Жогоруда биз арбактар менен сҥйлөшҥҥ көрҥнҥшҥнө болгон көз карашты
жана анын жөнөкөй элдин арасында кандай каралгандыгын айттык. Ал эми
кыргыз маданиятындагы арбактар менен сҥйлөшҥҥгө жөндөмҥ бар адамдарга
болгон мамилени караштырып көрсөк.
Арбактар менен сҥйлөшҥҥгө жөндөмҥ бар адамдар өзҥлөрҥн өзгөчө же
―тандалган‖ катары сезишет. Ал эми элдин арасында алардын кээ бирөөсҥ кабыл
алынып сыйланса, кээ бирөөлөрҥ алдамчы катары көрҥлҥп келет. Биздин
сурамжылоонун жыйынтыктарына караганда, суралгандардын 68.4%ы: ―Ар бир
адам арбактар менен сҥйлөшкөндҥ ҥйрөнө албайт‖, - деп жооп берген. Бул да
болсо адамдардын арасында тандалган адамдардын болгондугуна ишенимдин
деңгээли жогору экендигин көрсөтөт. Ушул суроонун уландысы катары коюлган
кийинки суроого көңҥл бурсак. Кээ бир адамдардын башка адамдар көрө
албаганды көрҥҥ жөндөмдҥктөрҥ бар экендигине 42.5% кҥмөнсҥз ишенсе, болуу
ыктымалы жогору деп 40.1% билдирген.
Ал эми маалымат берҥҥчҥлөрдҥн 59%ы арбактар менен сҥйлөшкөн
адамдарды ыйык адамдар деп эсептешет. Дагы 54.2%ы сырдуу жөндөмдөрҥ бар
адамдарды улуттун байлыгы жана аларды коргоо керек деп эсептешет. Ушул эле
суроолорду терс суроо катары койгонубузда, жооптор бир жаңсыл болбой,
талаштуу суроолордун катарына кирди. Тактап айтканда, ―Арбактар менен
сҥйлөшкөндҥ билебиз деген адамдар жөн гана оюнан чыгарып, өздөрҥ анын чын
экендигине ишенген адамдар‖ деген суроого терс жана оң жооп бергендердин
жооптору тең абалда болуп, бир жактуу жыйынтык чыгаруу кыйынчылыкка турду.
Мындай жыйынтык чыгышы мыйзам ченемдҥҥ, анткени бҥгҥнкҥ кҥндө ―таза‖
Исламдын таралышы менен жогоруда айтып кеткендей, арбактар менен сҥйлөшҥҥ
жөндөмҥ бар адамдарга коомдо терс мамиле байкалат.
―Таза‖ исламдын келиши арбактар менен сҥйлөшкөндөрдҥн өзҥлөрҥнҥн
ишине жана сҥйлөшкөн арбактары жөнҥндөгҥ тҥшҥнҥктөрҥнө таасирин
тийгизгенин Раснаягам (12) өзбек табыптарынын арасында байкаган. Табыптар
маалыматты Кудай жиберген арбактардан алгандыгын жана ал арбактар адатта
мусулман пайгамбар жана олуялардын арбактарынан алгандыгын айтышат.
Биринчиден, Кудайдын жалгыз экендиги таанылып, экинчиден, арбактардын
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мусулман болгондугу айтылып жатат. Мындай көрҥнҥш (багыт) кыргыздардын
арасында да орун алган. Мисалы, көзҥ ачык, бҥбҥ-бакшы, табыптардын жана
башкалардын бири-бири менен мамилеси да ошол нерсеге карата тҥзҥлөт.
Мазарларды изилдөө тажрыйбасында арбактар менен сҥйлөшкөн адамдардын
ортосунда ―кишилери‖ келишпегендигинен улам терс мамиледе болгондор аз
эмес. Мусулман арбактардан маалымат алуу, алардын жардамы менен ооруларды
айыктыруу тҥшҥнҥктөрҥ - арбактар менен сҥйлөшкөндөрдҥн коомдогу ордун жана
ролун бекемдетҥҥ жана сыйга ээ болуу аракеттеринин көрсөткҥчҥ, азыркы
коомдук, саясий жана экономикалык абалда, Лоу (9) берген терминдер менен
айтканда, ―колдоого жана коомго тиешелҥҥлҥк сезимине ээ болуу‖ максатына
жетҥҥнҥн жолдору.
Арбактардын дини бар экендигине кыскача токтолсок, мазарларды
изилдөө тажрыйбасында көбҥнчө мусулман арбактар менен сҥйлөшкөн адамдар
кезигет, бирок Ысык-Көлдҥ изилдөө учурунда христиан дининдеги арбактардан
маалымат алган табып кезиккен. Анын дарылоо усулдары да христиан дининдеги
усулдар менен жҥргҥзҥлөт.
Мусулман жана христиан арбактар болгон сыяктуу эле, ак жана кара
кҥчтҥҥ арбактар болот. Булар адамдардын арасында мамилеге таасирин
тийгизгенден тышкары, адамдардын оорусуна жана анын дарылоосуна жардам
берет. Адамга кара кҥч кирип алган учурда, ак кҥчтҥн жардамы менен ооруну
аныктап, аны дарылоонун жолун көрсөтөт же кара кҥчтҥ адам денесинен чыгарат
(12). Ушундай кырдаалда жана негизи эле адам арбактарга ортомчу катары кызмат
кылат (13.160-173-бб.).
Кыргыз маданиятында алдын ала айтып берҥҥчҥлҥк да абдан курч
талаштарды жаратып келет. Мындай абалды сурамжылоонун өзҥ дагы далилдеди,
54.2% алдын ала айтып берҥҥ чындык деп эсептешет, ал эми 44.4% кҥмөндҥҥ же
такыр ишенбегендигин билдиришти. Бул суроо көзҥ ачыктарга болгон коомдогу
эки жактуу мамиленин болгондугун тастыктайт. Көзҥ ачыктарга мамиле бирдей
эмес болгону менен, так учурларга келгенде көзҥ ачыктарга кайрылмакмын
дегендердин саны көпчҥлҥктҥ тҥздҥ: маалымат берҥҥчҥлөрдҥн 61.3% ―Эгер менин
бир таанышым келечекти алдын ала айтып бере турган болсо, мен андан кеңеш
алмакмын‖, - деп жооп беришкен. Ал эми 66% эгер адам келечекти алдын ала айта
алса, анда ал өзҥн жана жакындарын кырсыктан сактап кала алат деп эсептейт.
Аба-ырайын өзгөртө ала турган адамдардын болгондугуна да жооптор бир
жаңсыл болгон жок. Мунун өзҥ жайчылыктын азыркы убакта кеңири
таралбагандыгы жана жоголуп бараткан нерсе болгондугунан кабар берет.
Суралгандардын 93%ы 50 жаштан ылдыйкы жаштагы адамдар болгон ҥчҥн, улуу
муундун (60 жаштан өйдө) кандай ойдо болгондугун текшере алган жокпуз,
ошентсе да бардык суралгандардын 50%ы - 25 жашка чейинкилер. Ошолордун
39%ы аба-ырайын өзгөртҥҥ жөндөмдҥгҥнө ишенбегендигин билдиришет. Улуу
муун аз болгону менен, алардын ишенҥҥ мҥмкҥнчҥлҥгҥ көбҥрөөк болгондугу
байкалат, бирок муну ишеничтҥҥ булак катары берҥҥ кыйын, анткени бул
суроонун ишенимдҥҥлҥгҥ улуу муундун өкҥлдөрҥн көбҥрөөк сураганда гана
билинет.
Сурамжылообуздун эң аяккы суроосу бул өзгөчө жөндөмҥ бар адамдар
менен респонденттер (маалымат берҥҥчҥлөр) өзҥлөрҥ менен окшоштугун же
айырмачылыгын аныктоо болду. Жыйынтыктар ылдыйда график тҥрҥндө
берилди.
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Берилген графикте маалымат берҥҥчҥлөрдҥн көбҥнчөсҥ сол тараптагы
биринчи эки жоопту тандагандыгы көрҥнҥп турат. Турмушта орун алган жана
элестеткен нерсени так айырмалай алуусунун жогору болгондугу –
суралгандардын арбактар менен сҥйлөшҥҥнҥн катышуучусу эмес, байкоочунун
ордунда тургандыгынын көрсөткҥчҥ. Ушундан улам арбактар менен сҥйлөшкөн
адамдарга болгон мамиле негизинен тҥз болгону менен, элдер арбактар менен
сҥйлөшҥҥ көрҥнҥшҥнөн алыс тургандыгы белгилҥҥ болду.
Корутунду
Ушул долбоордун жана ―Айгине‖ изилдөө борбору тарабынан жҥргҥзҥлгөн
башка изилдөөлөрдҥн тажрыйбасынан улам, арбактардын бар экендиги жана алар
менен сҥйлөшҥҥ кҥнҥмдҥк турмушта кыргыз элинин аң-сезимине сиңген нерсе
экендиги айкын байкалды. Манастын, пайгамбар, олуянын арбагы менен
сҥйлөшҥҥ болобу же жөн гана көзҥ өткөн ата-бабалардын мҥрзөсҥндө Куран окуп
коюу болобу - кыргыздардын арбактар менен байланышы абдан тыгыз.
Кыргыздардын жашоосуна ушунча сиңгенинен улам, муну ―жашоо жолу‖ деп
атоо, ―дин‖ деп атоодон баалуураак чыгаар.
Диний көз караштан алганда, арбактар менен сҥйлөшҥҥ кыргыз
маданиятында бекем орун алганы менен, адамдар мусулман бойдон калып,
бутпарас болуп кетҥҥ коркунучунан алыс. Арбактарга Куран окуу, Кудайдын
болгондугуна ишенҥҥ жана башкалар - кыргыздардын өзҥлөрҥн мусулмандардын
катарында экендигин көрсөткөн белгиси. Албетте, ―таза‖ мусулмандардын
көзҥндө көп кыргыздар ―жаман‖ мусулмандар болуп чыгаар, бирок өзҥн
мусулманмын деп эсептеп, ишенгени руханий боштугун толтурган болсо, ал
нерсенин кандай аталгандыгынын мааниси канча.
Сурамжылоонун, жогоруда белгиленип кеткендей, катышуучуларынын
саны анча көп эмес. Эгер мындан кыйла көбҥрөөк адамдар катышканда, көп
суроолор такталып, көрҥнҥштҥн тегерегинде көбҥрөөк маселелер жарала
тургандыгы даана. Жаш жагынан алганда дагы, улуу муундун ойлорун, мамилесин
көбҥрөөк чагылдырганга мҥмкҥнчҥлҥк тҥзҥлөт.
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ОРУСИЯНЫН АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭЛДЕРИНИН ЫЙЫК
ЖЕРЛЕРИ ЖАНА ЖАЙЛАРЫ
Алмашев Чагат
Алтайды туруктуу өнүктүрүү уюмунун жетектечиси
Ерленбаева Мая
Алтайды туруктуу өнүктүрүү уюмунун багыттоочусу
Ыйык жерлер (сыйынуучу жайлар) – бул адамдар менен коомчулук ҥчҥн
өзгөчө руханий мааниге ээ жер бөлҥкчөлөрҥ (же аймактары) жана суулар. Ыйык
жерлер, адамзат тарабынан жаратылыш жерлеринин ардакталышынын көрҥнҥшҥ
катары, бул жерлердин көңҥл эргитчҥ кубаты менен руханий баалуулуктары
азыркы жаратылышты коргоо кыймылы жаралганга чейин эле, миңдеген жылдар
мурда адамзат тарабынан таанылган.
Континенттин чоң мейкиндигинде көчмөндҥк кылуу менен, Борбордук
Евразия элдери, ушул жаратылыштык мейкиндиктер менен шарттарда жашоону
ҥйрөнҥп, ар кыл табигый жайларга көнҥгҥшкөн. Алар өздөрҥ ийкемдешип жана
айлана-чөйрөсҥн өздөрҥнҥн турмуш тартибине, диний, руханий жана адепахлактык баалуулуктарына ийкемдетҥҥ менен, өзгөчө маанилҥҥ жер аймактарын,
айталы, кҥч-кубат камтыган ыйык жайларды тааныганга ҥйрөнҥшкөн. Эгерде
Ички Азиянын (Алтай, Саян, Тибет жана Монголия) жана Борбордук Азиянын
(Тянь-Шань) көптөгөн кҥч-кубаттуу жерлеринин аталыштарын алсак, тҥрк-монгол
элдеринин тыгыз маданий байланышын көрҥҥгө болот.
Мисалы, дарылык минералдуу булактар – алтайча аржандар (же
арашандар). Алтай Республикасында «Манжылу» деп аталган аржан (Улаган
районундагы Балыктҥл айылына жакын жайгашкан) тҥптҥҥ алтайлар менен
теленгиттер ҥчҥн өзгөчө ардакталган ыйык жай болуп саналат. Кыргызстанда дагы
«Манжылы-Ата» делип, дал эле ушундай окшош аталыштагы дары булактары
менен ыйык жай бар (Тоң районунун Бөкөмбаев айылынын жанында).
«Манжылу» сөзҥнҥн келип чыгышы кызык. Кыргызстандагы табынуучу
Манжылы-Ата ыйык жерин элдик уламыштарда «монгол» дегендин «манжылы»
делиши катары, монголдун бир ыйыгы менен байланыштырышат (Крутиков А.,
2004, Кыргызстан). Алтайда айрым алтай эпосторунан «Очир-Мандьи» («Кҥчтҥн
жышааны» дегенди билдирет, сөзмө-сөз – «Ваджара Манджи», манджи сөзҥ
санскриттен тибет жана монгол тилдери аркылуу келген) деген баатырдык
кейипкерди жолуктурууга болот. Ошентип, манджи сөзҥн – кҥчтҥҥ Будда
кудайынын ысымы катары божомолдоого болот. –лу суффикси тҥрк тилдеринде
илик жөндөмөсҥн билдирет, демек, «манджилу» дегенди «Манджи кудайынын
булагы» катары которууга болот (Алмашев Ч.Д., 2008). Алтайда камлания
(бакшынын добулбасты ургулоо же жөн эле ырдоо аркылуу башка дҥйнө менен
байланышып, оорулууну дарылоосу) учурунда камдар (алтайча, бакшылар)
колдонгон буюм жана бакшылык атрибут дагы манжак деген аталышка ээ.
Сөздҥн келип чыгыш теги белгисиз, мҥмкҥн ал монгол тили аркылуу кирген,
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буддизмден алынган, бирок Алтайда бакшылардын турмушунда колдонулган сөз.
Балким, сөз «кайсы бир кудайдын кудурети» маанисине ээ (Аманчина М.К., 2008).
Окшош аталыштагы ыйык жерлер Бурятияда жана Монголияда учурайт
(Хамаганова Э., 2008, Бурятия).
Азиянын кеңири мейкиндигиндеги окшош аталыштагы сыйынуучу
жерлердин бул мисалы аны жердеген элдердин, биздин мисалда, тҥрк-монгол
дҥйнөсҥнҥн маданияттарынын, руханий байланышын жана жалпылыгын көрсөтөт.
Ошондой эле, мунун өзҥ ал элдердин бай маданияттар менен өз алдынча
философиянын жана жаратылышты колдонуунун туруктуу тҥрлөрҥн
калыптандыра турган өздөрҥнҥн руханий негиздеринен чыгып, жаратылыштык
жайлар менен аймактарды таануу, «ыйык тутуу» жөндөмдҥҥлҥктөрҥн дагы
көрсөтөт.
Алтай дҥйнө таанымы негизинен шаманчылыктын, Алтайдагы негизги
диний-руханий ишенимдин көбҥрөөк таасири алдында калыптангандыгын өзҥнчө
белгилеп кетҥҥ керек. Орто Азия менен Сибирдин тҥрк элдери ар кандай тарыхый
тагдырларды баштан кечиришкен. Кыргыздардан айырмаланып, Алтай уруулары
X-XII кылымдарда Орто Азиядагы тҥрк элдери сыяктуу Караханиддер
мамлекетинин таасири астында болгон эмес. XII-XV кылымдарда Алтай
элдеринин жана тилдеринин калыптанышына буддизмди карманган монгол
уруулары жана тилдери кҥчтҥҥ таасир эткен. Тҥштҥк Сибирдеги буддизмдин
сыйынуу тажрыйбасы XVI-XVII кылымдарда абдан жайылган, бирок
алтайлыктардын чөйрөсҥндө ал анчалык жайыла алган эмес. Бирок, алардын
көпчҥлҥгҥ шаманчылыкты карманган бойдон кала беришкен, мунун өзҥ шамандык
диний сыйынууларды жана кечилдикти көрсөтҥҥ ҥчҥн кызмат кыла турган
сөздөрдҥн көп санда болушу менен дагы бир жолу ырасталат.
Тҥрктөрдөгҥ шаманчылык жөнҥндөгҥ жазуу булактарынын алгачкы
маалыматтары XI кылымдын экинчи жарымындагы уйгур эстеликтеринде
учурайт. XIII кылымдан тартып, шамандык сыйынуулардагы кечилдин
аталышынын өзҥ - кам (Дыйканова Ч.К., 2004, Кыргызстан) пайда болот.
Атам замандан бери эле Алтай ар кыл маданияттардын кесилишинде
турган. Алтайлыктар ар кайсы элдердин жана ишенимдердин көптөгөн диний
жана философиялык көз караштарын өзҥнө сиңирген, бирок алар азыркы кҥнгө
чейин баатырдык эпосторунда ачык байкалган шаманчылыктын архаикалык тҥрҥн
сактап келишет. Алтайлыктардын турмушу менен тарыхы, алардын
философиялык, эстетикалык жана этикалык көз караштары көркөм чагылган
мыкты алтай эпостору жазылып алынган жана китептер катары чыгарылган.
«Алтай Баатырлар» эпосу 9 том болуп жарыкка чыккан (жҥз миңге жакын ыр
сабынан турат), эпостун жарык көрө элек айтылыштары дагы бир нече томду
тҥзөт. Көркөмдҥк наркы, таасир этҥҥчҥлҥгҥ жана көрөсөндҥҥлҥгҥ боюнча алтай
эпосу оозеки чыгармачылыктын дҥйнөгө белгилҥҥ туундулары менен бир катарда
турат. Алтай эпосунун синкреттҥҥлҥгҥ анда дҥйнө элдеринин жомокторунун
мазмун, мотивдери чагылгандыгынан көрҥнөт. Айталы, алтайлыктардын «АлыпМанаш» эпосу мазмундук жактан кыргыздын «Манас» эпосуна жакын, «Кезер» буряттын «Гэсэр», «Жaнар» - калмактын «Жангар» ж.б. эпосторуна жакындайт.
Азиянын буддизм, ламаизм жана башка диндерин сиңирҥҥ менен, алтай
эпосу бул диндердин руханий-диний баалуулуктарын өзҥнө камтыды, бирок
тҥпкҥрҥндө шаманчылык менен гана калды. Алтай эпосунан монгол, тибет, уйгур,
санскрит, согдий, перс жана башка тилдерден кирген өтө көп сөздөрдҥ жана
тҥшҥнҥктөрдҥ жолуктурууга болот, бирок негизинде ал тҥрктҥк мҥнөзҥ боюнча
калды. Бардык тҥрк элдеринин ичинен алтайлыктар гана жети миңден ашык сап
эпосун ырдап аткаруу ҥчҥн жети кҥнгө созулган эпос айтуунун кайталангыс жана
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байыркы стилин – кайды (обертондук – тыбыштын негизги тонуна кошумча тон
берҥҥчҥ тамак менен ырдоо стилин) сактап калды.
Алтайлыктардын тарыхы менен маданиятынын жогоруда саналган бөтөнчө
мҥнөздөмөлөрҥ уламыштар менен эпостордун кабыл өңҥтҥ аркылуу айланачөйрөгө карата өзгөчө философиялык, эстетикалык жана этикалык көз
караштарды калыптандырды. Борбордук Азиянын көптөгөн тҥптҥҥ элдери
сыяктуу эле, алар ҥчҥн холистикалык, башкача айтканда, айлана-чөйрө менен
жаратылышка карата бирдиктҥҥ көз караш мҥнөздҥҥ. Алтайда жаратылышты
коргоочу кҥчтҥҥ заттарга жана жерлерге карата урмат тҥпкҥ алтайлыктардын гана
салттуу руханий ишенимдеринде эмес, Алтай Республикасында жашаган аз сандуу
тҥрк элдеринде (теленгит, тубалар, челкан, куман, шор), алтайлык казактарда,
ошондой эле орустун диндик эски ырым-жырымдарды жактоочуларында дагы бар.
Тоолуу Алтайдын жашоочулары тоолуктардын адеп-ахлагын сактоо менен,
азыркыга чейин тоо ашууларында өздөрҥн өзгөчө алып жҥрө турган билимди
сактап калышкан. Орустун диндик эски ырым-жырымдарды жактоочуларынын
биринчи көчҥп келгендери тҥпкҥ Алтай элдеринин ҥрп-адат, салттарына
көнҥшкөн… Уймон өрөөнҥнҥн эли жапайы жаратылыштын арасында, киши
тийбеген токойлордун, суулардын, булактардын боюнда жашашкан. Кыпчак жана
тодош урууларынан чыккан өрөөндҥн тҥпкҥ тургундары жаратылышка чочулоо
менен мамиле кылышкан, тоолорду, дарактарды жана дарыяларды кудай деп
таанышкан. Диндик эски ырым-жырымдарды жактоочулар аларга каяша
айтышкан
эмес.
Бутпарастыктын
көптөгөн
ишенимдери
менен
ҥрп-адаттары таза сакталган эски ишенимдин адамдары ҥчҥн деле суу дагы, чөп
дагы, токой дагы ыйык болгон. Бардык учурда суу ыйык деп эсептелинип келген
(Кучуганова Р.П., 2000).
Теленгиттердин маданиятынын руханий кыры байыркы негиздеги
жергиликтҥҥ тилдин өзҥнчөлҥгҥнөн баштап, сакталып калган байыркы ҥрпадаттык системаларга чейинки кеңири кубулуштарга ээ. Азыркы учурда кошагаштык казактар өздөрҥн казак элинин бөлҥгҥ катары аңдоону улантып жатышат
жана исламдын кармануучулары болуп саналышат. Уруулук мааниде алтайлык
казактар ири уруулук тҥзҥлҥштөргө (найман, керей, самай, каратай, уак ж.б.)
тиешелҥҥлҥгҥ жөнҥндөгҥ эсин сактап калышкан. Кээ бир учурларда мусулман
салттарынын тутумунан мурунку бакшылык калдыктардын дагы себеленип
турганын байкоого болот. Казактардын ҥрп-адаттарынан теленгиттерде жайылган
ыйык булактарга зыярат кылуу ырымдары учурай тургандыгы жазылып
белгиленип коюлган. Жергиликтҥҥ калк тарабынан жергиликтҥҥ элдик оозеки
чыгармачылыктын анык ҥлгҥлөрҥ: мифтер, уламыштар, ырлар, жомоктор,
аңгемелер, лакаптар (алардын бардык жанрдык ар тҥрдҥҥлҥгҥндө) сакталган.
Мисалы, тоо, таштар жөнҥндөгҥ уламыштар, жер, тоолордун аталыштары
жөнҥндөгҥ тотемисттик аңгемелер чоң кызыкчылык туудурат. Теленгиттер менен
казактардагы руханий жана материалдуу тариздеги салттуу маданият өзҥнҥн
жҥзөгө ашышынын кеңири кубулушуна ээ (Ойношев В.П., 2008).
Алтайлыктардын өзгөчө дҥйнө таануусу алардын аң-сезиминде, мҥнөзҥндө,
жҥрҥм-турумунда чагылган жана көп кылымдык салттарында бекемделген. Ал өз
алдынча экологиялык маданиятты, адеп-ахлактык баалуулуктардын бҥтҥндөй
кубулушун жана кайталангыс философиялык дҥйнө элесин калыптандырган.
Алтай тоолору тҥпкҥ элдердин уруу, урук өкҥлдөрҥ ҥчҥн ыйык жайлар болуп
саналат. Ар бир уруунун (сеөктүн) өзҥнҥн ардактаган тоосу – ыйык туусу бар.
Алтайлыктарда бҥткҥл жаратылыш ыйыкталган, адамды курчаган жаратылыш
дҥйнөсҥ рухтарга толгон. Ар бир өрөөн, ар бир тоо чокусу, булактар өздөрҥнҥн
рухуна, же ээсине (алтайча – ээзи) ээ. Тоолордун, дарыялардын, ашуулардын
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ээлерин ардактоо салты алтайлыктарда тереңден башталат жана бҥгҥнкҥ кҥндө
дагы тҥпкҥ элдердин дҥйнө таанымында маанилҥҥ орун ээлейт. Тоолорго сыйынуу
алтайлыктарда байыртан белгилҥҥ. Тоолор урууну жаман кҥчтөрдөн коргогон,
гҥлдөп-өсҥҥнҥ жана аманчылыкты жөндөмдөштҥргөн. Ар бир уруу тоо ээсин (туу
ээзи) өзҥнчө элестетет. Тоо ээлери негизинен эпос, миф, уламыш, жомоктордо
катышат (Ерленбаева М.Т., 2007).
Кош-Агаш районунун жергиликтҥҥ калкы тарабынан аталган аймактын
микрокосмосу менен тыгыз байланышкан бир катар дҥйнө таануучулук жана
диний ҥрп-адаттар сакталып калган. Аларга төмөнкҥлөр кирет:
1.
Жайдын жана кҥздҥн башында өткөрҥлө турган
«Алтайды даңктоо» ырым-жырымы (Жажыл бяр – жашыл бутак,
Сары бяр – сары бутак). Жайдын башында ырым-жырым
өткөрҥҥчҥлөр жогорку кҥчтөрдөн малдын туягынын көбөйҥшҥн,
тҥшҥмдҥн молдугун, аманчылык сурашат. Кҥзҥндө кыштан малдын
аман чыгышын, кыйын мезгилден оңой чыгууну сурашат. Монголдук
Алтайда «Алта мактаал», монголчо – Алтайды даңктоо, ырын
ырдоонун өз алдынча тҥрҥ бар (Алмашев Ч.Д., 2006);
2.
Туулган жерлерге сыйынуу ырым-жырымдары,
башкача айтканда, башка-башка уруулардын өкҥлдөрҥ өздөрҥнҥн
туулган тоосуна же жерине сыйынуу жҥргҥзҥшөт. Бул ырымжырымдар чоң жалпы ырым-жырымдын чагылышы катары көрҥнөт,
бирок булар максаттуу тҥрдө дал ошол уруунун өкҥлдөрҥнө
даректелет;
3.
Ырым-жырымдардын бҥтҥндөй айкалышын жана
диний, экологиялык тыюуларды сактоо, тамаки чекпөө, арак ичпөө
сыяктуу саламаттык сактоо мҥнөзҥндөгҥ тартиптерди ишке ашыруу
менен дары булактарына – аржандарга баруу ырым-жырымы.
Аржандарга баруу ҥчҥн сөзсҥз эле оорукчан болуу керек эмес,
тескерисинче, бул жолду турмуштук кҥч-кубатты кармоо ҥчҥн өтҥп
коюу керек.
4.
Тоо, жер, суу, булак, айбанат, куштарды ардактоо
ырым-жырымы, ошондой эле бир гана бҥтҥндөй коомдун ырымжырымдык жагы менен гана эмес, ар бир адамдын кҥнҥмдҥк турмушу
менен дагы байланыштагы ыйык жерлер жөнҥндөгҥ аңгемелер.
Талаа изилдөөлөрҥнҥн маалыматтары Сайлугема, Кокору-Ыйыгы, Ирбисту,
Тобожок-Бажы, Теспен-Бажы, Ак-Туру, Маажай-Бажы тоолорунун чокулары
Кош-Агач районунун жергиликтҥҥ бҥткҥл калкы ҥчҥн ыйык деп саналаарын
кҥбөлөйт. Көптөгөн ыйык чокулар байыркы тҥрк жазууларында жазып
белгиленген ыйык деген сөз менен белгиленет. Ыйык тоо наамы бир нече сөзсҥз
сактала турган эрежелерди шарттайт: бул тоого зарыл ырым-жырымсыз чыгууга
болбойт, бул тоодогу айбанаттар менен канаттууларга аңчылык кылууга болбойт,
бул тоону мезгил-мезгили менен ырым-жырымдык иш-аракеттер аркылуу
ардактап туруу, аталган тоону ыйык тоолордун бири катары эстеп туруу ж.б.
Ыйык чокуларга ыйык жана сыйкырдуу жардам сурап, жогоруда белгиленген жыл
мезгилдеринде гана эмес, турмуштук каатчылыктарда, бҥтҥндөй аймак ҥчҥн
кыйын мезгилдерде (согуш, жер титирөө, кыйынчылык) дагы кайрылышат.
Мисалы, Кош-Агач районундагы теленгиттер азыркыга чейин Кокору-Ыйыгы,
Теспен-Бажы тоолорунун чокуларында жана Курай чөлҥнҥн тоо чокуларынын
биринде жыгач салдардын (суу менен агызылган устундардын) калдыктары бар
экендигине ишенишет. Ал салдар Улуу Сел каптоо мезгилинен калгандыгын
айтышат.
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Бул сыяктуу байыркы ишенимдер менен ырым-жырымдарда өз жери жана
курчаган чөйрө менен өз ара байланыш сакталган. Ушуну менен бирге
жаратылышка карата жҥрҥм-турумдун кылымдар бою иштелген эрежелерин
сактоо өзҥндө бул жерде жашаган элдердин бҥткҥл коомчулугунун ийгиликтҥҥ
турмушунун шартын гана эмес, уруунун турмуштук учугунун бир нече муунун
узартууну дагы алып жҥрөт.
Талаа изилдөөлөрҥнҥн жана этнографиялык мезгил менен бҥгҥнкҥ кҥндө
байыркы археологиялык заттарды колдонуу жөнҥндөгҥ библиографиялык
маалыматтарды иликтөөнҥн жҥрҥшҥндө Алтайдын бҥткҥл элдери ҥчҥн ыйык
болгон Ҥкөк бөксө тоосунда кайталангыс кубулуш – ар кыл доорлордун
көчмөндөрҥнҥн жаратылыштык чөйрөсҥн өздөштҥрҥҥ тартиптериндеги тарыхый
жол жолдоочулук аныкталган. Жана бул бир гана жашоо жана чарба жҥргҥзҥҥ
ҥчҥн жарактуу жерлерге гана эмес, ыйык жерлерге – кҥмбөздөргө дагы тиешелҥҥ.
Мунун өзҥ чоң маданий жана руханий мааниге ээ жер катары ал аймактын өзгөчө
наамын белгилейт.
Борбордук
Азиянын
көчмөн
архитектурасында
жаратылыштык
багыттардын белгилҥҥ бир системасы тҥзҥлдҥ. Эң чоң маани сөлөкөтҥ,
массасынын сҥрөтҥ жана адаттан тыш чектеп кетҥҥсҥ көнҥмҥш жаратылыш
жагдайдан адам тарабынан иштетҥҥгө оңой көнгөн багыттарга бөлҥнгөн. Мындай
табигый жагдайлар көрҥнҥштөр архитектуралык жайдын жерге байланышынын
каражаты болуп саналышкан (Ткачев В.Н.). Мындай жерлерди тандоого таасир
эткен бир нече жагдайлар бөлҥнҥп алынган: 1) коргондор туруктуу кыштоолордон
алыс эмес жерлерге курулган; 2) талаа жайыттарынын чектерин бороздоо
зарылдыгы менен аныкталган жерлер тандалган; 3) жердин ландшафттык
өзгөчөлҥктөрҥ эске алынган. Бул белгилер Ҥкөк бөксө тоосунда дагы
жетишээрлик байкалат. Бул жерде бөксө тоонун чарбалык жана руханий
мейкиндигин өздөштҥрҥҥдөгҥ ырааттуулук дагы аныкталган. Анын ҥстҥнө, андан
дагы көрҥнҥктҥҥсҥ, диний ой жҥгҥртҥҥнҥн тҥрҥ болгон монотеизм менен
политеизмди тутуу бул учурда кандайдыр бир роль ойногон жок (Акимова Т.А.,
2008). Бул көчҥп келген казактардын, чакан калктын калыптанышы Алтайда ХХ
кылымдын башталышына карай аяктап калган мисалдан ачык көрҥнөт. ХIХ
кылымдын аягы, ХХ кылымдын башындагы казактардын жер өзгөртҥҥнҥн багыты
чыгыш Казакстан аймагынан Алтайды карай Кара-Алаха дарыясынын жээги
аркылуу өткөн. Аталган дарыянын Ак-Алаха менен кошулган жериндеги
бөлҥгҥндө чингистайлык казактардын (каратайлардын) жайыты жайгашкан, ушул
эле жерде алардын уруулук көрҥстөнҥ пайда болгон. Кызык жери, казак
мусулмандарынын көрҥстөнҥ (бышпаган кирпичтен салынган жана жыгач
кҥмбөздөр) байыркы көрлөрдҥн - эрте скиф доорундагы коргондордун ордуна
курулган. Бул – аты тараган Тохтамыс – алгачкы көчҥп келген топтордун биринин
жол баштоочусу коюлган жер, ал адамдын элеси азыр дагы Жазатор айылындагы
казактар тарабынан уруунун ыйык адамы катары ардакталат (Октябрьская И.В.,
Черемисин Д.В. ж.б.).
Алтайдын жаратылыштык жайлардын жогорку рухтук жөндөмдҥҥлҥгҥ бар
деп эсептелген бөлҥгҥ же заты катары жергиликтҥҥ тургундар ҥчҥн анын
жашоочулары – жаныбарлар менен өсҥмдҥктөр дагы кабылданат. Көптөгөн Алтай
урууларында өздөрҥнҥн ыйык туткан (тотемдик) жаныбарлары (байана) бар.
Мисалы, маймандарда – элик, бҥркҥт, глухарь (каракур сыяктуу, бирок андан
чоңураак куштун бир тҥрҥ), карышкыр; мундустарда – бҥркҥт, ҥкҥ, бука;
комдоштордо – кундуз ж.б. Мындай кабылдоонун тҥбҥ дагы байыркы мезгилге
барып такалат жана жаныбарлар – алтайлыктардын ата-бабалары, уруулук жана
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ҥй-бҥлөлҥк тотемдер жөнҥндөгҥ легендалар менен мифтерге байланыштуу
(Юркова Н.А., 2007).
Биздин ата-бабаларыбыз тарабынан Алтай флора менен фаунанын көптөгөн
өкҥлдөрҥ жашап, өздөрҥнҥн тукумун улап, органикалык тҥрдө жуурулушкан
бҥтҥн бир экологиялык система катары кабылданган. Тирҥҥ жаратылыштын
өкҥлдөрҥнҥн ар бири андан уюгун жана ордун табат. Алтайлыктардын диниймифологиялык элестөөлөрҥнө ылайык, бул дҥйнөдөгҥ ар бир жандуу зат өзҥнҥн
диний башталышына жана маңдайга жазылган ордуна ээ. Алтайлыктардын
элестөөсҥ боюнча биздин дҥйнө шайкеш жана сулуу, анткени ал кудай тарабынан
жаратылган. Бардык алтайлыктар - Үч-Курбустану (уйгур тили аркылуу Согда
сөздөрҥнөн келген – Хорбустан аталышындагы 33 теңири асман кудайлары)
кудайын урматташат жана ага сыйынышат. Ал Алтайдын ар бир бөлҥкчөсҥндө
бар; көрҥнбөйт, бирок бардыгын көрөт; угулбайт, бирок бардыгын угат; сезилбейт,
бирок бардык жерде болот жана кудуреттҥҥ; ал бардык жаныбарда жана
өсҥмдҥктө деп эсептелет. Ал - дҥйнө жана космос (микро жана макрокосмос).
Алтайлыктардын салттуу ишениминин негизи болуп жаратылыш – жандуу, тынду
(Алтай тамгасы менен дем, жан дегенди билдирет) деген элестөөгө ээ экендиги
эсептелет. Кургактыктын бөлҥгҥ катары жер дагы дем алат… жерде болгон
нерселердин бардыгы жандуу (Ямаева Е.Е., 2007).
Мышык тҥркҥмҥнҥн эң ири өкҥлҥ болгон амур (же уссур) жолборсу
Алтайлык пантера жолборсу (латынча Panthera tigris altaica) биологиялык тҥрҥнө
кирээрин жана бул жолборстор (алт. бар) качандыр бир мезгилде Алтайдын
аймагын мекендешкенин билгендер аз. Алтайда акыркы жолборсту ХХ кылымдын
башында өлтҥрҥшкөн… Ушундай эле кайгылуу тагдыр мышык тҥркҥмҥнҥн башка
бир өкҥлҥнҥн, кооз жана көрктҥҥ мышыктын – ирбистин (кар илбирси) башына
тҥшҥшҥ мҥмкҥн. Дҥйнөнҥн бардык тҥрк элдери сыяктуу эле, алтайлыктарда дагы
ирбис байлу (ыйык) деп эсептелет эмеспи. Аларды кыруу салттуу
баалуулуктардын жоголушунун айынан жҥрөт, бул өзгөчө совет мезгилинде кҥч
алып, жаныбарлардын көптөгөн тҥрҥн массалык тҥрдө кырып-жоюуга алып
келген.
Ар тҥрдҥҥ маданий-руханий чектөөлөрдөн (тотемдик жаныбарларга
аңчылык кылууга тыюу) тышкары, Алтайдын тҥптҥҥ элдеринин салттуу
экологиялык билимдери өндҥрҥштҥк жаныбарларга аңчылык кылуунун этикалык
эрежелерин камтыйт. Алтайлыктардын салттуу тҥшҥнҥктөрҥ боюнча, бардык
жаныбарлар асман кудайынын (ч-Курбустан) жер астындагы ээнин (Эрлик-Бий)
тобуна бөлҥнҥшөт. Мисалы, киш (кундуз) – асман кудайынын жаратканы. Бул
жаныбар жылына белгилҥҥ санда гана жана атайын ырым-жырымдар (тушкуну
тактайдан жасалган секичеге көмҥҥ керек ж.б.) менен өлтҥрҥлөт. Анын терисинен
кийимдерди тигип, кооздуктарды жасап, тагынышат. Ошол эле учурда жер
алдындагы жаныбарлардын, мисалы, тооргынын (Сибирде бугу тукумуна
жатуучу, мҥйҥзсҥз жаныбар), боорсыктын (кашкулак) ж.б. терисинен жасалган
кийимдерди кийҥҥгө тыюу салынат. Иш жҥзҥндөгҥ көз караштан алганда, алардын
терилери менен жҥндөрҥ адам организми ҥчҥн зыяндуу заттарды алып жҥрөт.
Мисалы, тооргынын терисинен тигилген тумак адамдын көзҥнө жана көрҥҥсҥнө
терс таасир тийгизет.
Жаныбарлар дҥйнөсҥнҥн тотемизми - адамдардын айрым топторунун кээ
бир жаныбарлар менен туугандыгы бар деген ишенимдеги көптөгөн элдердин
байыркы ишенимдери менен билимдеринин бири. Алтайда бул билимдер азыркы
кҥнгө чейин бакшылык тажрыйбада маанилҥҥ орун ээлейт. Көптөгөн тҥрк элдери
сыяктуу эле, алтайлыктарда байтерек (ыйык терек), бай-кайың (ыйык кайың),
мош-агаш (кедр), арчин (арча) ж.б. ардакталат, ар бир уруу өзҥнҥн танмусу
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(белги, мөөр) сыяктуу эле, тотемдик дарагына дагы ээ. /сҥмдҥктөр жөнҥндөгҥ
салттуу билимдер чөптөрдҥ тамакка жана дарылоого пайдаланууга жардам берген.
Уймон өрөөнҥнҥн орустун эски ҥрп-адаттарын карманган айылдарындагы диндик
эски ырым-жырымдарды жактоочулар азыркы кҥнгө чейин Алтайдын дарылыгы
бар өсҥмдҥктөрҥ жөнҥндөгҥ ыйык билимдерин жана чөптөр менен дарылоо
өнөрҥн колдоно билишет. Айрым тотемдик өсҥмдҥктөргө дарылык, ал эми кээ
бирде магиялык дагы сапаттар тиешелҥҥлҥгҥ айтылат. Мисалы, бийик тоонун
чөбҥ - айунын сагалы (алт. тамг. аюунун муруту) Кош-Агач районундагы
теленгиттерде өзгөчө ардакталат, аны көп чогултууга тыюу салынган.
Жергиликтҥҥ тургундар 2003-жылдагы чоң жер титирөөнҥн себебин дал ушул
табунун бузулушуна дагы байланыштуу карашат. Анда кызыл шетканы (элдик
аталыш) тыюу салынган жерлерде дагы чөң өлчөмдө уруксатсыз чогултуп
башташкан (Ерленбаева М.Т., 2007).
Тилекке каршы, Алтайдын жергиликтҥҥ жана тҥпкҥ коомчулуктарынын
бул салттуу билимдери акыркы он жылдыктарда коомдогу ар тҥрдҥҥ
өзгөрҥҥлөрдҥн, ошондой эле улуу муундун кетиши менен жоюлууда. Талашсыз,
биологиялык булактарды (жаныбарлар менен өсҥмдҥктөрдҥ) көп өлчөмдө
коммерциялык өздөштҥрҥҥ, браконьерчилик жана мыйзамдар менен эсептешпей,
андан дагы Алтай элдеринин маданий-адеп-ахлактык тартиптеринин негиздерине
карабай, мыйзамсыз соода-сатык кылуу терс жагдай болуп
эсептелет.
/сҥмдҥктөрдҥн көптөгөн тҥрҥ азыр Алтайда сейрек табылуучу өсҥмдҥк болуп
калды. Мисалы, бийик тоодо болуучу эндемикалык, «кызыл китептик», ошол эле
учурда алтайлыктардагы тотемдик өсҥмдҥк – аркаатай (орусча горькуша
обыкновенная, лат. – Saussereya orgaadayi). /ткөн кылымдын башында Кош-Агач
районунун теленгиттери Сайлугем аймагынан бул чөптҥн тамырын чогултушуп,
кургатып, ырым-жырымдык жана медициналык максаттарда колдонушкан.
Тувалыктар бул чөптҥ оргаадай (тҥрк сөзҥ катай – аял) деп аташат.
Бул тотемдик өсҥмдҥктҥн тамырын алуунун абдан сонун ырым-жырымы
диндик эски ырым-жырымдарды жактоочулардын эскерҥҥлөрҥндө гана калды:
«Тамырын казып алыш ҥчҥн эркек адам (аялдарга жадагалса ал өсҥмдҥккө жакын
барууга болбойт) бардык зарыл ырым-жырымдарды аткаруу менен, зыяратка
бараткандагыдай даярданат». /сҥмдҥктҥ тапканда, эркек жогорку кудайдан –
тенгриден руксат сурап, бата тилейт, андан кийин ал өсҥмдҥктҥн жанына
кичинекей кийиз айыл (алтайча боз ҥй) тигет (бийиктиги 50 сантиметрден
ашпаган, оюнчук өлчөмҥндөгҥ боз ҥй). Ошентип, өсҥмдҥк бҥт бойдон тенгриден
жана күндөн калкаланат, сабагы гҥлдөрҥ менен кошо очоктун (алтайча очог)
ордуна, кичинекей боз ҥйдҥн борборуна келиши жана тҥтҥн чыкчу мор боз ҥйдҥн
ичине кҥн нуру тийбегендей жабылышы керек. Тамыры аялдын дене таризине
окшош жана жандуу деп эсептелет, ошондуктан тамыр кҥн нурларынан жана
асмандан кылдат жашырылат. Казылып алынган аял-тамыр мурдатан даярдалган
ак кездеменин кесиндисине оролуп адынат да, ҥйгө аяр жеткирилет жана боз
ҥйдҥн ардактуу жеринде – төрдө (алтайча алтарь, босогонун маңдайында, очоктон
кийинки орун) жашырын жана кҥн нурларынан кылдат калкаланган бойдон
кургатылат (Ерленбаев Т., Ерленбаева М.Т., 2008).
Ыйык жерлер өз ата-бабаларынан салттарды мурастап калган ар тҥрдҥҥ
диндердин өкҥлдөрҥ тарабынан ардакталат. Ыйык жерлер миңдеген жылдарга
сакталат жана жаратылышка карата аяр, жогорку руху бар жер катары мамиле
кылуунун ҥлгҥсҥ катары кызмат кылат. Мындай билимдерди бҥгҥн жергиликтҥҥ
жана тҥптҥҥ коомчулуктардын салттуу экологиялык билимдери катары атоо
кабылданган. Бул билимдер бҥгҥнкҥ кҥнҥ эч качан болуп көрбөгөндөй зарыл
жана салттуу билимдерди азыркы илимий ыкмаларга айкалыштыруу менен, биз эң
303

кеңири табигый жайларды, суу мейкиндиктерин, жаратылыш менен
өсҥмдҥктөрдҥ, акыр аягы келип жаратылыштын бир бөлҥгҥ катары өзҥбҥздҥ
сактап кала алабыз. Алтайдын жергиликтҥҥ жана тҥптҥҥ коомчулуктары
тарабынан таанылган ыйык жерлер менен заттар (жаныбарлар жана өсҥмдҥктөр)
эң биринчи жаратылышты коргоочу, экологиялык кыймыл мындан көптөгөн миң
жылдар мурун азыркы коруктар менен парктар пайда болгондон көп мурда пайда
болгондугун көрсөтөт. Ыйык жерлердин болушу адамзаттын жаратылышка карата
эң жакшы өңҥттөн мамиле кылуусун билдирет.
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ЫНТЫМАГЫ ЖОК ЭЛГЕ КУТ ТҤШПӨЙТ: УРУУЧУЛУК ЖАНА ХИЗБ
УТ-ТАХРИР
Кудабаева Гҥлжан
Борбордук Азиядагы Америка Университетинин Маданий антропология
жана археология бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү (2007). Учурда «Айгине» изилдөө
борборунда изилдөөчү.
Киришҥҥ
Макалада Кыргызстандагы диний көрҥнҥштөрдҥн бири болуп эсептелген
Хизб ут-Тахрир уюмунун кыймылдары менен кыргыз уруулук салтынын
кҥнҥмдҥк турмуштагы таасири Ысык-Көл областынын тескейинде жайгашкан Ак304

Терек айылынын терегинде каралмакчы. Анткени бул айыл уруулук карымкатнаш жагынан өзгөчөлҥккө ээ.
Ак-Теректе Кубул эненин Ысыкайран, Кожоберди, Таттуубала, Кенжебай,
Саты деген беш баласынан укум-тукумдары жашайт. Көл өрөөнҥнҥн башка
айылдарынан айырмаланып, Ак-Теректеги негизги беш уруунун ичинде, бир
атадан тарагандыгына карабастан, ынтымак жок: бир уруудагы адамдын көзҥ
өтсө, эгер карым-катнашы жок болсо, башка төрт уруунун адамдары барып көз
көрсөтҥшпөйт же топурак салышпайт. Ал эми кыргызда, өлҥк чыккан жерге
айылдагы баардык уруунун өкҥлдөрҥ барып көз көрсөтҥшҥ сөөк кою салтынын
бир бөлҥгҥ болуп эсептелинет. Сөөк коюдан башка тҥлөө өткөзҥҥ сыяктуу жалпы
элдик салттарды да Ак-Терек айылынын эли чогуу өткөрҥшпөйт. Ушул сыяктуу
ынтымаксыздык жана уруулар арасындагы
бири-бирине болгон кайдыгерлик
айыл тургундарынын Хизб ут-Тахрир уюмуна башка айылдарга салыштырмалуу
көбҥрөөк кирип кетҥҥсҥнө алып келди.
Хизб ут-Тахрир
Хизб ут-Тахрир аль-Ислами (араб тилинен которгондо Исламдык
боштондук партиясы) уюму 1953 - жылы «Бир тууган мусулмандар» деген
египеттик кыймылдын бутагы катары Иерусалимдеги жергиликтҥҥ шариаттык
апелляциялык сот Такиуддин ан-Набхани тарабынан тҥзҥлгөн. Орто Азия
өлкөлөрҥндө жана Россияда Хизб ут-Тахрир аль-Ислами террористик уюм болуп
эсептелинет. Ошол эле учурда АКШ жана Европалык өлкөлөрҥнҥн көпчҥлҥгҥ
азыркы учурга чейин Хизб ут-Тахрирди терроризмди колдогон уюмдардын
катарына киргизишкен эмес. Уюмдун максаты – исламдык адилет жашоо шартын
жана ислам мамлекетин (халифатын) тҥзҥҥ жана анда исламдын тартибин
иштетҥҥ.56
Азыркы учурда Кыргызстанда радикалдуу Исламдык кыймылдардын эң
көрҥнҥктҥҥсҥ болуп мыйзамдаштырылбаган «Хизб ут-Тахрир» партиясы
эсептелет. Бул партиянын негизги максаты – мурдагы Совет өлкөсҥнө кирген
Орто Азиядагы өлкөлөргө ислам халифатын – диний бийлик башкарган өлкөнҥ
тҥзҥҥ.57
Кыргызстандагы эл, бул уюмдун көздөгөн максатын, озуйпасын толук
тҥшҥнбөсө да, саясатка байланышы бар, терс көз караштарды жаратуучу, азыркы
бийликке туура келбеген идеологиялары бар уюм катары билишет. Себеби,
массалык маалымат каражаттары Хизб ут-Тахрир уюмунун өкҥлдөрҥнҥн кагаз
таратып, же дагы башка маалымат жайылтуу иштерин жҥргҥзҥп жаткан
жерлеринен коопсуздук кызматы тарабынан кармалып, абакка камалгандыктары
тууралуу кабарлап келишет.
Мисалы, «Кабар» маалымат агенствосунун билдиргенине караганда, 2008жылы диний экстремизмди таратуучу 93 факт аныкталып, 126 адам кармалып, 39
сот иши козголуп, 47 материал улуттук коопсуздук кызматына өткөрҥлҥп
берилген.58
Демек, Хизб ут-Тахрир уюуму Кыргызстанда исламдык мамлекетти
курууну көздөгөн, эл арасында кооптуу ойлорду жараткан, диний экстремисттик,
мыйзамдаштырылбаган уюм.
Уруучулук
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«Уруучулук» тҥшҥнҥгҥ азыркы кҥндө англис тилинен келген «трайбализм»
деген сөз менен да белгиленип келет. Трайбализм саясый чөйрөдө көбҥрөөк
колдонулуп, элдердин бөлҥнҥп-жарылуусу сыяктуу терс көз караштар менен
каралат.
Сөздҥккө таянсак, «трайбализм» бул коомдо уруучулук бөлҥнҥҥнҥ сактап
турган уруучулдук жана этникалык сепаратизмдин көрҥнҥшҥ.59
Негизинен, кыргыз коомчулугунда акыркы убакта уруучулук тууралуу
көптөгөн талаш-тартыштар, көз караштар бар. Белгилҥҥ журналист С.Кожемякин
өзҥнҥн «Агымга каршы: Трайбализм демократиянын тҥрҥ суук уулубу?» аттуу
макаласында, өкмөттөр алмашып жатат, президенттер келип-кетип жатат, өлкөнҥ
өнҥктҥрҥҥнҥн программалары улам жаңырып жатат, бирок Кыргызстанда бир
маселе бар. Ал-трайбализм деп жазат.60 Ал эми, Бишкектеги адам таануу
аалымканасынын жетекчиси Кадыр Кошалиевдин айтуусу боюнча, ―Уруучулук
саркынды, өткөндҥн калдыгы‖ деп учурунда советтик бийликтин айтып
келгендигине карабастан, уруучулдук кыргыз коомунда жашап келди. Көп
иштерде, жакшылык-жамандыкта уруучулдук, туугандашуу кыргызда оң
натыйжасын берип келатат. Анан эмне ҥчҥн аны ачыкка чыгарып, азыркы заманга
ылайыктап иштеп чыгып, ошол аксакалдык тҥшҥнҥктҥ калыптап, анан оң, сол,
ичкиликтин милдетин тактап, муну калыс адилет чечҥҥгө мҥмкҥн болбосун?
Мунун баары ойдон чыгарылган эмес. Бул бар нерсе.
Ричард Боршай Ли жана Маршал Сахлинс сыяктуу антропологдор уруулук
жашоону оңой жана коопсуз жашоо катары көрсөткөн окууларды алып чыга
башташкан.61
Жалпылып айтканда, мамлекеттик деңгээлге келгенде уруучулук бир топ
тынчсызданууну жаратат, анткени эл өз ара бөлҥнҥҥгө багытталгандай көрҥнөт.
Ал эми коомчулукта, айылдык деңгээлде болсо көбҥнчө маселелер уруулар аралык
жана уруу аксакалдары аркылуу чечилет.
Ак-Терек жана Кичи-Жаргылчак айылдарына Хизб ут-Тахрирдин
келиши
Ак-Терек айылында «Хизб ут-Тахрирдин» алгачкы көрҥнҥштөрҥ 2002 –
2003 жылдары байкала баштаган. Алгач айылдан он чакты бала мечитке барып
жҥрҥшкөн. Ошол жерден ҥгҥт жҥргҥзҥлҥп, ал балдар бул диний багыттын
баштоочулары болуп калышкан.
Алгач айылдын
тургундары балдарынын мечитке барышын
ыймандуулукка болгон жол катары карап, тоскоол болушкан эмес. Себеби дин
жолуна тҥшкөндөрдҥн айылдагы алар курактуу балдарга салыштырмалуу ичимдик
ичишпей, чылым чекпей, «тҥз» жолдо жҥрҥҥ жҥрҥм-туруму ата-энелерди
канаттандыргыдай эле. Элдин тҥшҥнҥгҥндө ыйманга баруучу эң негизги жол мечиттен башталат деп билишкен.
Мечиттен тышкары, ҥгҥттөө иштери айылдык мектепте да жҥргҥзҥлгөн.
Ыйман сабагына айылдык молдо мечиттен келип, дин темасында сабак өткөн.
Башында эл бул кыймылды жалпы ыймандуулукка багыттоо катары гана
тҥшҥнҥшкөн. Бирок, ошондо иш-аракеттерге көбҥрөөк тартылган балдар,
кийинчерээк Хизб ут-Тахрир багытынын жетектөөчҥсҥ болуп калышты.
Алгач диний ҥгҥттөө менен баштап, элге биримдик керек экендигин, ар
кандай кырдаалда бири-бирине колдоо көрсөтҥҥ парз экендигин айтып, кээ бир
учурда ал кишинин ҥйҥнө чейин балдар барып тал кыйып, ж.б. жумуштарды
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чогуу кылып жҥрҥшкөн. Хизб ут-Тахрир уюмуна көбҥнчөсҥн Кожоберди
уруусундагылар өтҥп кетишкен. Себеби алгач агымга кирген жаштардын
көпчҥлҥгҥ ошол уруудан, анын ҥстҥнө имам болуп жҥргөн А. аттуу жигит да
Кожоберди уруусунун өкҥлҥ эле.
Уюмдун эл арасына кирҥҥ ырааты негизинен ушундай таризде жҥрөт: окуу
жайларга барып лекция окуу, маалымат кагазчаларын таратуу, жергиликтҥҥ
мечиттерде сабак өтҥҥ. Мисалы Англияда, Хизб ут-Тахрир эки деңгээлде иш алып
барат: жогорку окуу жайлардан же болбосо көчөлөрдөн деле мҥчөлөрдҥ өзҥнө
тартуу. Жана ошондой эле партия, электрондук журналдар сыяктуу байланыш
тҥзҥлҥштөрҥн колдонушат. Саясий-идеялык көз караштарын жайылтууну Хизб
Британияда талкууларды, илимий ийримдерди, лекцияларды уюштуруу, маалымат
баракчаларын таркатуу, китеп, журналдарды басып чыгаруу жана ошондой эле
Интернет-технологиялары аркылуу исламды дин катары эле эмес, жашоо таризи
катары кароонун калыптанышына умтулушат.62
Ак-Теректин элинин Хизб ут-Тахрирге байланышып калышы, биринчиден,
диндик сабатсыздыктан десе болот. Анткени, эл алгач ислам дининин тартиптери
менен Хизб ут-Тахрир уюмунун максаттарын айырмалап билишкен эмес.
Ошондуктан эч кандай чара колдонуп, балдарынын, туугандарынын бул партияга
мҥчө болуп калышына тоскоол боло алышкан эмес. Бирок, кийинчерээк эл
арасында партия тууралуу тҥшҥнҥк пайда болуп, терс көз караштагы ойлор пайда
боло баштаганда деле, эч кандай чара колдонуп, элдин көбҥрөөк тартылуусуна
бөгөт коѐ алышкан эмес. Анткени, туугандар, уруулар арасындагы
ынтымаксыздык айылдын өзҥн-өзҥ башкаруу тутумунун алсыз болушун
шарттаган эле.
Бул айыл Ысык-Көлдҥн башка айылдарынан айырмаланып, уруулар аралык
ынтымаксыздыкка ээ жана кандайдыр бир иштерди жапа тырмак чече алышпайт.
Мисалы, айылдын тургуну К. айтымына караганда, жалпы элдик тҥлөөлөрдҥ чогуу
өткөрҥшпөйт. Кыргыздын салтында жакшы тҥшҥм тилөө, же аба ырайынын
оңолушун кудайдан суроо сыяктуу тҥлөөлөрдҥ айылдагы жалпы эл биргеликте
өткөзҥшҥп, жалпы бир тилек тилешет. Ал эми Ак-Теректе ар бир уруу өз алдынча,
ар башка кҥндөрҥ өткөрө беришет. Бул көрҥнҥштҥ жөн гана элдин бири-бирине
болгон кайдыгерчилиги десе болот, анткени тарыхка, санжырага кайрылганда, бул
ынтымаксыздыкты алып келе турган эч кандай тарыхый окуялар болгон эмес.
Кайдыгерликти болсо, жергиликтҥҥ калк эч кандай себеп менен тҥшҥндҥрҥп бере
алышпайт. Тек гана, «элдин мҥнөзҥ ушундай» деген жооп узатышат.
Демек, эл бири-бири менен байланышта, карым-катнашта болбогондуктан,
жана жалпы элдик чогулуштар, айыл аксакалдар кеңеши жакшы иштебегендиктен,
диний экстремисттик партияга киргендердин саны көбөйө берген жана бул
маселеге айыл ичиндеги жашоочулар көңҥл кош мамиле кылышкан.
Ал эми Ак-Терек айылынын батыш тарабында, 4 чакырым алыстыкта
жайгашкан Кичи-Жаргылчак айылында бул маселе такыр башкача көрҥнҥштө
кабыл алынган. Хизб ут-Тахрир партиясынын эл арасына кирҥҥ процесси бул эки
айылда бирдей эле жҥргөн. Жергиликтҥҥ элдин айтымында, Кичи-Жаргалчактын
эли да диний сабатсыздыктан улам Хизб ут-Тахрир партиясы тарабынан
уюштурулган диний таалимдерди ыйманга ҥндөө катары карап, жигердҥҥ тҥрдө
катышып башташкан. Кичи-Жаргылчактык манасчы Улан Исмаиловдун
айтымында, кийинчерээк элде партия тууралуу тҥшҥнҥк пайда боло баштаганда,
ошол партияга кирген жаш балдарды, айыл аксакалдары кеңешип туруп, катуу уртокмокко алышкан. Ошондой эле, уруулар бири-бирин катуу көзөмөлгө алышып,
Хизб ут-Тахрирдин жиги көрҥнсө, жалпы уруулук жыйындарга салышып, жапа
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тырмак чечишкен. Демек, Кичи-Жаргылчак айылында кыргыз ой-тутумуна
тиешелҥҥ уруулук ынтымактуулук жана биримдик жашайт. Бул ой-тутум элди
тышкы таасирлерден коргоочу кызматка ээ.
Фактылар жана эл арасындагы ойлор
Ак-Терек жана Кичи-Жаргылчак элинин арасындагы тҥшҥнҥк боюнча,
Хизб ут-Тахрир агымынын чыныгы исламдан айырмасы – кҥч колдонуу. Исламда
адамды кҥч менен динге тартуу каралган эмес, динди кабыл алгандан кийин,
кайра чыгып кетсе, ал кишиге кҥч көрсөтҥлбөйт, ал адамдын сезимине, акылына
динге болгон ишенимине жараша болот. Ал эми Хизб ут-Тахрирге кирген
адамдын кайра баш тартуусу, анан өмҥрҥ ҥчҥн коркунучтуу деп билишет айыл
эли.
Бул диний экстремисттик уюмдун идеялары өтө опурталдуу. Элдик ырымжырымдарды, салттарды сыйлашпайт жана кабыл алышпайт. Мисалы, уюмга
кирген айыл тургундары, өздөрҥ жана ата-бабалары зыярат кылып, тҥлөө жана
башка ар кандай
ырым-жырымдарды аткарып келген Ак-Терек мазарын
кыйратып, теректерди кыйып салышкан. Ошону менен бирге бир гана адамдарга,
ата-бабаларга шек келтирбестен, жаратылышка да кол салышкан.
Кыргыз салтында адамдын көзҥ өткөндө ҥч кҥн ҥйдө кармап, аза кҥткөндөн
соң, жерге беришет. Бул салтта жаназа окуу, куран окуу, маркумду майрам сууга
алуу сыяктуу исламдык эрежелер кармалат. Башкача айтканда кыргыз сөөк коюу
салты бир топ мусулмандаштырылган. Бул нерсе, сөөктҥн алыстагы туугандарына
кабар жетип, алар келип топурак салып калуусуна шартташкан, кыргыздын өлҥктҥ
ҥч кҥн кармоо салтына ылайык ыңгайлашкан. Ал эми, Хизб ут-Тахрир уюмунун
өкҥлдөрҥ кескин тҥрдө, ата-бабалардын салт-санаасына баш ийбестен, өлҥктҥ бир
кҥндҥн ичинде жерге беришет. Албетте, ушул сыяктуу көрҥнҥштөр, элдин ал
уюмдун көздөгөн негизги максатын билбеген кҥндө деле, терс көз караштарды
пайда кылуусуна алып келет.
Агымга кирип кетҥҥдө уруунун таасири чоң. Мисалы, Ысыкайран
уруусунан Ш. аттуу жигит агымга киргенден кийин, кошуна-туугандары аны
тартипке чакырып, акырында ал жигит баш тартууга мажбур болду. Ата-энелер
балдарын шаарга (Бишкекке) чейин качырган дагы учурлар көп кездешет.
Киргендер өздөрҥ эле элден обочолонуп калышат. Ичкилик ичишпейт, шааншөкөттөн алыс. Кыз-келиндери хиджаб жамынышат. Кээ бири көпчҥлҥк
чогулган жерде динден кеп салып, ҥгҥтөө ишин дароо башташчу, бирок азыркы
учурда кадимкидей сактанышат.
Айылда бир эле мечит бар. Ага Хизб ут-Тахрирдин өкҥлдөрҥ гана барат.
Катардагы эле адам жөн гана ниет кылып мечитке барса, аны эл Хизб утТахрирдин мҥчөсҥ катары карашат. Демек, Ак-Терек эли динге ишене баштаган
кайсы гана адам болбосун, аларды тескери кабыл алышып, дин жөнҥнҥдө
пикирлерин өзгөртҥштҥ. Н аттуу жигиттин берген маалыматына караганда, башка
бир айылга барса, аны «Аа, молдоке, келдиңерби» деп , тамаша, шылдың
ирээтинде кайрылышкан. Бул – айылдагы Хизб ут деген аттын чет жерлерге да
жайылып, жалпы айыл тургундарынын өздҥк баркына шек келтирилгендигин
көргөзҥп жатат дешке болот.
Дагы бир мисал, Бишкектеги борбордук мечитке барып, расмий исламда
жҥрҥп айылга барган Э. аттуу жигит айылдан намаз убактысы келип, аны окуганы
кеткен. Бул көрҥнҥштҥ байкаган кээ бир айыл тургундарында ал жөнҥндө терс
ой-пикирлерди таратышып, аны Хизб ут-Тахрирдин өкҥлҥ катары эсептеп
башташкан.
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Ак-Терек айылынын эли ислам динине кооптонуу менен карап калышкан.
Мисалы, айыл калкынын ою боюнча, Бишкек шаарындагы борбордук аянттагы
намазга жыгылуудан соң, Хизб уттагылар элди кызыктырып, акция өткөрҥшҥп,
лоторея ойнотушуп ар кандай белектерди таркатышкан. Бул жагынан караганда,
Хизб ут маселеси бир айылдын деңгээлиндеги эмес - республикалык деңгээлдеги
маселе экендигин айгинелеп турат деп билишет алар.
Ак-Теректиктер уюмга кирип кетҥҥ себептерин, албетте, экономикалык
шарт менен байланыштырышат. Анткени, уюмга кирген адамдар сөзсҥз
каржыланып турушат. Айылда көбҥнесе начар турган ҥй-бҥлөдөгҥлөр кирип
кетишет. Себеби ун, май жана башка эң негизги керек деп эсептелген азык-тҥлҥк
таркатылган учурлар кездешет. Албетте, бул «жардам» алгач ҥгҥт менен
коштолчу. Ал эми калк тыштан келген мындай жардам тҥрҥнө сҥйҥнҥҥ менен
мамиле кылып, ал адамдарды ҥйҥнө чейин киргизип, чогуу чай ичип, «динден»
узак убакыт сабак алышчу.
Азыркы учурда, бул маселе мамлекеттик денгээлде козголуп, укук
коргоочулар тарабынын чаралар көрҥлҥҥдө. Атап айтсак, айылдагы жетекчиси
катары эсептелген адамдар кармалып, диний багыттагы ар кандай ҥгҥттөөлөрдҥн
жҥргҥзҥлҥшҥнө тыюу салынган. Эң негизгиси - элдердин белгилҥҥ тобу бул
көрҥнҥшкө терс мамиле кылышынын айынан, кыймыл белгилҥҥ денгээлде
токтогондой сыяктуу. Бирок, «чыныгы» ислам динин карманган адам да ал
агымдын өкҥлҥ катары каралып калган.
Жыйынтык
Ак-Терек менен Кичи-Жаргылчак айылындагы Хизб ут-Тахрир агымынын
келишин салыштырып карап көргөнҥбҥздө, алар Кыргызстандын башка айылдары
сыяктуу эле окшош процессте жҥргөн. Агымдын өкҥлдөрҥ алгач расмий исламдын
өкҥлдөрҥ сыяктуу келишип, дин тууралуу, жалпы багыттагы таалим тарбия
иштерин жҥргҥзҥшҥп, акырындык менен өз «торлорун» жая башташкан.
Экстремисттик багыттын учу кылтыя баштап, элдерде терс тҥшҥнҥк пайда болуп,
расмий ислам эмес экендигин биле башташканда, мындай кооптуу дин
ишениминен арылуу же ага болгон мамиле бири-бирине өтө жакын жайгашкан эки
айылда эки башкача жҥрдҥ.
Кичи-Жаргылчак элинин уруулар аралык ынтымагы кҥчтҥҥ жана
Аксакалдар соту өз кызматын аткарат. Мындай көрҥнҥш бардык эле айылдарда
болуп өткөн. Демек, ынтымактын жоктугу менен айырмаланган Ак-Терек элинин
экстремисттик диний багытка кирип кетиши - адамдардын бири-бирине болгон
көзөмөлдҥгҥнҥн жоктугунан экендиги көрҥнҥп турат.
Албетте, диний сабатсыздык жана экономикалык жетишпегендиктер да
элдин бул багытка киришине себепкер. Бул себептер Ысык-Көлдҥн ар бир
айылында бар, бирок элдин уюмга кирип кетиши Ак-Терек айылындагыдай
байкалбайт. Кыргыз ой-тутумуна тиешелҥҥ болгон уруулар аралык бири-бирин
көзөмөлгө алуу, уруулар аксакалдарынын кеңеши сыяктуу башкаруу системасы
айыл ичиндеги салт-санааны, ишенимдерди бир нукта кармап турат дешке болот.
Ал эми, айыл ичиндеги кайдыгерчилик Ак-Терек айылынын массалык тҥрдө Хизб
ут-Тахрир диний экстремисттик багытына кирип кетҥҥсҥнө шарт тҥзгөн.
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НЫЛДЫ-АТА ЖАНА БОЗ-ТЕКТИР ЖЕРГЕЛЕРИНДЕГИ МАЗАРЛАР
ЖАНА АРХЕОЛОГИЯЛЫК ЭСТЕЛИКТЕР
Табалдиев Кубатбек
Тарых илимдеринин кандидаты (1994). 1987-2003-жылдары Кыргыз
мамлекеттик улуттук университетинин тарых факультетинде лаборант,
окутуучу, доцент болуп иштеген. 2003-жылдан бери Кыргыз-Түрк «Манас»
университетинин тарых бөлүмүнүн доценти.
Археологиялык эстеликтер кылдат изилденгенде байыркы мезгилден
тартып кеч орто кылымдарга чейинки уруу-калктардын жашоо-турмушу,
тиричилиги, диний ишенимдери тууралуу ишенимдҥҥ маалымат алынат. Талас
жергесинде абалкы археологиялык казуулар 1898-жылы башталган. Жҥз жылга
жакын мезгилден берки изилдөөлөрдҥн натыйжасына караганда өрөөндө жана тоо
тараптардан агып тҥшкөн суу-дарыя тектирлеринде байыркы замандан берки
археологиялык эстеликтердин бардык тҥрҥ кездешет. Алардын ар бири бул
жерлерди мекендеген бабаларыбыздын турмуш-тиричилиги, дҥйнөгө болгон көз
карашы, дҥйнө таануусу, көркөм маданияты, материалдык маданияты тууралуу
кабар берип келе жатат. Изилдөөлөрдҥн натыйжасы жергиликтҥҥ калкка илимийпопулярдуу макалалар аркылуу жеткирилбегени менен археологиялык тармакта
Евразия чөлкөмҥндө жалпы изилдөө жҥргҥзгөн окумуштууларга кеңири маалым.
Мисалы, Кенкол суусунун боюндагы хуннулар мезгилиндеги көрҥстөндөн
алынган маалыматтар жҥз жыл илгери эле окумуштууларды кызыктырган
(Бернштам, 1940). 1896-жылдан 2005-жылга чейинки Талас жергесинде табылган
тҥрк тилинде рун сымал тамгалар менен жазылган жазуулар дҥйнөлҥк маанидеги
маданий мурас катарына кошулат (Малов 1959. 57-63; Батманов 1961; Винник,
1963, 94-101-б; Жумагулов, 1963, 1982, 1989; Табалдиев, Алимов, 2003;
Аманбаева, 2007 ж.б.). 1932-жылы жыгачта жазылган жазуу орто кылымдардагы
кат жазышуу маданиятынын бир ҥлгҥсҥ болуп саналат (Малов 1959, 63-67-б.).
Орто кылымдарда (VIII-XVII кк) Талас жергесиндеги Текабкет, Шельжи
шаарлары маданияттын, архитектуранын, дубалга сҥрөт тартуунун бирден бир
очогу болгонун далилдейт. Мындан 4 миң жыл илгери эле Талас жергесинде жез,
кҥмҥш, темир өндҥрҥҥ жолго коюлуп, Орто Азиянын кыйла жерин металл менен
камсыз кылган даңктуу жер болгон (Археологические памятники Таласской
долины, 1963).
Байыркы мезгилден бери жогоруда аталган маданияттын мыкты ҥлгҥлөрҥ
менен катар руханий маданияттын жаңы издери утуру ачылып изилденҥҥдө.
Байыркы мезгилдерде, тагыраак айтканда, 3 миң жыл илгери атайын бийик
мөңгҥлҥҥ тоо этегине келип, руханий сезимин канааттандырган ырымжырымдарды аткарышкан соң, аска таш бетине сҥрөт чегишип кайткан ыйык
жерлер арбын. Бул жагдайдагы көрҥнҥктҥҥ эстеликтердин бири Жалтырак-Таш
эстелиги. Кҥнгө карайып кҥйгөн жылма таш полотнолорундагы сҥрөттөрдҥн
айрымдары евразиялык масштабдагы чанда учуроочу сҥрөттөр катарына кошулуп,
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эталондук мааниге ээ. Кыскасы, баштагы жана келечектеги Талас жергелериндеги
изилдөөлөр биздин байыркы учурга болгон кызыгуубузду арттыраары бышык.
2007-жылы июнь айында «Айгине» изилдөө борборунун жетекчиси
Гҥлнара Айтпаева, илимий кызматкерлер жана бакшычылык багыттагы өкҥлдөр
менен бирдикте Талас жергесиндеги ыйык деп эсептелинген Нылды-Ата, БозТектир жерлерине барып жҥргҥзҥлгөн биздин байкоолор да археологиялык жаатта
айрым жаңы пикирлерди жаратып, изилдөөнҥн жаңы багыттарын аныктоого
тҥрткҥ болду.
Нылды жана Боз-Тектир жергелеринде байыркы көрҥстөндөр, ҥңкҥрлөр,
аска бетине тартылган сҥрөттөр, таштагы жазуулар кездешти. Аталган эстеликтер
байыркы жана орто кылымдарда аталган жерлерде, чарба жҥргҥзҥҥ, таш
куралдарды жасоо, турак-жай куруу ишмердиги менен байланыштуу. Аталган
эстеликтер тҥрлөрҥ өз учурундагы диний ишенимдери, маркумду көмҥҥ адаттары
аркасында калыптанган ар кыл доордун көрҥстөндөрҥ, аска бетине тартылган
сҥрөттөр, таштагы жазуулар аларды калтырган калктардын руханий маданиятын
изилдеп-талдоо ҥчҥн зарыл булак болуп саналат. Ар биринин байыркы диний
ишенимдер менен окшоштугун таап, алардын азыркы учурдагы диний ишенимдер
менен байланышынын бар-жогун талдоо ҥчҥн пайдаланмакчыбыз.
Ҥнкҥрлөр. Нылды-Ата мазарлар бирикмесинде Ажыдаар-Ҥңкҥр жана ЧоңҤңкҥр (Ордо) деп аталган эки обңект мазарлардын бир тҥрҥ катары эсептелинип,
зыяратчылар каттайт (Кыргызстандагы мазар басуу, 104-б.). Ордодо тамак-аш
ичилип, зыяратчылар эс алганга ыңгайлуу.
Ордо ҥнкҥр деп аталган жай байыркы адам ҥчҥн убактылуу турак-жай
катары толук пайдаланылышы мҥмкҥн болгон. Алдын-ала текшерҥҥ учурунда таш
курал даярдоо ҥчҥн пайдаланылуучу оттук таш тегинин сыныгы табылды.
Мындай курал жасоого материал жергиликтҥҥ таш тектеринде учурабайт. Ал
байыркы адамдар аркылуу гана алынып келиши мҥмкҥн эле. Эгерде ҥңкҥрдҥн чет
тарабында чакан (3 х 1 м) шурф жасалып, археологиялык маданий катмар
табылып, оттук таш тегинен жасалган артефактар, тамак-аш калдыктары табылса,
быйыркы адамдар
турмушунан кабар алууга мҥмкҥнчҥлҥктҥн кеңейээри
талашсыз.
Нылды мазарлар тобуна кирген Ажыдаар-Ҥңкҥр деп аталган көлөмдҥҥ эмес
(навес) объект таштуу тек катмарынын урашынан калыптанган коңул болуп
саналат. Тар болгондуктан байыркы адам ҥчҥн же кийин убактылуу далдоо жай
катары гана кызмат кылышы мҥмкҥн болгон. Зыяратчылар тарабынан оозу
бҥтөлҥп калган ҥңкҥр оозу деп кабылданат. Ҥңкҥрдҥн батыш дубалындагы зиг-заг
жана куш келбетиндеги жошо менен тартылган сҥрөттөр өткөн руханий
маданияттан ҥзгҥлтҥктҥҥ кабар бергенсип турат. Келечекте тыкан изилдөө
аркылуу сҥрөт тартылган доор такталышы абзел. Объекттин жогорку тарабында
таш беттериндеги араб графикасы менен жазылган жазуулар бар. Токтогул
районундагы Ҥч-Терек жергесиндеги айылдын (Чоңколор айылы)
жогору
тарабындагы ҥңкҥр (грот) мазар иретинде кабылданып, ал жерге дагы
бакшычылык өкҥлдөрҥ каттаары бизге маалым.
Эми жогорудагы зыяратчылар каттоочу ҥңкҥрлөр менен археологдор
тарабынан изилденген, тарыхый жазма булактардагы, эпосто кездешкен ҥңкҥрлөр,
алардын касиети тууралуу маалыматтарды эскерип, ортосундагы байланыштарды
талдоого аракеттенебиз. Бирден-бир милдет – ҥңкҥрлөрдҥн учурдагы мазарга
каттоочулар ҥчҥн мааниси менен байыркы мезгилдеги адамдарга кызмат кылуу
учурундагы функциясы ортосундагы байланышты табуу болуп саналат.
Ҥнкҥрлөр байыркы учурда адам баласы ҥчҥн убактылуу же туруктуу туракжай иретинде кызмат кылган. Археологиялык казууларда маданий катмарынан
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таш курал-жарак, аңчылыкта олжо болгон жаныбарлардын сөөк калдыктары, кҥл
катмарлары турак-жайдын мҥнөзҥн аныктайт. Ошону менен катар Евразияда
изилденген айрым ҥңкҥрлөр дубалдарындагы сҥрөттөр байыркы тургундардын
руханий турмушунан кабар берип турат.
Кыргызстанда байыркы адамдар жошо менен тарткан сҥрөтҥ бар ҥнкҥр
Сары-Жаз суусунун бийик тектириндеги Ак-Чуңкур ҥңкҥрҥ 1953-жылдан бери
кеңири белгилҥҥ. Масолованын пикиринде ҥңкҥрдөгҥ эң байыркы сҥрөт болуп
боюнда бар аял кейптҥҥ персонаждар эсептелет (Масолова). Алар мезолит дооруна
(б.з.ч. 12-7-миң жылдыктар аралыгы) таандык деп аныкталган. Ҥңкҥрдө кийинки
доорлордогу сҥрөттөр да болгон. Изилдөөчҥлөр пикиринде бу жайда абалкы
диний ишараттар аткарылып, сҥрөт тартуу менен коштолгон. Ҥңкҥр бетинде
кийинки коло, эрте темир доорлоруна таандык да сҥрөттөрдҥн болгонуна
караганда диний ырым-жырымдарды аткаруу кийин улангандай. Кийинки
этнографиялык мезгилде ҥңкҥр мал киргизҥҥчҥ жай жана мергенчилердин
тыныгуу жери катары гана кызмат кылган. Кийинкилер тез-тез от жаккандыктан,
байыркы сҥрөттөрдҥ ыш баскан. Эгерде ҥнкҥр ичиндеги ар бир катмар иреттҥҥ
изилденсе, байыркы ырым-жырымдардын издери, ритуалдык аракеттердин мҥнөзҥ
так аныкталып, Кыргызстандагы эң байыркы ыйык жердин сыры ачылышы толук
мҥмкҥн.
Ҥңкҥрлөргө барып, ата-бабанын арбагына багыштап диний ырым-жырым
аткаруу адаты көк-тҥрктөргө мҥнөздҥҥ болгондугун кытайдын Чжоу шу, Суй шу
хроникалары эскерет: «Хан (тҥрк ханы – К.Т.) ар дайым Дугинь тоосунда жашайт.
Кҥн чыгыш тарапка болгон ишеним боюнча ордосунун каалгасы чыгышка карай
багытталган. Ал жылыга жан-жөкөрлөрҥ менен ата-баба ҥңкҥрҥндө курмандык
чалат; ал эми бешинчи айдын орто ченинде башкаларды чогултуп асман рухуна
(Теңирге арнап– К.Т.) курмандык чалышат» (Бичурин, 1950, 230-б.). Аталган эле
хрноникада тҥрктөрдҥн – «ар бир бешинчи жана сегизинчи айда рухтарга
курмандык чалуу ҥчҥн чогулушат. Жылыга сановникти баштагы укумдан-тукумга
улай жашаган ҥңкҥргө барып ата-бабаларга курмандык чалуу ҥчҥн жиберип
турган», - деп эскерилет (Бичурин, 279-б). Ушул хрониканын баш жагында тҥрк
жана кыргыз элдеринин келип чыгышы боюнча эки генеологиялык легенда бар
(Бичурин, 1950, 220-222-б.). Анда ҥнкҥрдө аткарылуучу бул адат Ашина
тҥрктөрҥнҥн тҥпкҥ теги ургаачы карышкыр жана ал төрөгөн ыйык жай – ҥңкҥр
менен болжолдуу байланыштырылат.
Биринчиси боюнча, Чыгыш Теңир-Тоо аймагындагы төрт тарабы бийик
тоолор менен курчалган ҥңкҥрдө карышкырдан он бала туулуп, алардын ичинен
Ашина тың чыгат. Экинчи генеологиялык легенда боюнча хуннулардын
тҥндҥгҥндө карышкырдан жайчылык касиети бар туулган Ичжини-нишыдудан
Афу (Абакан) жана Гянь (Энисей) дайраларын башкарган Цигу (кыргыз) жана
Тукюе (тҥрк) келип чыккан. Экинчи легендада ҥнкҥр эскерилбейт. Жогорудагы
тарыхый булактардан, фольклордон алынган маалыматтар келип чыгышы
жагынан тектеш кыргыз-тҥрк элдеринде ҥңкҥрлөр менен байланыштуу
ишенимдин болгонун далилдеп турат
Бабалардын «ҥңкҥрдө жаралыш» мотиви башка орто кылымдагы тҥрк
тилдҥҥ элдердеги ҥңкҥргө болгон өзгөчө ишеним (культ пещеры) ал-Бируни
баяндаган легендада да бар экенин профессор-тҥрколог С.Г.Кляшторный эскерет
(Кляшторный, Савинов 2005, 77-б.). Легендада Кабулдагы индиялыктарды
башкарган тҥрк падышасынын жаралышы да ҥнкҥр менен байланыштуу.
Баратхакин аттуу биринчи тҥрк падышасы капталдап, же болбосо сойлоп кирҥҥгө
мҥмкҥн болгон ҥңкҥргө кирип кетип, бир канча кҥндөн кийин энеден туулуп
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жаткан сыңары тҥрк кийими менен – бийик баш кийимчен, куралчан, бут
кийимчен чыга келет.
Ҥнкҥр касиети менен байланыштуу эпизоддор «Манас» эпосунда да
учурайт. Мисалы, Чегебай менен бирдикте кой кайтарган кезинде козуну жара
тартып, сырдуу ҥңкҥргө кире качкан көк бөрҥнҥ кууп киргенде, бөрҥдөн кырк
чилтенге кубулган адам (бирде бөрҥ, бирде адам) Манаска колдоочу болуп
берерин убада кылышкан. Кийин учуру келгенде колдоо көргөзҥп турушкан
(Манас… 73-75; 94-95; 204-б.).
Кыскасы, эскерилген маалыматтар ортоңку таш доорунда (мезолит, XII-VII
миң жылдыктар), эрте темир доорунда (б.з.ч. I миң жылдыкта), орто кылымдарда
(б.з. V к. тартып) ҥңкҥргө карата болгон руханий ишенимдердин доорлорго улай
келгенинин кҥбөсҥ.
Натыйжада, Ордо мазарынын биз эскерген байыркы ырым-жырымдардын
багыттары менен байланышы бар экендигин талдоого далил таба алган жокпуз.
Мисалы, ата-бабалардын жаралган жери, келгендерге колдоо көргөзҥҥ касиети
сыяктуу ишенимдер менен байланышы билинбейт. Нылды-Ата мазарындагы
аталган ҥңкҥрлөр бҥгҥнкҥ кҥндөгҥ мазардын бир обңктиси катары
пайдаланылышы кызыгууну туудуруу менен бирге изилдөөнҥн башка багытын
тандоону милдеттендирет.
Көрҥстөндөр. Нылды жергесинде жалгыз же көрҥстөн топтору жайгашкан
жерлер аз учурайт. Аз болушунун бир себеби Нылды жергесинин таманынын
төмөндҥгҥ, кууштугу жана суудан алыстыгы. Археологиялык изилдөөлөрдөгҥ
баамдоолор байыркы учурларда маркумдардын сөөгҥн көпчҥлҥк учурда суу
жээктериндеги бийик, тҥзөң тектирлерге көмҥшөөрҥ аныкталган. ЖарылганЖҥрөк обңектисине жалгаштыра курулган көрҥстөн орду гана археологиялык
жактан кызыгууну туудурушу мҥмкҥн. Көрҥстөн эки катар тизилген таш менен
курчалып, төрт чарчы көлөмдөгҥ курулушту элестетет (4,50 х 8,40 м.). Эки
бөлҥктөн турат. Болжолу эки маркум көмҥлгөн сыңары. Келечекте казуу иштерин
уюштурууга кароолчусу Жеңиш Кудакеев тапкан себептери каршы турду.
Ошондуктан сырткы тҥзҥлҥш өзгөчөлҥктөрҥнө, курулуштун байыркы
эстеликтерге салыштырмалуу эскириши боюнча XVI-XIX кылымдар аралыгына
таандык жай деп болжоо менен гана чектелебиз.
Биздин археологиялык эстеликтерди каттоо жана казуу учурунда ушул
сыяктуу эстеликтерди кездештирген учурларыбыз бар. Алар б.з.ч. I миң жылдыка
жана XVIII-XIX кылымдарга таандык. Кочкор өрөөнҥндөгҥ Көлкөк суусунун
боюнда көлөмдҥҥ таш плиталардан курулган ҥй сыяктуу (долмен) табигый
обңектиге жармаштыра курулган көрҥстөн табылган. Айланада маркум көмҥҥгө
аянттар мол болгону менен жалгаштыра көмҥҥгө ушул таштын өзгөчөлҥгҥ, балким
таш курулушуна болгон ишеним таасири болгон. Көрҥстөн
б.з.ч. V-III
кылымдарга таандык.
Ушундай мҥнөздөгҥ эстелик Алай жергесиндеги Кҥртҥк-Ата мазарында
жайгашкан. Кҥртҥк-Ата мазары ар кыл өзгөчө формадагы табигый таш
обңектилери аркылуу адамды өзҥнө тартып турат. Ошондой көлөмдҥҥ таштардын
бирине жергиликтҥҥ «ыйык» адамдын сөөгҥ коюлуп, таш менен торолуп кҥмбөзгө
айландырылган.
Жогорудагы Көлкөк, Кҥртҥк-Ата мисалдарына таянып, Нылдыдагы
Жарылган-Жҥрөк обңектиси алар менен маанилеш болуу керек деген ойду
айткыбыз келет. Ыйык деп эсептелинген инсан көрҥстөнҥнө, ыйык, касиеттҥҥ деп
эсептелинген жерлерге маркум сөөгҥн көмҥҥ эрте темир доорунан келе жаткан
жөрөлгөнҥн далили. Бул сыяктуу эстеликтердин изилдениши этнографиялык жана
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археологиялык багытта изилдениши байыркы диний ишенимдер жана маркумду
көмҥҥ салты боюнча маанилҥҥ маалыматтарды алып келээри бышык.
Нылды-Ата мазарындагы Ташкҥзгҥ, Көз-Булак, Дарбаза сыяктуу
обңектилердин байыркы мезгилге чейин белгилҥҥ ырым аткарылуучу культтук
обңектилер менен байланышы баамдалбайт. Себеп дегенде кеч орто кылымдарга
чейин (XVIII к.) калк көлөмдҥҥ айнек кҥзгҥлөрдҥ пайдаланышынын
археологиялык табылга аркылуу далили али белгисиз. Археологиялык казууларда
аял киши көмҥлгөн мҥрзөлөрдөн тҥстҥҥ металлдардан жасалган, бир жагы
жылмаланып жалтыратылган, экинчи тарабында орнамент тҥшҥрҥлгөн буюмдар
табылган. Ал эми таш кҥзгҥ кийин кыргыз маданиятына кирген «трюмо» өңдҥҥ
кҥзгҥгө салыштырмалуу тандалганы Жети-Өзҥздөгҥ белгилҥҥ Жарылган-Жҥрөк
өңдөнтҥп тандалганы сыяктуу. Таш ыргытып упай топтоочу Дарбаза жайын
байыркы учур менен байланыштыруу аракети деле негизсиз. Тегерегинде көп
мезгилге чейин ыргытылган таштардан калыптанган таштардын ҥйҥндҥлөрҥ
баамдалбайт. Алар азыркы мезгилде мазардагы ыйык обңектилерге болгон өзгөчө
мамилелердин калыптануу жолун талдаганда пайдаланылышы мҥмкҥн.
Боз-Тектир. Кҥмҥштак суусунун бассейни археологиялык табылгаларга
бай. Суунун тектирлериндеги бир кҥндҥк эле кезҥҥдө байыркы таш доорунан
тартып азыркы учурга чейинки чарба, маданият, каада-салт менен байланыштуу
эстеликтерди кездештирдик.
Суу боюндагы тектирлерди текшерҥҥдө өзгөчө көңҥлдҥ оттук таш
тегиндеги бир тҥзҥлҥштҥҥ таштар бурду. Таш доорундагы адамдар мындай текти
атайын издеп таап курал жасоо ҥчҥн пайдаланышкан. Иштетилген издери бар эки
курал суу жээгинен табылды. Болжолу жогорку тектирлерден суу шары менен
келген болушу керек. Бул артефактардын табылышы сөзсҥз келечекте изилдөөнҥ
талап кылып, ушул аймактан таш доорунда жашаган адамдардын турак-жайын же
таш курал даярдоочу «устаканасын» табууга ҥмҥттөндҥрөт.
Эстеликтердин басымдуу бөлҥгҥн көрҥстөндөр топтору тҥзөт. Сырткы
өзгөчө белгилерине караганда басымдуу бөлҥгҥн сак-усун доорундагы көчмөн
калктардын көрҥстөндөрҥ тҥзөт.
Айрыкча, Боз-Тектир жергеси археологиялык эстеликтерге бай болуп
чыкты. Археологиялык эстеликтер менен табигый таш обңектилеринин таасири
аркасында жердин мазар катары тандалып алынганы айкын көрҥнҥп турат. Мында
б.э.ч. I миң жылдыктан тартып – XX кылым ичиндеги көрҥстөндөр, байыркы
курулуштардын таш пайдубалы, эрте темир дооруна таандык аска бетине
тартылган сҥрөттөр бул жер байыркы замандан бери маркум көмҥҥчҥ жер эмес,
жашоо, маркумдарды эскерҥҥ, диний ырым-жырым аткаруу жайы болгонун анык
далилдеп турат. Бир мҥрзөдө араб графикасы менен жазылган мазар ташы
табылды. Зыяратчылар обңекттери жогорудагы саналган археологиялык
эстеликтер эмес, өзгөчө формадагы табигый таштар. Турак-жай ордуларында,
көрҥстөндөрдө археологиялык казуу жҥргҥзҥлсө, негизги эстеликтердин доору
аныкталып, Боз-Тектир мазары менен учурдагы зыяратчылар каадаларынын
ортосундагы байланышты аныктоого маалымат-булак топтолот.
Жыйынтыктап айтканда, бҥгҥнкҥ кҥндөгҥ зыяратчылар каттаган эки
мазардагы обңектилерге маанилеш эстеликтер байыркы мезгилде болгон. Бирок
экөөнҥн ортосунда тҥздөн-тҥз эволюциялык жол менен келген байланышы
азырынча анык баамдалбайт. Аталган мазарлар учурдагы мазарлардын
калыптануу өзгөчөлҥгҥн изилдөөдө маанилҥҥ булак болору шексиз.
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Таблица XXII-XXIV.
ИШЕНИМ ЖАНА БИЛИМ ДАРЫЛОО ПРАКТИКАСЫНДА
Тҥлөбаева Бактыгҥл
Борбордук Азиядагы Америка Университинин Маданий антропология
жана археология бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү (2005). «Айгине» изилдөө борборунун
кызматкери (2005-2008). Учурда Эдинбург университетинин (Улуу Британия)
Социалдык антропология бөлүмүнүн магистратурасында окуп жатат.
Киришҥҥ
«Билим адамда эмес, билим жерде» деп Алтай шаманы Нина Н. айтып
кеткендей, адамдын билҥҥ деңгээли анын жашаган чөйрөсҥнө жараша калыптанат.
Дҥйнөдө ар кандай жашоо шартта калыптанган маданияттар бар, демек, ошого
карата билим да ар кылдуу деп айтсак болот. Жада калса, адам баласынын билим
алуу жолдору да айырмаланат: кээ бири билимди мектептен алса, кээ бири атаэнесинен, чоң эне, чоң аталарынан көрҥп ҥйрөнҥшөт. Ал эми, кээ бир адамдар
билимди кайып дҥйнөсҥнөн алышат. Бирок, ушул билим көп адамдар тарабынан
билим катары эсепке алынбайт, себеби дегенде кайып дҥйнөсҥнөн келген билим
ар бир адамга эле бериле бербейт. Ошол себептҥҥ, ушул тҥрдөгҥ билим көп
адамдар ҥчҥн кҥмөн туудурат.
Ушул макалада менин максатым адам баласынын өзҥ жашап жаткан
айлана-чөйрөдөгҥ кубулуштарды кабыл алуусунда билим жана ишеним канчалык
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таасир этет, ошол тууралуу токтолуп кетҥҥ. Бул жерде, тактап айтып кетчҥ нерсе,
«билим» дегенде, мен мектептен же жогорку окуу жайдан алган билим эмес,
жалпы адам баласынын бир нерсени билҥҥ деңгээлин карайм. «Билим» жана
«ишеним» деген терминдин өзҥ эле көп маанини камтыйт, жана көп тараптуу
талкууланат. Ошол себептҥҥ мен билим жана ишенимди салттык дарылоонун,
башкача айтканда, Кыргызстандагы элдик дарылоонун алкагында карайм. Бирок
мен салттык дарылоодогу камтылган кыймыл-аракет, ритуалдар сыяктуу тарабын
карабастан, көзгө көрҥнбөгөн, адамдын ички ой-пикирине байланыштуу жагын
кароону туура көрдҥм. Менин максатым эмне себептен бҥгҥнкҥ кҥндө элдик
дарыгерчилик көп пайдаланылып келе жатат, кимдин билими кҥчтҥҥ, жана ким
канчалык ошого ишенет, билим менен ишенимдин байланышы канчалык, элди
дарылап жҥргөн Кыргызстандагы элдик дарыгерлер жана алардын касиети илимий
жактан кандайча кабыл алынат жана тҥшҥндҥрҥлөт, ушул тууралуу кароо.
Ишеним жана билимдин илимий жактан каралышы
Гуд өзҥнҥн «Медицина, рационалдуулук жана тажрыйба: антропологиялык
көз караш» деген китебинде окумуштуулардын ишенимге болгон кызыгуусунун
кҥчөшҥн белгилеп кетет. Анын айтуусу боюнча, окумуштуулар билим жана
ишенимди салыштырып келишкен. «Ишеним» деген сөздҥн мааниси убакыттын
өтҥшҥ менен да өзгөрҥҥлөргө учураган. Мисалы, Локктун көз карашында ишеним
бул бир нерсени кандайдыр бир далилдин негизинде чындык катары кабыл алуу
болуп эсептелинет (4.16-б). Бул жерде билим чоң мааниге ээ болгон эмес.
Кийинчерээк, XIX кылымда ишеним өзҥнө кҥмөн деген сөздҥ көбҥрөөк камтый
баштаган. Ал эми бҥгҥнкҥ кҥндө ишеним дегенде, биз кандайдыр бир нерсенин
так эмес болушун ойлонобуз. Билим туура, тактыкты камтыса, ишеним кҥмөн,
таксыздык, ката сыяктуу маанини камтып калган. Демек, убакыттын өтҥшҥ менен
ишенимге азыраак маани берилип, билим жана ишеним деген сөздөрдҥн мааниси
бири-биринен алыстап кеткен. Бҥгҥнкҥ кҥндө эгерде бирөө «кайыптар дҥйнөсҥ»,
«элдик дарыгерлик», «сыйкырдуу дҥйнө» тууралуу кеп курса, бул сөздөргө болгон
ишеним такыр эле азаят. Мен кийинки бөлҥктө билим жана ишеним кыргыз
маданиятында кандай абалда экени тууралуу кеп курмакчымын, анткени кыргыз
элинин арасында билим жана ишенимге ар тҥрдҥҥ маани берилет.
Кыргыз элиндеги билим жана ишеним
Кыргыз элинде «элдик дарыгерлик» дегенде, элдин билими жана ишеними
айырмаланып, ага болгон көз карашы ар тараптуу калыптанган. Биринчи себеп кыргыз элдик дарылоо арбактар, колдоочулар, касиеттердин жардамы менен ишке
ашырылат. Ал эми колдоочулар, касиеттердин канчалык чын жана пайда
көрсөткөндҥгҥ эл арасында көп ой-пикирди туудурат. Экинчиден, советтик
доордогу материалисттик жана атеисттик көз караш жана Кыргызстан эгемендҥҥ
өлкө болгондон кийин исламдын кҥч алышы элдик дарыгерчиликтеги кээ бир
көрҥнҥштөр тууралуу терс ойлорду жаратты. «Таза» ислам динин кармагандар
элдик дарыгерчиликтеги негизги болгон мазар басуу, ыйык жерлерге сыйынууга
каршы турушат. Бирок, ошол эле учурда, бири-бирине такыр эле карама-каршы
деп каралган ислам жана мазар басуу көрҥнҥштөрҥн чогуу алып жҥргөн
адамдарды да жолуктурууга болот. Мисалы, кыргыз элдик дарыгерлер куран,
намаз окушат, Аллага сыйынышат, бирок ошол эле учурда мазар басып, оттун,
суунун, таштын, талдын касиеттерине кайрылышат. /зҥн мусулман сезип, бирок
ошол эле учурда мазар басып, бҥбҥ-бакшыларга кайрылгандар да көп. Ҥчҥнчҥ
топтогу адамдарга элдик дарыгерликке эч ишенбей, аларды «шарлатандар» деп
атагандар кирет.
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Бирок кийинки учурларда элдик дарыгерлерге кайрылган, мазар
баскандардын саны көбөйҥп келҥҥдө. Башында ишенбей, элдик дарыгерчиликке
кҥмөн санагандардын арасынан азыр ишенип, кайрылып жаткандардын саны да
арбын. Мен ойлойм, мындай өзгөрҥҥлөрдҥн жҥрҥшҥнө адамдын медицинага жана
элдик дарыгерликке болгон ишеними жана билимдин өзгөрҥшҥ таасир этип жатат.
Ишеним
Кыргыз эли ҥчҥн ишеним чоң мааниге ээ. Мазар басканда, адам эң биринчи
өзҥнҥн ички дҥйнөсҥн тазалап, дитин коюп, анан ыйык жерлерге барат, тазаланат,
дарыланат. Эгер адам мазардын касиетине жан дили менен ишенсе, ал адам толук
сакайып кетҥҥсҥнө көзҥ жетет. Адылов айтып кеткендей, «Элдик дарыгерчилик
адат катары эч кандай тактоону же тҥшҥндҥрҥҥнҥ талап кылбайт; адамдар элдик
дарыгерликке жөн гана ишенишет. Адамдын ишенҥҥсҥнө мазар басуудагы
дарылоо касиети кҥч берип турат. Бул тууралуу көптөгөн далилдер себеп
болмокчу» (1.378-б). Ушул сыяктуу далилдер адамдын элдик дарыгерликке
ишенимин жана кайрылуусун кҥчөтҥҥдө.
Илимий жана салттык дҥйнөдөгҥ билим жана ишеним чоң өзгөрҥҥлөргө
учурап жатат. Бҥгҥнкҥ кҥндө медицинанын билими мурункудай кҥчтҥҥ эмес. Ал
эми ишеним болсо, адам ишене албай тургандай кереметтерди жасап жатат.
Мисалы, кыргыз элдик дарыгерлери ааламдан билим алып, ал касиет менен
адамды дарылай ала турганына толук ишенишет. Алар дарылык кҥчҥнҥн бар
экенин билишет, ошого алардын дарылап жаткан адамы да ишенсе, ал оңолоорун
айтышат. Мисалы, бҥбҥ-бакшылар оорулуу адамдарды мазарга чакырганда, алар
ички дҥйнөсҥн тазалап, мазардын касиетине ишенҥҥсҥ керектигин айтышат. Бул мазар басуунун бирден-бир эрежеси.
Көптөгөн өлкөлөрдө адам өзҥн жаман сезсе, тҥз эле догдурга кайрылат.
Текшерилип, дарыларды иче баштайт да, сакайып кетет. Алар догдурларга жана
дарылардын кҥчҥнө ишенишет. Бирок, бҥгҥнкҥ кҥндө ал ишенҥҥ кҥчҥн жогото
баштады, себеби дегенде бҥгҥнкҥ кҥндөгҥ догдурлардын алган билимине болгон
ишеним азайып, элдер ичип жҥргөн дарылардын канчалык пайда берип жатканына
кҥмөн туудурулуп жатат. Финклер өзҥнҥн «Ыйык дарыгерлик жана биомедицинаны салыштыруу» деген изилдөөсҥндө төмөнкҥнҥ айтып кетет:
«Медицина чечкинсиздик менен иш алып барган учурда, элдик дарыгерлер болсо,
канчалык оорулуу адам өзҥнҥн оорусу тууралуу билсе, алар да ошончолук ошол
оорунун диагнозун жана кантип дарылаш керектигин да билишет. Алардын
колдоочулары, жандап жҥргөн касиеттери бҥт нерсени сезип, оорулуу адамды
кантип айыктырыш керек экендигин шексиз билишет» (10.187-б). Демек,
медициналык жана элдик дарыгерлерге болгон көз караш жана ишенимдин
өзгөрҥшҥ, ошол адамдардын дарылоо билиминин өзгөрҥшҥнө жараша болот.
Медицинада билиминин толук жана кҥчтҥҥ эмес болуп жатканына жана ага
болгон ишенимдин азайышына бир нече шарттар себеп болду. Мен аны төмөнкҥ
бөлҥкчөсҥндө карап өтмөкчҥмҥн.
Билим
Био-медицинада дарылоо билиминин жетишсиздигине биринчи себеп –
технологиянын өнҥгҥшҥ. Биз өзҥбҥз бҥгҥнкҥ кҥндө тынымсыз жаңы дарылоо
аппараттар, дарылар, дарылоо усулдарынын пайда болуп жатканына кҥбө болуп
турабыз. Ошол жаңы нерселер бҥгҥнкҥ медицинада толук сындалып, толук ишке
кире албай жатат. Себеби дегенде бҥгҥнкҥ чыккан жаңы усул же аппаратты
догдурлар пайдаланганды ҥйрөнгөнҥ менен, эртеңки кҥндө башка жаңы нерселер
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ойлонулуп чыгарылууда. Бул шарт медицина дҥйнөсҥндө дарылоо
чечкиндҥҥлҥгҥнө доо келтирҥҥдө.
Экинчиден, азыркы кҥндө көптөгөн жаңы оорулардын пайда болушу
менен, ал ооруларга медицина тарабынан диагноз коюла албай, дарылоо жолдору
иштелип чыгылбай жатат. Бул да догдурлардын алсыз жагын көрсөтҥп жатат.
Ҥчҥнчҥдөн, биз өнҥгҥп келе жаткан өлкөлөргө кайрылып, Кыргызстанды
мисалга алсак: экономиканын төмөн болушу - медицина дарыгерлеринин төмөн
дэңгээлде билим алышына жана өз кесибин толук жакшы билбешине алып келип
жатат. Бул да догдурларга болгон ишенҥҥнҥн азайышына алып келет.
Төртҥнчҥдөн, өлкөнҥн экономикасынын төмөн болуусу менен көптөгөн
медицина дарыгерлери ооруларды айыктырууда жаңы жакшы аппараттардын
колдо жок болгондугун айтып кетишет. Бул да эл арасында «Догдурларга
кайрылуунун себеби барбы?», «Алар бизге туура диагноз коюп, туура
дарылайбы?» деген суроолорду пайжа кылат.
Жана акыркысы болуп, мамлекеттин оор экономикалык абалы элдин
медицинадан толук жардам алуусуна мҥмкҥнчҥлҥк бербей, көптөгөн адамдар
элдик дарыгерлерге кайрылышат. Ал биринчиге салыштырмалуу арзан. Бирок
анын адамга жардамы канчалык тиет деген суроо - ал оорулуу адамдын өзҥнҥн
ишениминен, жана кандай элдик дарыгерге жолуккандыгынан көз каранды болот.
Жогоруда айтылып кеткен себептер адамды био-медицинадан баш тартууга
чакырбайт. Шексиз, бҥбҥ-бакшылардын колунан келбеген оорулар бар. Мисалы,
операция жасоо же алдын-ала ооруларга каршы вакцинациянын алынышы. Кээ
бир учурларда, ооруну карап туруп, элдик дарыгерлер адамдарды медициналык
дарыгерлерге жөнөтҥшөт. Ошол эле учурда, медицина эч жардам бере албайбыз
деп жокко чыгарган адамдар элдик дарылоонун аркасынан сакайып кеткен
учурлар да арбын. Бирок ушундай учурларды байкап, адам кайра өзҥнө суроо
берет: «Айыгууга эмне себеп болду?», «Чындап эле элдик дарыгерликтин
жардамыбы, же адамдын өчпөс ишенимиби?».
Джеймс Уолдрам дарылануунун эң маанилҥҥ жагын белгилеп кетет. Анын
айтымында, адамдын өзҥнҥн дарыланууга болгон көз карашы, ишеними жана
ҥмҥтҥ анын дарылануусунун канчалык натыйжалуу болуусуна таасир этет. «Ушул,
балким, дарылоо таасиринин эң маанилҥҥ көрсөткҥчҥ. Жана адамдын ишеними
ошол адамдын элдик дарылоого жана салтка болгон көз карашына жана аңсезиминин кенендигине жараша болот» (9. 614-б).
Билимди далилдөөгө келгенде, медицина көптөгөн жактан астыда турат.
Алардын ар бир кыймылы фактылар менен далилденген жана ал көбҥнчө оорулуу
адамдын ишениминен көз каранды болбойт. Мисалы, дарылардын химиялык
жактан көрсөткөн таасири, адамдын ишенимине карабайт. Ал эми элдик
дарыгерчиликте дарылоо касиети адамдын ошого болгон ишенимине тҥздөн-тҥз
байланышта. Кээ бир адамдардын тҥшҥнҥгҥндө, бул өзҥн-өзҥ ишендирҥҥ болуп
эсептелинет. Бул өзҥн-өзҥ ишендирҥҥбҥ же чындап эле бул касиеттин
дарылоосубу – айтор, элдик дарыгерчиликте ишеним чоң мааниге ээ. Касиеттин
адамдын сакайышына таасир бериши ҥчҥн, адам ал касиетке ишениши керек.
Азыркы кҥндөгҥ Кыргызстандагы оор экономикалык абал адамдардын толук
медициналык жардам ала албашына себеп болуп, аларды башка айыгуу жолдорду
издеттирҥҥгө мажбурлайт. Мындай айыгуу жолдордун бири – бул элдик
дарыгерлерге кайрылуу. Азыркы учурда көп эле адамдар ушул жол менен денсоолугуна кароодо. Бирок, ошол эле учурда медициналык жардам алууга шарты
жок болгон көп адамдардын арасынан элдик дарыгерчиликке ишенбегендер да
бар.
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Демек, биомедицинага болгон ишенимдин кетиши экономикалык абал
жана, жогоруда айтып кеткендей, медицина билиминин чектелҥҥсҥ менен
тҥшҥндҥрҥлөт. Ал эми элдик дарыгерчиликке ишенимдин жок болушуна төмөнкҥ
көрҥнҥштөр таасир этет. Биринчиден, эл арасында элдик дарыгерликтин
касиеттери тууралуу маалыматтын жана илимдин аздыгы. Азыркы Кыргызстанда
жашап жаткан муун Советтик доордун мезгилинде өсҥп калып, элдик дарылоого
көп аралашкан жок. Элдик дарыгерлер өздөрҥ ааламдан алган касиетине
ишенишет, бирок Кыргызстанда бҥт эле адам ал касиетке толук ишеним берет
дегенден алысмын. Бул экинчи себеп. Ҥчҥнчҥдөн, арбактар дҥйнөсҥ менен
байланышкан кээ бир адамдар өздөрҥн касиетинин чын экенине ишене албай,
өздөрҥн оорулуу же жинди экен деп табышат. Эл арасында ушундай касиет дҥйнө
жҥзҥндө канчалык ишке ашырылат, жана кандайча кабыл алынат – мындай
маалымат элде жокко эсе. Кийинки бөлҥктө мен кыргыз бҥбҥ-бакшыларынын
касиети
азыркы кҥндө
канчалык
илимий
жактан каралгандыгына,
тҥшҥндҥрҥлгөндҥгҥнө жана кандай ойлор айтылып жаткандыгына токтолом.
Мисалы, Кыргызстанда элдик дарыгерчилик тууралуу ата-энелеринен
уккан маалымат боюнча жашаган адамдар элдик дарыгерлерчиликке тҥз көз
карашта. Ал эми советтик көз караш менен тарбиялангандар бҥбҥ-бакшылыкты,
мазар басууну терс кабыл алып, ал адамдарды шарлатандар деп аташат. Мен
алдыда элдик дарыгерлерди ишеним жана билимдин негизинде карап,
окумуштуулардын бул тууралуу ой-пикирлерине токтолом.
Бул макалада мен элдик дарыгерчиликтеги эки көрҥнҥштҥ карайм. Алар:
шаманизм жана арбактын адамды ээлеши. Окумуштуулар көбҥнчө шаманизм
дегенде адамдын денесинен жандын чыгышын тҥшҥнҥшҥп, ал эми арбактын
адамды ээлеши деп — башка жандын адамга кирҥҥсҥн кабыл алышат. Мен
шаманизм жана арбактын адамды ээлешин кароомдун себеби, Кыргызстандагы
бҥбҥ-бакшылардын касиети илимий тҥрдө кандайча аталып, кандай
тҥшҥндҥрҥлөөрҥн карагым келет.
Кыргыз эл дарыгерлеринин жасаган иш-аракеттерин окумуштуулар
шаманизм категориясына киргизишет. Бирок кыргыз эл ичинде шаманизм деген
башка маанини камтыйт. Совет доору учурунда шамандар шарлатан катары кабыл
алынып, көптөгөн куугунтуктарга алынган. Кыргыз дарыгерлери өздөрҥн шаман
эмес - арбактар, колдоочулар, касиеттер менен иш алып барган адам катары
белгилешет. Элдик дарыгерчиликте «арбак жандайт» деген тҥшҥнҥк бар.
Дагы белгилеп кетчҥ нерсе — илимий чөйрөдө да ушул эки көрҥнҥш
тууралуу келишпестик бар. Мисалы, кээ бир окумуштуулар шаманизм жана
арбактын адамды ээлешин бир эле нерсе катары көрҥшсө, кээ бири булар эки
башка нерселер деп белгилешет. Төмөнкҥ эки бөлҥктө мен дҥйнөдөгҥ башка
элдердин арбактар менен байланышы ошол элдердин арасында жана илимий
чөйрөдө кандайча талкууланып, чечмеленээрине токтолом.
Шаманизм
«Шаман» деген термин тунгус элинен келген, жана «толкунданган,
көтөрҥлгөн» дегенди билдирет. Бул «аял же эркек, арбактарды башкара алган,
кааласа, аларды өзҥнө киргизе алган адам» (6.51-б). Кээ бир окумуштуулар
шамандарды соо, кадимки адам катары карашса, кээ бири аларды жин оорусу
менен ооруган адам катары кабыл алышат. Аткинсондун айтуусу боюнча, азыр
«шаманисттик жҥрҥм-турум психопаталогия категориясына караганда көбҥрөөк
универсалдуу психобиологиялык жөндөмдҥҥлҥк катары каралат» (2.310-б). Башка
маданияттагы шамандардын ошол даражага кантип жеткендигин салыштыруу
менен мен бҥт шамандарга касиеттин берилиши окшош жҥрөөрҥн байкадым.
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Мисалы, Кендал Кореядагы шаманизм жөнҥндө төмөнкҥнҥ айтат: «Кореяда
шамандар эки жол менен ушул наамды алышат, туулгандан же ҥйрөтҥҥ жолу
менен. Эгер шамандарга төрөлгөндөн бери бул касиет берилсе, анда алар аны
тҥшҥнҥп кабыл алганча кыйналышат. Кабыл алганда, алар наам берҥҥ ырымжырымын өтҥшҥп, улуу шамандар же «арбак апа» тарабынан колдоого алынып
ҥйрөтҥлөт» (5.17-б). Кыргызстандын бҥбҥ-бакшылары да берилген касиетти кабыл
алмайынча оорушат. Бҥбҥ-бакшылар менен кошо манасчылар да наам берҥҥ
ырым-жырымын өтҥшөт жана бҥт манасчылардын улуу тирҥҥ же арбак жетекчиси
болот. Эгер окумуштуулардын тҥшҥндҥрмөсҥнө кайрылсак, анда манасчылардын
касиетинин берилиши, алардын берҥҥ ырым-жырымын өтҥшҥ, аткаруулары жана
адамды дарылай турган касиетин эске алуу менен аларды шамандар
категориясына киргизсе болот. Бирок, манасчылар өздөрҥн шаман деп
белгилешпейт, эл дагы аларды шаман катары карашпайт. Эгер бҥбҥ-бакшылар эл
тарабынан шек менен каралса, манасчыларды эл баалайт, барктайт, аларга
ишенип, касиетин сыйлайт. Буга, менин оюмча, адамдын кичинекей кезинен
тартып Манас ата тууралуу ата-энесинен, мектептен алган билиминин болушу
таасир этиши мҥмкҥн.
Окумуштуулар ҥчҥн шамандык өнөрдҥн өздөштҥрҥлҥшҥ да маанилҥҥ
болуп саналган. Аны Грим «шамандык исскуство» деп атайт (3). Мисалы,
Нанандави коомунда жаш шаман өзҥнҥн дарылоо жолдорун «салттык тҥрдө
өнҥктҥрҥш керектигин» белгилейт. Демек, шамандардын да өзҥнҥн белгилҥҥ бир
басып өтө турган жол-жоболору бар экендигин көрҥҥгө болот. Шамандык өнөр же
касиет болочок шамандан өзҥнҥн кыймыл-аракетин гана башкарбастан,
психологиялык жактан да өзҥн даярдоосун талап кылат. Кендал Кореядагы аялдын
шаман болуудагы биринчи эки наам берҥҥ ырым-жырымын өтө албастыгын айтып
кетет. Ал аялдын шаман наамын ала албастыгына анын оюнун ошол жака
коюлбай, ички дҥйнөсҥнҥн даяр эместиги себеп болгон (5). Демек, шамандык
исскуство, билим жана өнөрдҥ гана талап кылбастан, адамдын ишениминин
негизинде ички дҥйнөсҥнҥн даяр болуусун талап кылат.
Арбактын адамды ээлеши
Кыргыз эли ҥчҥн ата-бабалардын арбагы өтө маанилҥҥ. Ата-бабалардын
арбагына багышталып тамак-аштын башында куран окутулат. Ыйык делген
кҥндөрдө арбактар адамдарга аралашып даам сызат деген да ишеним бар. Бирок
качан адам арбактар менен сҥйлөшөт, сырдашат дегенде, кээ бирөөлөр ал адамды
жин оорусу менен ооруган адам катары кабыл алышат. Чынында эле, качан адам
ааламдан касиет алганда, ал адам ошол касиетти кабыл алмайынча, оорусунан
айыкпайт. Ошол касиет адамды же дарыгер, көз ачык, шаман же мазардын
шайыгы, же манасчы болуусун буйруйт. Ямада өзҥнҥн изилдөөсҥн тибет
элдеринин арасында жҥргҥзҥп, тибет элинде да касиет берилип, ал оору уланып
жҥрҥп отуруп, ошол адамдын дарыгер, жаман касиеттерди кууган адам болуп
чыгаарын белгилеп кетет. Анын айтымында касиет «көбҥнчө кечинде берилип,
касиетти алган адам улам эстей берет, оозу-башы башкача жылмайгансып
көрҥнҥп, адам калтырап, өңҥ өзгөрөт» (11. 218-б.).
Кыргыз элдик дарыгерлери да аян алышат. Алар аяндын тҥштөн башка
экендигин билип, айырмалай алышат. Роузман өзҥнҥн «Малайзия токоюнан
келген дарылоо ҥндөр» аттуу китебинде Малайзиядагы Темая дарыгерлери жана
алардын кантип ыр жана ырым-жырымдар аркылуу элди айыктыргандыгы
жөнҥндө жазат. Анын айтымында, «адам уктап жатканда арбак тарабынан ага ыр
берилет. Кийин ошол адам церемониялык аткаруу учурунда берилген ырды ырдоо
менен арбактан ҥн, элес-касиет, жана билим алат. Ырды ырдоо адам менен
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арбакты байланыштырат. Ал адам арбак ҥчҥн ортомчу (медиум) болуу менен,
башкалардын оорусуна диагноз коюп, дарылай алат» (7.6-б). Бул кыргыз эл
дарыгерлеринин «зикир чалуусуна» окшоп кетет, алар да адамды дарылоодо таң
атканча отуруп, зикир чалышат. Роузмандын тҥшҥнҥгҥндө, ошол ырлар
«дарыгерди, ырга кошулган топтогу аялдарды, транска кирип бийлегендерди жана
оорулуу адамды ошол токойдун ээлери менен байланыштырат» (7.9-б).
Кыргыздын манасчылары билимди жана дастан айтуу жөндөмдҥҥлҥгҥн уктап
жаткан учурда касиет катары алышат. Бирок алардын негизги милдети дарылоо
болбосо да, алар дастан айтуу менен адамды жаман нерселерден арылтып,
айыктыра алат.
Жогоруда келтирилип кеткен мисалдар ар башка маданиятта арбактар
дҥйнөсҥ менен адамдын байланышында окшош кабыл алынган жана
тҥшҥндҥрҥлгөн көрҥнҥштөр бар жана аткарылаарын көрсөттҥ. Бирок ошол эле
учурда кээ бир сырттан карап, айырмалай албай турган көрҥнҥштөрдҥ ар бир эл ар
башкача кабыл алып, башкача тҥшҥндҥрҥшөт. Мындай айырмачылыктар
окумуштуулардын «арбактын адамды ээлеши» кубулушунун илимий жактан
тҥшҥндҥрҥлҥшҥн татаалдатат. Люис мисал катарында Кениядагы Самбуру
маданиятындагы денени силкилдетҥҥ көрҥнҥшҥн талкуулайт. Ал маданиятта он
бештен отузга чейинки жаш балдар денелерин силкилдетишип, транска киришет.
Бирок отуздан ашкан куракта ал силкилдетҥҥ «ырымын» жасабай калышат, себеби
улуулар ҥчҥн бул «ырым» туура эмес көрҥнҥш болуп эсептелинет. Самбуру бул
көрҥнҥштҥ салттык көрҥнҥш дейт жана аны арбак менен байланыш катары
карашпайт. Бирок, так ушул эле аткаруу Вашингтондогу индеецтер ҥчҥн
«мистикалык» кубулуш катары каралып, кандайдыр бир кҥчтҥн таасир этээрине
ишенишет (6.45-б). Демек, жогоруда айтылган ар башка маданияттагы шаманизм
же башка көрҥнҥштөрҥнҥн окшоштуктарын эске алуу менен бирге эле, ар башка
маданияттын окшош көрҥнгөн кубулуштарды ар тараптуу тҥшҥндҥрҥшҥн көрҥҥгө
болот. Гуд белгилеп кеткендей, мындай изилдөөлөр окумуштуулардын өз
байкоолорун илимий тилде абайлап, туура берҥҥсҥн талап кылат. Тернердин (8)
айтуусу болюнча, чет өлкөлҥк окумуштуулар жергиликтҥҥ калкты изилдөөдө
өзҥнҥн кабыл алуусуна таянбай, изилдеп жаткан элдин тҥшҥнҥгҥнҥн негизинде
гана жыйынтык чыгаруусу маанилҥҥ.
Арбак менен байланыш ар тараптуу каралат. Бул же адамдын жанынын
денесинен чыгуусу, же тескерисинче, арбактын адамды ээлеши болуп эсептелинет.
Ошондой эле, адамды бир эмес, бир нече арбак ээлей алат деген ишеним да тунгус
элинде бар. Бул талкуу окумуштуулар арасында шаманизм жана арбактын адамды
ээлеши көрҥнҥшҥнҥн канчалык байланышта экендиги тууралуу карама-каршы
ойлорду туудуруп жатат. Мирча Элиаде шаманизм жана арбактын адамды ээлеши
эки башка нерсе дейт. Анын тҥшҥнҥгҥндө: «Шаманизмдин айкын элементи болуп
жандын адамга кириши эмес, шамандын асманга көтөрҥлгөндөгҥ же жер астына
киргендеги элирип, өзҥн-өзҥ унутуу даражасына жеткен абал болуп эсептелинет:
арбактын адамды ээлеши универсалдуу көрҥнҥш, бирок ал шаманизмге кирбейт»,
- дейт. (6.51-б). Люис Элиаденин оюн берҥҥ менен ага каршы турган өз оюн:
«Шаманизм жана арбактын адамды ээлеши көбҥнчө чогуу жҥрөт… шаман
арбактын кожоюну, ал өзҥнө киргизген арбакты башкара алат» (51-б) – деп
билдирет.
Мен Элиаденин «арбак менен байланышкан бҥт эле адам шаман боло
бербейт» деген оюна толук кошулам, себеби кыргыз бҥбҥ-бакшылары арбактар,
касиеттер, колдоочулар аркылуу иштешет, бирок алар шаман эмес. Ошол эле
учурда, Элиаденин шаманизм жана арбактын адамды ээлешин карама-каршы
көрҥнҥш катары карашын мен туура көрбөйм. Шаманизм жана арбактын адамды
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ээлеши — экөө тең универсалдуу кубулуш. Бул эки көрҥнҥш тең чогуу да, өз
алдынча да ишке аша алат, бирок, экөө бири-бирине эч карама-каршы келбейт.
Элиаде жана Люистин аргументтерин салыштыруу менен, мен мындайча
жыйынтыкка келем: илимий чөйрөдө талкууланып келген шаманизм жана
арбактын адамды ээлеши кубулуштарына ҥчҥнчҥ бир көрҥнҥштҥ киргизҥҥ зарыл.
Бул кыргыз элдик дарыгерлеринин арбактар менен байланышуусу. Алар
арбактарды денесине да киргизишпейт, жана шамандарга окшоп денесинен өз
жанын да чыгарышпайт. Кыргыз дарыгерлери эч кандай кубулушка учурабастан,
тҥздөн-тҥз арбактар менен иш кылышат. Ал арбактар бҥбҥ-бакшылардын
колдоочулары, жандоочулары деп аталып, аларды коргоп, дарылоо ишаракеттерине жардам берип жҥрҥшөт. Ал эми дарыгерлер колдоочуларынын
касиетине ишенишет.
Ушул ҥчҥнчҥ топту киргизҥҥ маанилҥҥ. Себеби дегенде, кыргыз эл
дарыгерлери окумуштуулар чөйрөсҥндө талкууланып жаткан эки категорияга тең
кирбейт. Эгер кыргыз бҥбҥ-бакшылары ушул эки категориянын алкагында
каралса, анда алар тууралуу туура эмес тҥшҥнҥк бериши мҥмкҥн. Ошондой эле,
кыргыз бҥбҥ-бакшыларынын илимий жактан толук каралып талкууланбашы
байкалууда. Анын илимий жактан көп эсепке алынбаганы кыргыз эли гана эмес,
жалпы адамдар арасына алар тууралуу кҥмөндҥ туудура берет.
Жыйынтык
Ыйыктык, касиет, ааламдан берилген кҥч деген нерселер илимий дҥйнөдө
да кызыгуу туудуруп, көптөгөн талкууларды жҥргҥзҥп келҥҥдө. Шаманизм жана
арбактын адамды ээлеши тууралуу бөлҥктө биз ар кандай карама-каршы келген
ойлор жана тҥшҥндҥрҥҥлөр бар экенин көрдҥк. Бирок бул талкуулар адамдын
арбактар дҥйнөсҥ менен болгон байланышы универсалдуу байланыш экенин
далилдеди. Бирок кыргыз элдик дарыгерлери башынан өткөрҥп жаткан арбактар
же колдоочулар менен болгон байланыш илимий тараптан башка эки тҥрҥнө
салыштырмалуу карала элек экенин аныктап, алар сөзсҥз тҥрдө изилдөөгө
алынышы керек экендигин көрсөттҥ.
Элдик дарыгерлерге касиеттин берилиши тууралуу көп окумуштуулардын
изилдөөлөрҥ бул «кесипке» ээ болгон ар башка коомдордогу адамдар окшош
жолдорду өтҥшөөрҥн көрсөтҥп, касиеттин берилиши адамды жинди эмес
экендигин далилдеди. Бул эл арасында элдик дарыгерлерге болгон көз карашты
өзгөртөт жана ишенимин жогорулатат деген ойдомун.
Ишеним менен билимге кайрылсак, бҥгҥнкҥ кҥндө башта атап өткөн
себептердин негизинде био-медицинага болгон ишеним азайды, ал эми анын
кымбат болушу жана кыйын экономикалык абал элдин каттоо деңгээлин
ылдыйлатты. Ал эми элдик дарыгерлер өздөрҥнҥн дарылоо касиеттеринин кҥчтҥҥ
болушуна ишениши жана баа жагынан кымбат эмес болушу адамдардын элдик
дарыгерлерге кайрылуусун кҥчөтҥҥдө. Бирок бҥбҥ-бакшылардын жана ар кандай
дарылоо усулдарды колдонгон эл дарыгерлеринин санынын бҥгҥнкҥ кҥндө
көбөйҥшҥ - элдин элдик дарыгерлерге канчалык ишениши керектиги тууралуу
ойду жаратып жатат. Буга бҥгҥнкҥ кҥндөгҥ Кыргызстандагы элдик дарыгерлер
тууралуу илимий изилдөө жана далилдердин аз болушу себеп болууда. Эгер ушул
багытта иш жҥргҥзҥп, элдик дарыгерлер тууралуу, алардын билими, колдонгон
усулдары тууралуу ойлор аныкталып, далилденсе, бул элдин ден соолугун
чыңоого чоң салымын кошот деген ойдомун.
Адабияттар:

322

1.
Адылов Д. Мазардагы дарылануу: дарылоо булактары, эл
дарыгерлеринин түрлөрү, алардын профессионалдык квалификациясын баалоо
критерийлери, дарылоо таасирлеринин усулдары. In: G.A. Aitpaeva, ed. Mazar
worshiping in Kyrgyzstan: Rituals and Practitioners in Talas. Bishkek: Aigine Research
Center, 2007. 377-394.
2. Аткинсон Дж. М. Бүгүнкү шаманизм. Annual review of anthropology, 21,
1992. 307-330-бб.
3. Грим А.Дж., Ожибвей шаманизм. In: G. Harvey, ed. Shamanism a reader.
London and New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2003. 92-102-бб.
4. Гуд Дж.Б. Медициналык антропология жана медицинадагы,
рационалдуулуктагы жана өнөрдөгү ишенүү маселелери: Антропологиялык көз
караш. New York: Cambridge University Press. 1994.
5. Кендал Л. Чининин анык эмес наам берилиши In: M. Hoppal and H.D.
Keith, ed. Shamans and Cultures. Bidapest: Akademia Kiado, 1993. 15-26-бб.
6. Люис И.М. Экстатикалык дин: арбактын адамды ээлеши жана
шаманизм антропологиялык окуунун негизинде. Harmonsworth: Penguin. 1971.
7. Роузман M. 1991. Малайзия токоюнан келген дарылоо үндөрү: Темая
музыкасы жана дарылоо. Oxford: University of California Press.
8. Тернер E. Арбактардын реалдуулугу. In: G. Harvey, ed. Shamanism a
reader. London and New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2003. 145-152 бб.
9. Уолдрам Б.Дж. Элдик дарыгерчиликтин таасири: азыркы учурдагы
теориялык жана методологиялык маселелер. Medical anthropology quarterly, 14
(4), 2000. 603-625-бб.
10. Финклер К. Ыйык дарыгерлик жана био-медицинаны салыштыруу.
Medical anthropology quarterly.8 (2), 1994. 178-197-бб.
Ямада T. Батыш Тибеттеги Лодаки элиндеги арбактын адамды ээлеши жана шаманизм. In: M.
Hoppal and H.D. Keith, ed. Shamans and Cultures. Bidapest: Akademia Kiado, 1993. 214-222 бб.

ИСЛАМДЫН АР ТҤРДҤҤЛҤГҤ: БОРБОРДУК АЗИЯДА ―ЧЫНЫГЫ ИСЛАМДЫ‖ ИЗДӨӨ
Шубель Вернон
Илимдин доктору (дин таануу), Кенион колледжинин (АКШ) профессору.
Анын илимий изилдөөлөрүнүн негизги темасы – Борбордук жана Түштүк
Азиядагы ислам. Ал 1989-жылы Мултанда (Пакистан) жети ай изилдөө
жүргүзгөн, ал жерден суфий борборлорун изилдеген. 1996-жылы жети ай
Өзбекстанда иштеген. “Азыркы исламдагы диний аткаруу”китебинин (1993)
автору.
«Айгине» Байкоо кеңешинин мүчөсү.
Ислам деген эмне? Бир караганда бул суроонун жообу жөнөкөй көрҥнөт.
Ислам – бул, албетте, дҥйнөдөгҥ негизги диний агымдардын бири. Ислам 1,3
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миллиард адам туткан дин, аны менен бирге, ҥч ―авраамдык‖ монотеисттик
диндин (иудаизм, христианчылык жана ислам)63 эң жашы болуп саналат. Бул аны
туткандар Алладан башка Кудай жок (Ла Иллаха Илалла), жана Мухаммед
Алланын пайгамбары (Мухаммед Расул Алла) деп ишенгендердин дини. Бул эки
ишеним бардык мусулмандарды бириктирген исламдын негизги тҥркҥгҥ болуп
саналат. Бирок, Кудайга жана Мухаммедге ишенимдин жалпылыгына карабастан,
ислам – чоң ар тҥрдҥҥлҥктөгҥ дин. Ислам - жҥздөгөн ар тҥрдҥҥ маданияттарды
жана ондогон тилдер менен диалектилерде сҥйлөгөн элдерди камтыган Тҥндҥк
Африкадан Тҥштҥк-Чыгыш Азияга чейинки ири географиялык аймактын
элдеринин көпчҥлҥгҥнҥн динине айланган, өзҥнҥн баштапкы мекенинин – Араб
жарым аралынын чегинен эбак чыгып, жайылып жана гҥлдөгөн дин. Мусулмандар
Борбордук Азиянын мурунку советтик республикаларынын – Тҥркмөнстандын,
Казакстандын, Тажикстандын, Өзбекстандын жана, албетте, Кыргызстандын дагы
калктарынын негизги бөлҥгҥн тҥзөт.
Бирок исламдын ар тҥрдҥҥлҥгҥ маданий жана тилдик ар тҥрдҥҥлҥктөрдөн
гана турбайт. Алардан тышкары диний жана теологиялык дагы ар тҥрдҥҥлҥктөр
бар. Бир нече кылымдар бою исламдын туура мааниси жана тажрыйбаланышы
жөнҥндөгҥ тарыхый талаш уланып келет. Мусулмандар исламдын ичинде сҥннөт,
шейит, суфийлерге гана бөлҥнҥшпөйт – бул багыттардын ар бири өз ичинен
көптөгөн бутактарга бөлҥнөт, бирок алар дагы өздөрҥнҥн такыбалыгын жана жеке,
башка жолдор менен диний иденттҥҥлҥгҥн, башкача айтканда, диний өзҥн-өзҥ
таануусун көрсөтҥшөт.
Чоң ар тҥрдҥҥлҥккө карабастан, исламда биримдикти бөлҥп тҥшҥнҥҥ бар,
бул өтө маанилҥҥ. Кээ бирөөлөр бул биримдик шариат – өзгөчө диний жана
ырым-жырымдык мыйзам аркылуу гана; ―исламдын беш парзы‖ аркылуу гана
мҥмкҥн экендигин айтышат. Мусулмандарды арабдардын азаны64 дагы
бириктирет: дҥйнөнҥн бардык бөлҥгҥндөгҥ мусулмандар араб тилинде намаз
окушат, намазды бирдей белгиленген дене кыймылдары коштойт. Рамазан менен
Ажыга баруу дагы, ар биринде бир аз гана майда айырмачылыктары менен,
бардык мусулмандарды, ал тургай сҥннөт менен шейиттерди дагы бириктирет.
Мындай тҥшҥнҥҥнҥн негизи бар, бирок өтө так эмес. Ислам – бул жөн гана
ырым-жырымдарды аткарып коюудан чоң нерсе. Өздөрҥн мусулманбыз деп
тааныган көп элдер намаз окушпайт же орозо кармашпайт, минтип жатып:
“балким качандыр бир жашым өйдөлөгөндө намазга жыгылып баштайм” деген
барк албоочулук жана өкҥнҥҥ сезимдеринин комбинациясы сыяктуу нерсени
туюнтушат. Башкалары зарылчылык же алардын мусулмандык өзҥн-өзҥ
таануусунун маанилҥҥ компоненти катары ырым-жырымдарды аткаруудан баштартуу менен аң-сезимдҥҥ тҥрдө тынч жашоону тандашат. Ошол эле учурда
негизги диний ырым-жырымдарды аткаруу зарылчылыгын танып, классикалык
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«Авраамдык» диндер же «Авраамдын» диндери – иудаизм, христианчылык жана ислам
монотеисттик диндеринин популярдуу белгиленишине айланган, ошону менен ал диндердин
жалпы тегин жана баалуулугун баса белгилеген термин. Бул ҥч диндин тарыхы 1300 жыл мурда
тыгыз чырмалышкан. Ҥчөө тең ―ҥй-бҥлөлҥк окшоштуктун‖ жана теологиядагы белгилҥҥ бир
жалпылыктын негизинде бири-биринен бөлҥп алгыс байланышта каралат. Ҥчөө тең Авраам менен
байланышкан руханий салтты тааныйт. Буга карабастан, бул ҥч диндин ортосундагы өз ара
аракеттешҥҥ мезгилдик жана мейкиндик жактан бир өңчөй эмес, көп учурда алар өз ара
ишенбөөчҥлҥк жана ал тургай бирин-бири көрө албоочулугу менен айырмаланышкан (булак:
http://en.wikipedia.org/wiki/Abrahamic_religions, 18.09.09) - ред. колд.
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Азан (аdhan деген сөздөн) – намазга чакырып, муэдзин тарабынан суткасына беш жолу
аткарылган батага чакыруу: ал сҥннөттөр менен шейиттерде бири-биринен кичине айырмаланган
бир катар аткаруу эрежелерине ээ - ред. колд.
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араб ибадатын65 элдик салттуу жөрөлгөлөргө алмаштырган Аль-Хак (Ahl-e
Haqq66) же Анатолийлик Алевалар (Anatolian Alevis67) топторуна тиешелҥҥ болгон
дагы башка ишенимдегилер бар.
Эч ким исламдын улуу жетишкендиги катары шариаттын маанилҥҥлҥгҥн
тана албайт жана шариат – бул миллиондогон мусулмандар ҥчҥн Кудайга
берилҥҥнҥн башкы жолу экенин тааныбай коюу мҥмкҥн эмес.
Мисалга алсак, Куран диний эрежелер менен мыйзамдардын гана жыйнагы
болуп эсептелбейт. Ал ошондой эле мистикалык кудай жөнҥңдө маалымат берҥҥ
менен кудай менен мистикалык катыштын кҥбөсҥ болуп саналат. Мисалы,
пакистандык мусулмандардын бири мага мындай деп тҥшҥндҥргөн: «Бул –
Кудайдын сҥйҥҥ каты, ал - сҥйҥҥнҥн кайсы бир кейипкери өзҥнҥн жердик
махабатынан алган катты кылдат экзаменден өткөргөндөй эле, абдан абайлап
окула турган жана кайталап окуй турган кат‖. Мухаммед пайгамбардын турмушу
исламдык мыйзамды конструкциялоо максатында тематикалык жактан хадистерде
берилгендиги менен бирге, ал ошол эле учурда анын турмушунун драмалык
баяндалышынын маанилҥҥлҥгҥн кемитҥҥгө тийиш эмес, анткени ошол баяндын
өзҥ деле кудайлык катыштын кҥбөлөндҥрҥҥчҥсҥ болуп эсептелет. Көпчҥлҥк
мусулмандар ҥчҥн Мухаммед жөн гана диний мыйзам чыгаруучудан чоң нерсе. Ал
– хабибулла – Кудайдын сҥйҥктҥҥсҥ, ал ҥчҥн бҥтҥндөй Аалам жаратылган, ал –
берилгендиктин жана адеп-ахлактык жҥрҥм-турум ҥлгҥсҥнҥн тҥйҥнҥ.
―Чыныгы исламдын‖ табияты жөнҥндөгҥ талаш Борбордук Азиянын
мурунку советтик республикаларынын аймагында өзгөчө курч мҥнөзгө ээ.
Дээрлик бҥтҥндөй бир кылым бою Борбордук Азиянын мусулмандары динге
ишенҥҥнҥн мыйзамдуулугун активдҥҥ тҥрдө танган жана диний институттарды
жок кылууга аракет кылган советтик саясий системанын башкаруусу астында
болушкан. Студенттер советтик өлкөнҥн расмий ―илимий‖ атеизмин ҥйрөнҥҥгө
аргасыз болушкан. Мусулмандардын ыйык жерлери таптакыр жоготулган,
мазарлардын68 кыштары (кирпич), айталы, кинотеатрлар сыяктуу кадыресе
имараттарды курууга пайдаланылган. Фарсы жана чагатай-тҥрк тилдериндеги
орто кылымдык ислам адабияттарынын чыгармалары азыркы өзбек, кыргыз, казак
жана тажик тилдерине ―кайр-кайра которулган‖. Алар кудайга, пайгамбарга жана
исламга карата өзгөчө кайрылуу жана шилтемелерсиз жарыяланган. Суфий
институттарына тыюу салынган, жыйынтыгында пир менен муриддин (устат
менен шакирттин), кылымдар бою сакталган салттарынын тҥйҥнҥ ҥзҥлгөн.
Мындан тышкары Сталиндин доорунда жҥздөгөн адамдар, ислам билимин алып
жҥрҥҥчҥлөр – ислам интеллектуалдары, пирлер, шейхтер жана аалымдар69 –
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Ибадат – көпчҥлҥк учурда ибада сөзҥнөн (сыйынуу) – Исламда: ырым-жырымдарды, коомдук
таат-ийбадаттын милдеттерин аткаруу аркылуу туюнтулган таат-ийбадат; ―руханий‖ тажрыйбадан
айырмаланган ырым-жырымдык тажрыйба, ал өзҥнө даарат алууну (ат-тахара), ар бир кҥндҥк
беш рекет намазды (ас-салат), колунда жокторго зекет берҥҥнҥ (аз-закат), орозону, ажылыкка
зыяратка барууну (ал-хаджж) жана ишенимдеги ынтааны (ал-джихад) камтыйт (булак: Ислам.
энц. сөздҥк. – М., 1991. – 80-б.) – ред. колд.
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Ahl-e Haqq же Yârsân – батыш Иранда XIV кылымда негизделген диндин мҥчөлөрҥ, ал саны
жагынан бир миллионго жакын адамды тҥзөт, элдик курамы – негизинен, курддар жана лактар
(Laks), ошондой эле Luri, азербайжан, перс жана араб өкҥлдөрҥнҥн кичинекей топтору (булак:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahl-e_Haqq, 18.09.09) - ред. колд.
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Alevis – Анатолияда жана Тҥркиянын жакынкы райондорунда жашаган ортодоксалдык эмес
мусулман-шейиттердин коому (булак: http://en.wikipedia.org/wiki/Alevi_history, 18.09.09) - ред.
колд.
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Биз автор тарабынан колдонулган терминдерди, мисалы, мазар - өзҥндөй калтырабыз – ред.
колд.
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Улемы (орус тилинде көптҥк санда гана берилет, алим – билимдҥҥ, окумуштуу, аалым деген
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келечек муундар менен алардын исламдык өткөнҥнҥн ортосундагы байланышты
ҥзҥҥнҥн одоно аракети менен атылган. Көптөгөн адамдар өздөрҥнҥн мансабы ҥчҥн
же жетекчиликтин жаман мамилесинен коркуп, мечиттерге же ыйык жерлерге
барбай калышкан. Көпчҥлҥк ата-энелер өздөрҥнҥн балдарын куугунтуктоолордон
оолактатыш ҥчҥн намазга, батага ҥйрөтпөй калышкан. Кайра куруу доору жана
1991-жылдагы
Советтер
Союзунун
кыйрашы
Борбордук
Азиянын
мусулмандарына өздөрҥнҥн мусулмандык өткөнҥн калыбына келтирҥҥгө жана
анын ҥстҥнда кайрадан ой жҥгҥртҥҥгө мҥмкҥндҥк берди.
Бирок өткөндҥ калыбына келтирҥҥ эң эле татаал. Борбордук Азиянын
мусулмандарынын өдөрҥнҥн иденттҥҥлҥгҥн, өзҥн-өзҥ таануусун калыбына
келтирҥҥ өз алдынча жҥзөгө ашпайт: өлкөнҥн ичинен дагы, тышынан дагы
көптөгөн ҥндөр дал өздөрҥнҥн советтик учурда кыйраган ―чыныгы исламдын‖
өкҥлдөрҥ экендигин айтышат. Салафиттер, ваххабиттер, талибдер, пакистандык
нахшпандия сыяктуу ар тҥрдҥҥ диний багыттардын улантуучулары Борбордук
Азиядагы ―чыныгы ислам‖ жөнҥндөгҥ өздөрҥнҥң пикирлерин интеграциялоого
аракеттенишет. Алардын көпчҥлҥгҥ исламдын формалдуу легалдуу тараптарына
басым коюшат жана Борбордук Азиянын көптөгөн жашоочулары ҥчҥн бул ҥндөр
алардын (БА жашоочуларынын – ред.) тышкы ―ҥндөрдҥ‖ негизги мусулман
салттарынын араб булактарынын билермандарыныкы деп кабылдаган
ишениминен улам өзгөчө барктуу угулат. Муну менен бир эле мезгилде аймактын
ичинде маанилҥҥ багажга ээ – фарсы жана чагатай-тҥрк тилдеринде тексттерди,
мазарларда аткарылган ырым-жырымдарды, элдик поэзияны, ырларды жана
дастандарды билген, - өздөрҥн Борбордук Азиялык ―чыныгы‖ жана легитимдҥҥ
ислам салттарынын алып жҥрҥҥчҥлөрҥ эсептеген адамдар бар. Мезгил-мезгили
менен бул ҥндөр бири-бири менен кагылышып турушат. Бул өзгөчө мазарларга
байланыштуу, анткени жаңы пайда болгон ҥндөрдҥн айрымдары мазарларга
каттоо же жок эле дегенде зыяратка байланыштуу аткарылган айрым ырымжырымдар легалдуу ислам салттарынан тышкары нерсе деп таңуулашат.
Бул талаш-тартыш өз негизинде пилди сҥрөттөөгө аракет кылган ҥч сокур
жөнҥңдөгҥ илгерки ислам уламасын эске салат. Пилдин тумшугун кармап көргөн
алардын бири пилди жылаанга окшош деп ишендирсе, пилдин аягын кармап
көргөн экинчиси пил бактын сөңгөгҥнө окшош деп талашса, пилдин денесине
тийип көргөн ҥчҥнчҥсҥ пилди дубалга салыштырып, берки экөөнө нааразыланган.
Бирок алардын эч бири пилди толук көргөнгө жөндөмдҥҥ болгон эмес,
ошондуктан аны өздөрҥнҥн сезҥҥ туюмдары аркылуу гана кабылдашкан. Бирок ар
бири өҥнҥн тажрыйбасына таянып талашуу менен өзҥнҥн туура экендигине
ишенет. Ушул сыяктуу эле ислам мыйзамынын классикалык араб тексттеринин
базасында тарбияланган айрым мусулмандар исламды ибадат жана шариат
катары тҥшҥнҥшөт. Бирок суфизм салттарына чөмҥлгөн башкалар ҥчҥн ислам –
бул руханий тажрыйба. Ҥчҥнчҥлөр ҥчҥн ислам коомдук жана руханий өзҥн-өзҥ
таанууну билдирет. Бирок ислам, жогорку баяндагы пил сыяктуу, бир эле рамкага
сыйбайт, жогоркудагыдай тҥшҥнҥҥлөрдҥн бири менен ченелбейт: аны көп
тараптуу кароо жана тҥшҥнҥҥ зарыл.
Ислам дайыма ислам мыйзамдарынан чоң нерсе болуп келген. Мыйзам –
бул исламдагы адам жҥрҥм-турумун жөнгө салуучу жолдордун бири. Ахлак
(akhlaк) же адеп-аклак жана адеп (adab) же этикет исламдагы туура жҥрҥмтурумду аныктоочу маанилеш элементтер болуп саналат. Пайгамбардын белгилҥҥ
укуктук өлчөмдөрҥнҥн билермандарынын чогултулган аталышы, алар теоретиктер дагы, ошол эле
учурда билим берҥҥ, шарияттын жана ырым-жырымдарды аткаруунун негизинде сот иштерин
жҥргҥзҥҥнҥн салттуу тариздери чөйрөсҥндөгҥ практик ишмерлер дагы болушу мҥмкҥн (булак:
Ислам: Энц. сөздҥк. – М., 1991. – 240-б.) – ред. колд.
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мындай бир хадиси бар: «силердин араңарда улуу болгон –ахлакта дагы улуу».
Жана суфизмдин салттары менен тыгыз байланыштагы адеп Борбордук-Азиядагы
мусулман маданиятынын маанилҥҥ кыры болуп саналат.
Ахлак – бул эрежелердин жыйнагына караганда, көбҥрөөк жакшылык
көрсөткҥчтөрдҥн жыйнагы. Момундуктун, кайраттуулуктун, өзҥн-өзҥ тыюунун,
ыктыярдуу азап чегҥҥнҥн жана меймандостуктун жакшылык көрсөткҥчтөрҥ
универсалдуу. Шариятта сҥрөттөлгөн мындай жакшылык көрсөткҥчтөрдҥн
тамырлары Куранга жана Пайгамбардын турмушуна барып такалат. Алар
Мухамеддин негизги мҥнөздөмөлөрҥ болуп саналат жана мындан тышкары алар
анын аталары бир тууган иниси жана кҥйөө баласы Имам Алиге, ошондой эле
шейит имамдарга мҥнөздҥҥ, аз эмес деңгээлде Борбордук Азияда маанилҥҥ,
жакшылыктын көрсөткҥчтөрҥ суфизм салтындагы улуу ыйыктарды (олуя)
чагылдырат.
Бул мҥнөздөмөлөрдҥ билдире турган сөздөрдҥн уңгусу араб тилинен же
Курандын тексттеринен боло берет жана көптөгөн тилдерде колдонулат. Мисалы,
сабыр (sabr) деген сөз ―чыдамдуулукту‖ ччагылдырат жана перс, урду жана тҥрк
тилдериндеги ошол эле маанидеги сөздөрдҥн дагы уңгусу боло берет. Ушул эле
эреже факр (faqr – руханий жакырчылык), ишк (‗ishq - сҥйҥҥ), и табаккул
(tawakkul - ишеним) терминдерине дагы мҥнөздҥҥ. Ошентип, адамзаттык
жакшылык көрсөткҥчтөдҥ ар кайсы тилде белгилөө ҥчҥн колдонулган терминдер
ислам салттары менен тыгыз байланыштуу.
Бул идеалдарды берҥҥнҥн негизги ыкмасы – бул баяндоо, адатта оозеки
тҥрдө. Мисалы, Мухаммед пайгамбар жөнҥндөгҥ баяндар классикалык жана
көбҥнесе популярдуу, апокрифтик – эки вариантты тең камтыйт. Устат-суфийлер
жөнҥндөгҥ баяндар оозеки да, ошол эле кезде жазуу тҥрҥндө да мусулман
дҥйнөсҥнҥн бардык бурчунан табылат. Бул сыяктуу баяндар – бул аклах жана
адеп, аларды жайылтууга байланышкан исламдык жакшылык көрсөткҥчтөр
жөнҥндөгҥ идеяларды берҥҥ ҥчҥн механизмдер. Алар биздин берилгендикти
козута турган жана адамдарга жҥрҥм-турумдун чыныгы ―адамдык‖ ҥлгҥсҥн
көрсөтҥҥ менен гумандуулукка (insaniyat), тарбиялайт.
Гумандуулуктун идеясы (insaniyyat) Ислам ҥчҥн борбордошкон. Биринчи
шадаха (shahadah) Алладан башка кудай жок экендигине ишендирет, экинчиси
Мухаммед –Алланын элчиси экендигине ишендирет. Ошентип, таухид (tauhid –
«Кудай бир») тҥшҥнҥгҥ менен катар, мусулмандар гумандуу жол көрсөткҥчтҥн
(nubuwat) зарылдыгын белгилештери керек. Курандагы баян ырааттуулук жагынан
биринчи гумандуулук олуттуу экендигин белгилейт. Куран Адамдын жаралыш
тарыхын жетиден кем эмес жолу баяндайт. Адам топурактан жаратылган жана
Кудайдын руху ага салынган. Бардык периштелер, адамзатка карата кулак салбоо
жана текебердиги ҥчҥн шайтан катары тҥбөлҥк каргыш алган Ибилистен башкасы,
Адамга сыйынган. Куранда биз, адамдар, Ааламда дҥйнөнҥ аманат, Кудайдын
ишеними катары кабыл алган жалгыз жанбыз. Куранда Адамдын урпактарына:
«Ана аласт-о раббикум?» («Силердин чексиз укуктуу кожоюнуңар менминби?»), деп суроо беришкенде, алар оң жооп беришкени баяндалат. Ислам көз карашы
боюнча, адамдар чындыгында эле унутчаак жана мезгил өткөн сайын адилетсиз.
Бирок биздин адамгерчилигибиз – биздин табиятыбыздын бөлҥкчөсҥ, ошондуктан
исламдын негизги темасы - бул дхир, б.а. Кудайдын кулу катары биздин баштапкы
позициябыз жөнҥндөгҥ эстин зарылдыгы. Биз ошондой эле адамзат – Кудайдын
дҥйнөдөгҥ негизги чыгармасы, жана биз анын бул дҥйнөдөгҥ анын регенттери
экендигибизди эстешибиз керек.
Исламда терең гумандуулук бар. Адамдар маанилҥҥ. Кудай набистер же
расулдар деп аталган адамдардын аркасында окутат. Суфизмдин салтында мындай
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ролду өзҥнҥн тегин Мухамеддин мезгилинен бери алып келе жаткан суфийлик
пирлер аткарат. Бардык жерде мен бул феноменге диний берилгендик сыяктуу
мамиле кылгам – исламдык такыбалык идеясы Мухаммедге болгон жеке
чынчылдыкты, аны менен бирге анын укуктуу улантуучуларына болгон
чынчылдыкты талап кылат. Мындай концепция имамдарга жана ахл ал-байтка70
берилгендик эң эле маанилҥҥ болгон шейит мусулмандарда айрыкча кҥчтҥҥ.
Бирок диний берилгендик Пайгамбар сҥйҥҥнҥн жана берилгендиктин тҥйҥнҥ
эсептелген сҥннөттөрдө дагы, айрыкча Кудайдын дҥйнөгө тийген жарыгын
чагылдырган кҥзгҥ сыяктуу Пайгамбар жана анын кҥйөө баласы Али олуя Аллага
берилгендиктин өзҥн алып жҥрөт деп эсептелген суфизм салттарында дагы терең
тамырга ээ.
Жогоруда аталган суфий салты совет мезгилине чейинки Борбордук
Азиядагы исламдык такыбалыктын негизги элементи болгон. Нахшпандийа71,
Кубравийа72 жана Йасавийа73 сыяктуу улуттар аралык бир нече ири тарикаттар74
ушул жерде негизделген. Олуя – бул Пайгамбардын руханий жолун улоочулары
экендигине ишеним кадимки мусулмандардын дҥйнө таанымынын бөлҥкчөсҥ
болгон. Борбордук Азиянын мусулмандары олуя сырдуу билимге багытталган
жана адаттан тыш касиеттерге ээ деп ишенишкен. Олуялар ислам дҥйнөсҥнҥн
руханий өкмөтҥ катары кызмат өтөгөн көрҥнбөгөн иерархияны тҥзҥшкөн.
Борбордук Азияда олуя феноменинин калыптанышы башка мусулман
дҥйнөлөрҥндөгҥ сыяктуу эле ар кандайча жҥргөн. Биринчи жана эң тҥз жол –
аталган аймакта жашаган суфий шейхтери75 менен ҥзгҥлтҥксҥз байланыш
тҥзҥҥнҥн жыйынтыгы. Такыбалыктын мындай жолунун негизги тажрыйбасы
болуп ордендин ичинде иш жҥргҥзгөн пир-мурид (устат-шакирт) институту пайда
болгон. Бирок тирҥҥ олуялар карапайым адамдар арасында өтө зарыл себептерден
улам сыйга ээ болгон, анткени алар дарылоо жана бата берҥҥ жөндөмдҥҥлҥктөрҥн
алып жҥрҥшкөн. Ошондой эле олуялар суфийлик ыйык жайларга мазарларга
зыярат кылууга байланыштуу белгилүү болушкан. Олуянын дҥйнөдөн өтҥшҥ
кадимки маанидеги эле өлҥм катары кабылданган эмес, ишенҥҥчҥлөр физикалык
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Ахл ал-байт – «ҥйдҥн адамдары», «Пайгамбардын ҥй-бҥлөсҥ» (булак: Ислам: Энц. Сөздҥк. – М.,
1991. – 27-б.) –ред. колд.
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Нахшпандийа – бул аталышты Бахаддина Нахшпанданын атынан XIV кылымда алган суфийлик
туугандык. Нахшпанда Ахмад Йасавинин мектебинен кирген теориялар менен практикалардын бир
катарын кайра жаңырткан жана толуктаган. XV кылымдан тартып акырындап ал Орто Азияны
камтыган ири аймакта иш жҥргҥзгөн эң кеңири жайылган руханий туугандыкка айланган (алкадирийден кийин). Өз аймактарында өз алдынча туугандыктарды тҥзгөн бир нече ири бутактарды
берди (булак: Ислам: Энц. сөздҥк. – М., 1991. – 187-б.) – ред. колд.
72
Кубравийа – Наджмеддин Кубра тарабынан XIII кылымда Хорезмде негизделген суффий
туугандыгы; ал мусулман дҥйнөсҥнҥн анын коомдору жана жашоочулары иш жҥргҥзгөн чыгыш
бөлҥгҥндө өз алдынча өкҥм сҥргөн (булак: Ислам: Энц. сөздҥк. – М., 1991. – 139-140-бб.) – ред.
колд.
73
Йасавийа – Ахмед Йасави тарабынан негизделген, Борбордук Азияда кеңири жайылган суфий
ордени – ред. колд.
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Тарикат (тарика сөзҥнөн – «жол») – Чындыкты таануунун мистикалык жолу. ―Жол‖
маанисинде Куранда учурайт. Тарыхый алкакта тарика суфизмдин техникалык термини катары
―устат-шакирт‖, андан соң туугандык институтун камтуу менен олуттуу эволюцияны баштан
өткөрдҥ. Тарикат деп ошондой эле шариаттын артында бараткан руханий өсҥҥнҥн кийинки
баскычтарын дагы аташат (булактар: Ислам: Энц. сөздҥк. – М., 1991. – 224-225-бб;
http://ru.wikipedia.org/wiki/ от 21.09.09) – ред. колд.
75
Шейх (шайх) – чал, ак сакал, карыя; уруунун, уруктун, ҥй-бҥлөнҥн патриархы; Аравиядагы уруу
башчынын титулу. Ири диний авторитеттердин, диний сабактардын билермандарынын, суфийлик
туугандыктардын жана соода-кол өнөрчҥлҥк корпорацияларынын башчыларынын, устаттар менен
мугалимдердин, өздөрҥнҥн такыбалыгы менен белгилҥҥ болгон адамдардын ардактуу аталышы
(булак: Ислам: Энц. сөздҥк. – М., 1991. – 289-б.) – ред. колд.
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өлҥмдҥн болгондугуна карабастан, олуялар жерге коюлгандан кийин дагы руханий
жашоосун улантышат деп эсептешкен, жана алардын кҥмбөздөрҥ көп учурда
улантуучулары тарабынан зыярат кылуучу жайга айланган. Бул феномен
Борбордук Азия менен чектелбейт, балким ислам дҥйнөсҥнҥн бардык жеринде
жолугат.
Тирҥҥ сыяктуу эле, олуя менен байланыш, анын коюлган жерине зыяратка
баруу совет мезгилине чейинки Борбордук Азиядагы маанилҥҥ жагдай болгон.
Нахшпандийа жана Йасави ордендери, айталы, маанилҥҥ диний жана маданий
институттар болушкан, жана тирҥҥ шейхтер бул салтты сактоочулар катары
коомдо маанилҥҥ роль ойношкон. Жогорудагы сыяктуу эле, көпчҥлҥк атактуу
олуялардын кҥмбөздөрҥ Борбордук Азияда гана эмес, дегеле бҥткҥл дҥйнөнҥн
мусулмандарында маанилҥҥ зыярат кылуучу жайга айланган, көпчҥлҥк азыраак
белгилҥҥ ыйык жайлар зыярат кылуунун аймактык борборлору болушкан.
Ушул салттардын бардыгы совет мезгилинде жок кылынган, тамырларына
балта чабылган. Пир-мурид тажрыйбасы толугу менен жоготулган. Мазарларга
зыярат кылуу дагы жайылтылган эмес. Көпчҥлҥк мазарлар кыйратылган жана
зыяратка байланыштуу салттар унутулган.
Олуя жөнҥндөгҥ билимдердин негизги булагы болуп алар жөнҥндөгҥ
оозеки жана жазма баяндар эсептелген, ал баяндар мусулмандарды олуялардын
руханий окуулары жана суфизмдин жалпы концепциялары менен тааныштырган.
Мындай баяндар жҥрҥм-турумдун парадигмалык ҥлгҥлөрҥн көрсөтҥҥ менен,
маданияттын негизги бөлҥгҥ катары олуяга ишенимди калыптандырууда чоң роль
ойногон. Борбордук Азияда бул Навои менен Машрабдын чагатай поэзиясынын
жана тазкира (tazkirah) назик перси салттарынын негизинде ―бийик маданият‖
деңгээлинде ачыкка чыккан, андан дагы маанилҥҥсҥ, олуя жөнҥңдөгҥ көп сандаган
оозеки баяндардын аркасында ―массалык деңгээлде‖ кеңири жайылган.
Борбордук Азиянын улуу ыйыгы Зенги-Ата жөнҥндөгҥ аңгемелер мындай
мҥнөздөгҥ баяндардын жакшы мисалы болуп берет. Зенги-Ата Йасавинин
салтында башкы фигура болуп саналат, анын кҥмбөзҥ Ташкентке жакын
жайгашкан жана жергиликтҥҥ жана аймактык зыярат кылуунун популярдуу
борбору болуп эсептелет. Анын өмҥрҥ жөнҥндөгҥ аңгемелер Борбордук Азиянын
аймагындагы сыяктуу, бҥткҥл ислам дҥйнөсҥнҥн аймагында да жайылган
суфизмдин көптөгөн негизги темаларын камтыйт.
Зенги-Ата – XII кылымдын руханий жетекчиси Кожо Ахмед Йасавинин
ишин улантуучу болгон, Йасавинин мазары Казакстандын Тҥркстан шаарында
жайгашкан, ал бҥтҥндөй Борбордук Азиядагы, андан да кеңири бҥтҥндөй тҥрк
тилдҥҥ дҥйнөдөгҥ эң атактуу руханий жерлердин бири болуп саналат.
Ахмад Йасавинин окуяларынын бирине ылайык, болочок имам катары, 99
атактуу шейхтер катышкан намаздарынын биринде ал башкача добуштарды
чыгаруу менен намаздын жҥрҥшҥнө атайын бөгөт кылган. Шейхтердин көбҥ аны
тахаратты (ырым-жырымдык тазалыкты) жана батаны бузду деп кҥнөөлөшкөн.
Бирок Хаким-Ата жана дагы бир дербиш Ахмад Йасави менен бирге ырым-жырым
бҥтөөр-бҥткөнчө намазын уланта берген. Намаздан кийин Ахмад Йасави өзҥнҥн
ишин улантуучу Хаким-Атага анын кылганы шариатты бузгандыгына карабастан
ким пирин ээрчий тургандыгын бииш ҥчҥн жасалган жөн гана тест болгондугун
айткан. Хаким-Ата Йасавинин халифи76 болуп дайындалган, жана өзҥнҥн

76

Халифа (көптҥк санда хулаф сөзҥнөн – орун басар) – 1. Халиф, Алланын элчисин алмаштырган
мусулман коомчулугунун башчысы; 2. Суфизмде бутактын негиздөөчҥсҥнҥн же жетекчисинин тҥз
ишин улантуучусунун, туугандыктын пиринин (шайхтын, муршиддин) орун басарынын наамы же
муриддердин бөлҥгҥнө, туугандыктын (бутактын) аймактагы (шаар, айыл, ҥй-жай) башчылыгынын
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устатынын көрсөтмөлөрҥ менен мистикалык ак төөнҥн аркасынан Хорасанга
жакын аймакка чейин, төөнҥн издери жоголуп кеткенче, ээрчип барган. Төөнҥ
ээрчип бараткан учурда ал тҥрк башкаруучусу Буграхандын аскерлери тарабынан
чабуулга алынган, бирок Кудайдын колдоосу менен андан оңой кутулган. Качан
Буграхан Хаким-Атанын Ахмад Йасавинин халифи экендигин билгенде, аны өз
сарайына чакырып, ыйык адамды өзҥнҥн сулуу кызы Анбар-Энеге, алгач кызы
―өзҥнҥн сулуу, ал эми берки кишинин ырайы суук‖ экендигин айтып никеден баш
тарткандыгына карабастан, ҥйлөндҥргөн. Хаким-Ата – олуялардын бири, кыздын
оюн окуп, алдын-ала ага кайсы бир кҥнҥ өзҥнөн дагы ―карараак‖ бирөөнө кҥйөөгө
чыгууга туура келе тургандыгын айткан (2: 9-13-бб.).
Зенги-Ата Хаким-Атанын сҥйҥктҥҥ шакирттеринин бири болгон.
Аңгемелерде ал ―кара жана өңҥ суук‖ катары сҥрөттөлгөн. Атасы аны ХакимАтага окууга кичинекей бала бойдон берген. Качан ал «укмуштарды жаратуу
өнөрҥнө» жеткенде, ал өзҥнҥн туулган айылы Шошко (азыркы Ташкент)
кайрылып келип, малчы болуп, уйларды сыйкырдап, ар тҥрдҥҥ кызыктарды
көрсөткөн. (азыркы Кыргызстанда пир же мҥйҥздҥҥ малдын руханий сактоочусу
Зенги-Баба деп аталганы кызык). Өзҥнҥн пиринин өлҥмҥнөн кийин Зенги-Ата
Хаким-Атанын жесирине ҥйлөнгөн, жесир аял анын сунушун Хаким-Атанын тҥрҥ
суук адамга турмушка чыгуу жөнҥндөгҥ алдын ала айтуусун эскерткенден кийин
кабыл алган (2: 12-13-бб.)77.
Бул жөнөкөй аңгемеде суфизмдин көптөгөн маанилҥҥ маселелери бар.
Алгачкы жана, демек, эң маанилҥҥсҥ, бул - өзҥнҥн руханий устатына берилгендик.
Мунун өзҥ, көмҥҥгө даярдалган өлҥк сыяктуу, шакирти өзҥнҥн пири эмне десе,
ошого толук макул болушу керектиги жөнҥндөгҥ суфий аксиомасы. Суфий
аңгемелери өзҥнҥн устатын укпай коюп, жыйынтыгында өзҥнҥн текеберлигинин
азабын тарткан муриддер жөнҥндөгҥ көптөгөн алдын ала эскертҥҥлөрдҥ камтыйт.
Ошондой эле суфийлердин укмуштарды жаратуу (карамат) жөндөмдҥҥлҥктөрҥ
жөнҥндөгҥ окуялар бөлҥнҥп турат. Ахмад Йасави өзҥнҥн магиялык
жөндөмдҥҥлҥктөрҥн мистикалык ак төө Хаким-Атаны Буграхан менен жолуктура
турган жерге чейин ээрчитип барганга колдонот, жыйынтыгында Хаким-Атага ал
аймакта өз орденин негиздөөгө мҥмкҥндҥк болот. Хаким-Ата Анбар-Эненин
айгине ойлорун окууга жана аны алдын ала айтууга жөндөмдҥҥ болгон. Магиялык
жөндөмдөр олуянын кадыр-баркынын жана чыныгы исламдын кҥбөсҥ болуп
саналат.
Башка маанилҥҥ маселе болуп тышкы факторлорго жетекчиликке
караганда, ички сапаттарга негизделген чечимдерди кабыл алуу эсептелет. Бул
маселе суфий мусулмандар шексиз (захир) нерселерге караганда, жабык
билимдерге (батин) таяна тургандыгы тууралуу концепция менен тыгыз
байланыштуу. Ахмад Йасави сыяктуу бир караган көзгө жинди катары
көрҥнгөңдөр, намаз учурунда кызыктай добуш чыгаргандар же жөнөкөй малчыдай
көрҥнгөн Зенги-Ата сыяктуулар бардык эле учурда ошондой боло алышпайт.
Ошондой эле жөнөкөйлөрдҥ жана колунда жокторду мактоо тенденциясы менен
текебер жана жогорку билимдҥҥлөрдҥ сындоо актуалдуу. Ал тургай физикалык
сулуулук жалган сыймыктын иллюзиясы жана булагы катары көрҥнөт. ―Кара жана
тҥрҥ суук‖ делген Зенги-Ата тышынан гана ушундай, бирок ичтен –олуялардын
бири.
өкҥлҥнө жетекчилик кылуу боюнча монастырь сыяктуу ҥй-жай (ханаках, рибат, текке) (булак:
Ислам: Энц. сөздҥк. – М., 1991. –269-б.) – ред. колд.
77
Анбар-Эненин кҥмбөзҥ Зенги-Ата коюлган жерге жакын, Ташкентке жакын жайгашкан ошол эле
комплексте жайгашкан. Бул аялдар зыярат кылуучу эң популярдуу жер. Анын кҥмбөзҥнҥн
дубалдары орус жана өзбек тилдериндеги дубанын тексттери менен толтурулган.
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Башка негизги маселе – бул сырдуу жана эзотерикалык билимдердин
(батини) анык экзотерикалык билимдерден (захири) артыкчылыгы. Бул мотив
мындан мурдагылар сыяктуу эле, - муриддин пирге карата абсолюттук урматтоосу
жана баш ийҥҥсҥ Зенги-Атанын – Узун-Хасан, Сайид-Ата, Садр-Ата жана БадрАта деген окуучулары жөнҥндөгҥ окуяларда учурайт. Бул төрт жаш жигит
Бухаранын эң жакшы медресесинде окушкан, бирок тарикат жолуна тҥшҥҥнҥ
чечишип, өздөрҥнҥн пирин издеп Ташкентке багыт алышат. Качан «маданияттуу»
жана такшалган жаш бухаралыктар алгач айылдык малчы Зенги-Атаны
жолуктурушканда, алар андан олуялардын бирин дароо эле көрҥшкөн жок. УзунХасан өзҥн жана башкаларды дагы идеалдуу пирин издеген бухаралык студенттер
деп тааныштырды. Зенги-Ата эгерде алар кҥтө турса, аларга устат таап бере
тургандыгын айтты. Ал аларды бир топко калтырып, кайтып келгенде: «Мен
көпкө издеп, бирок силерди алып кете ала турган меникинен жакшы жҥрөктҥ
көргөнҥм жок‖, - деди. Ушул сөздөрҥнөн бухаралыктар андан олуяны көрҥштҥ.
Узун-Хасан менен Садр-Ата аны пир катары кабыл алышып, анын муриди болуп
калышты. Бирок жаш жигиттердин берки экөө мындай тандоонун тууралыгына
кҥмөн салышты. Мезгилдик жактан алганда биринчи экөө руханий жактан алдыга
кетишти, ал эми кийинкилери азыраак ийгиликке жетишишти. Бирок, акыр-аягы
келип, Анбар-Эненин кийлигишҥҥсҥ жана жардамы менен алар өз кҥнөөлөрҥн
ишенбөөчҥлҥтөн көрҥштҥ жана ишеним алышты (2: 16-24-бб.). Анан качан фикx78
менен каламга79 окутулган жигиттер толугу менен жөнөкөй малчы жана мардикер
болгон өздөрҥнҥн руханий устатын олуя катары таанышканда гана мыкты болуп,
өздөрҥн өркҥндөтҥштҥ. Ошентип, алардын экзотерикалык билими чынында
алардын руханий алга жылуусуна тоскоол кылган текебердиктин булагы болду.
Ушул эле маселе Чыңгызхандын учурунда жашаган Хорезмдин улуу
ыйыгы Нажмуддин Кубра жөнҥндөгҥ баяндын дагы негизин тҥзөт. Кубра өзҥнҥн
мансабын
интеллектуал
катары
баштаган,
өзҥнҥн
схоластикадагы
жетишкендиктери жана тексттерди билгендиги менен сыймыктанган адам катары
белгилҥҥ. Качан анын пири ага илимий амбициялардан баш тартууну буйруганда,
ал алгач баш ийген эмес. Анан бир ирет анын пири вуду80 ырым-жырымынан ката
кетиргенде, ал шариат ага өзҥнҥн устатынан дагы кымбат экендигин өзҥнчө
ойлоп коет. Анан ошол учурда ал эсинен танып жыгылып, эсине келсе, пири
колдон тартып тозоктун отунан алып чыккан болот. Ал устатына баш ийген, такыр
башка адам болуп эсине келет, кийинчерээк ушундай эле мамилени өз
муриддеринен талап кылат (1: 14-15-б.).
Тарикаттын
эзотерикалык
билимдеринин
медреседен
алынган
экзотерикалык билимдерге ҥстөмдҥк кылышы, пирлердин адамдардын сырын
билип коюу жөндөмдҥҥлҥктөрҥ, атактуу жана бай адамдарга караганда жакыр
жана куугунтукталгандарга артыкчылык берҥҥгө ийкемдҥҥлҥгҥ, - бҥтҥндөй
дҥйнөнҥн суфий адабияты ҥчҥн жалпы болуп саналат.
Мындай аңгемелер азыркыга чейинки Борбордук Азияга дагы
жайылтылган. Мындай аңгемелердин маселелери бҥтҥндөй мусулман дҥйнөсҥнҥн
аңгемелери менен ҥндөш: олуянын кадыры; өзҥнҥн пиринин тилин алуу
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Фикх («терең тҥшҥнҥҥ», «билим») – мусулмандардын жҥрҥм-турум эрежелери жөнҥндөгҥ
исламдык доктрина (укук таануу), коомдук нормалардын исламдык комплекси (кеңири мааниде
мусулмандык укук) (булак: Ислам: Энц. сөздҥк. – М., 1991. – 254-б.) – ред. колд.
79
Калам («кеп» деген сөздөн) – диалектиканын аркасында исламдык теологиялык принциптерди
издөөнҥн
исламдык
философиясы.
Калам
окумуштуусу
–
мутакаллим
(булак:
http://en.wikipedia.org/wiki/Kalam, 21.09.09) – ред. колд.
80
Вуду («жуунуу, даарат алуу») – адамдын адаттагы абалдан намаз абалына өтҥҥсҥн аныктаган,
намаздын алдында жасала турган, Куран тарабынан белгиленген тазалануу актысы (булак: Ислам:
Энц. сөздҥк. – М., 1991. – 51-б.) – ред. колд.
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зарылдыгы; олуянын укмуштарды көргөзҥҥ жөндөмдҥҥлҥгҥ; олуяга карата
сыйлабоочулук менен байланышкан коркунуч; моюн сунууга жана жоошутууга
аракет; адамдарды тышкы белгилери же кызматтык абалы боюнча баалабоону
билҥҥ жана ошону башкалардан талап кылуу. Бирок мазарларга зыярат кылуу
жана пир-мурид салттары сыяктуу эле, бул аңгемелер советтик бийлик тарабынан
соолутулган. Бир аз гана адамдар фарси жана чагатай тилдериндеги ушундай
окуялардын адабий версиялары жазылган эски тексттерди окуй алышкан. Мындай
аңгемелерди берҥҥнҥн оозеки салты дагы куугунтукталган. Бирок мындай окуялар
советтик мезгилге чейинки исламдын маанилҥҥ бөлҥгҥ болгон жана Борбордук
Азиядагы исламдын каалаган реконструкциялоо процесси бул аңгемелерди
көңҥлгө алууну талап кылат. Дал ошолор ар бир муунга ахлак жана адепти
окутуунун негизги механизми болгон.
Борбордук Азиянын тургундарынын бир бөлҥгҥ мындай аңгемелерди
―исламдык эмес‖ феномен катары кабылдайт, анткени алар араб тарыхынын
бөлҥгҥ эмес. Дал ушундай эле кабылдоо мазарларга зыярат кылууга байланыштуу.
Өзҥн ―салттардын реформаланышынын‖ бөлҥгҥ катары көргөн мындай
мусулмандар ҥчҥн тҥрк жана фарси тилдеринде сакталып жана берилип келген
жергиликтҥҥ билимдер баалуу эмес. Бирок эгерде кеңирирээк алкакта карап
көрсөк, мазарларга зыярат кылуу жана суфийлик аңгемелер глобалдуу исламдык
салттардын бөлҥгҥ экендиги анык болот. Алар классикалык исламдык
булактардан табылышы мҥмкҥн болгон исламдык концепцияларды колдонушат
жана резонанс беришет. Бул феномен көптөгөн кылымдар бою ислам дҥйнөсҥнҥн
бөлҥгҥ болгон жана ислам жөнҥндөгҥ дискурстарга катышуусун улантат.
Корутунду
Кыргызстандын Талас областындагы Арал, мурдагы Коммунизм деп
аталган айылга жакын жерде белгилҥҥ мазар жайгашкан. Ал тегерегинде жашыл
шалбаалар курчаган жана ак кардуу тоо чокулары көрҥнгөн эң сонун жерде
жайгашкан. Кҥмбөздҥн ар биринин өзҥнчө эшиги бар төрт дубалы жарыктын
негизги багыттары боюнча жайгашкан. Ал, баарыдан мурда, XII жана XIV
кылымдар аралыгында курулган, жана бир окумуштуунун божомолдоосу боюнча,
кҥмбөз илгери караханиддер тарабынан курулган имараттын кыштарынан
салынган. Ошентип, бул исламдык курулуш андан дагы мурдагы исламдык
курулуштан курулган. Зулпукор деген мазардын аталышы арабдын «Зульфикар»
деген сөзҥнөн – Мухаммед Пайгамбардын кҥйөө баласы жана аталары бир тууган
иниси Али ибн Аби Талибдин кылычынан улам аталган. Пайгамбардын бул кҥйөө
баласы шейит мусулмандар тарабынан - алгачкы имам, көпчҥлҥк суфий
мусулмандары тарабынан – Шах-Олуя, суфий ыйыктарынын королу жана
Мухаммед Пайгамбардын ―билимдер шаарына‖ өткөргҥч катары таанылган.
Айрым булактар Зулпукор мазары жайгашкан жерди Хазрет Алинин кылычынын
сыныгы тҥшкөн жер деп бекемдешет. Бирок ал кылычтын сыныгы кыргыздын
Манас баатырыныкы болгондугун, анын кылычы дагы Зулпукор деп
аталгандыгын жана ал дагы Алинин кылычындай эле эки жагы тең миздҥҥ кылыч
болгондугун билдирген пикирлер дагы бар (3: 49-51-бб.).
Мен ҥчҥн Зулпукор - бул Кыргызстандагы жана Борбордук Азиядагы
исламдын метафорасы. Мындан ары Коммунизм деп аталбай турган айылга катар
жайгашуу менен, бул жер ыйыктык жана руханийлик жөнҥндөгҥ жергиликтҥҥ
жана глобалдуу көптөгөн тҥшҥнҥктөрдҥ бириктирген зыярат кылуучу жер болуп
саналат. Ал ошол аймактын дагы башка көптөгөн табигый мазарлары сыяктуу эле
башкача бир кооз жерде салынган, ошонусу менен жаратылыштын ыйыктыгы
жөнҥндөгҥ кыргыздын тҥшҥнҥгҥн интеграциялайт. Көптөгөн суфий ыйык
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жайлары сыяктуу эле бул жер дагы кимдир бирөөнҥн сөөгҥ коюлган жер деп
эсептелет, коюлган-коюлбаганы, коюлса, кимдики коюлгандыгы белгисиз. Ыйык
жердин аталышы Азирети Али менен байланышкан, бул, демек, исламдык дагы
ыйык жер. Бирок жер Манас менен дагы идентификацияланат, ошонусу менен
кыргыз идентификациясы менен дагы шайкеш келет. Мазар, ошентип, дҥйнөлҥк
алкактагы исламдын элементтери менен байланыштуу. Мазар Али жана Манас
менен – мусулмандар ҥчҥн кандай жалпы болсо, исламга чейинки кыргыз
салттары ҥчҥн дагы ошондой баалуу болгон эрдиктин, чыдамкайлыктын, өзҥн-өзу
кармоонун жакшылыктарына ээ болгон эки баатырдык фигура, – менен
байланыштуу.
Ыйыктыктын «чындыгы» тарыхый эстин пардасынын эмес, анын
жоготулушунун аркасында калган. Аталган кҥмбөздҥн мурдагы мусулман
имараттарынын ташы колдонулуп курулгандыгы кызык. Ошентип, орто
кылымдык Зулпукордун реконструкцияланышы – бул исламдын мезгилдин өтҥшҥ
менен өзгөрҥлө турган тарыхый феномен экендигинин кҥчтҥҥ эскерткичи, аны
тҥшҥнҥҥ пил жөнҥңдөгҥ баянда келтирилгендей, маанилеш эмес. Ыйык жерге
каттаган адамдар негизинен - мусулмандар. Бирок айрым мусулмандар дегеле
мазарга зыярат кылуу дегенди четке кагышат. Ал тургай Зулпукорго келгендердин
арасында дагы жок дегенде мазарда аткарылган ырым-жырымдардын кээ бири
исламдык мыйзамдар тарабынан кабылданбайт деп эсептеген мусулмандар бар.
Башкалары муну менен макул эмес.
Зулпукор кыргыздын мазары экендигине карабастан, ал мусулман
дҥйнөсҥнҥн башка бөлҥктөрҥңдөгҥ мазарлар менен таңгалаарлыктай окшош. Эл
Зулпукорго дҥйнөнҥн башка элдери мазарга кандай максат менен барса, ошондой
эле максатта барат. Алар бата сурашат. Алар ден соолук сурашат. Алар бала
сурашат. Алар жок дегенде Кудайга жакыныраак. Жадагалса Зулпукорго зыяратка
баруу жөнҥндөгҥ талаш-тартыштар дагы «реформисттер» зыярат салтын
исламдык эмес деп сынга алган башка мусулман дҥйнөсҥндөгҥ дебаттарга окшош.
Мени Зулпукордун төрт эшиги бар экендиги өзгөчө таңгалдырат. Төрт
эшиктин метафорасы Хаджи Бекташ жана Ахмед Йасави аркылуу Борбордук Азия
менен байланышкан Алеви-Бекташ – Анатолий салтынын башкы элементи болуп
саналат. Бул салт Зулпукордун ―ээси‖ Алини өзгөчө мактайт. Алеви-Бекташ
салтына ылайык, исламда төрт эшик бар. Биринчи – бул шариат, мусулмандык
мыйзам, исламдын экзотерикалык элементи. Экинчи эшик – тарикат, мистикалык
жол. Ҥчҥнчҥ – бул марифат же мистикалык [интуитивдик – ред.] тааным, гносис.
Жана төртҥнчҥсҥ - хакикат же чындык. Исламдын төрт эшиги бар.
Айрымдар мазарлардын исамдын элементи экендигин танышы мҥмкҥн,
анткени мазарларга баруу тажрыйбасынын элементтери шариатта жок. Бирок
мазарлар, талашсыз, элди динди эзотерикалык тҥшҥнҥҥгө, сырдуу, мистикалык
билимдерге (марифат) багыттай турган олуялардын боло тургандыгына
ишендирген тарикат салтынын бөлҥгҥ болуп саналат. Олуя таза чындыкты
көрсөтҥп берҥҥчҥ (хакикат) катары каралат. Алар захирден батинге чейинки
жолду көрсөтҥп берҥҥчҥ физикалык мисалдар болуп эсептелет. Ошентип,
мазарлар ислам салтынын негизги концепцияларынан резонанс жана артикуляция
берет. Бирок эгерде исламды бир гана эшик, шариат менен чектеп койгондо,
мазар Исламдан тыш нерсе катары болуп калат.
Мен ислам деген эмне деген суроодон баштагам. Бул суроого бир жөнөкөй
жооп: ислам – бул мусулмандар Кудайга жана Пайгамбарга өздөрҥнҥн ишенимин
кандай көрсөтсө, ошол жол. Борбордук Азиядагы ислам такыбалыктын
жергиликтҥҥ жана глобалдуу кабылданышын көрсөтөт. Олуяга болгон ишеним
жана мазарларга зыяратка баруу көптөгөн жылдар бою Борбордук Азиядагы
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исламдын бөлҥгҥ болгон. Жана ага карабастан, бул салттарды исламдык эмес деп
―боеого‖ аракет кылган пикирлер бар, алар исламдык ар тҥрдҥҥлҥктҥн өтө чоң
көрҥнҥшҥ катары жашоосун улантат.
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«МОЛДО» ТҤШҤНҤГҤНҤН СОВЕТ МЕЗГИЛИНЕ ЧЕЙИНКИ
КОЛДОНУЛУШУ
Эгембердиева Аида
Филология илимдеринин кандидаты (2001). Кыргыз Улуттук Илимдер
академиясынын Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борборунда
илимий кызматкер болуп эмгектенген. 2006-жылдан бери «Айгине» изилдөө
борборунда изилдөөчү.
Киришҥҥ
2007-жылы «Айгине» жҥргҥзгөн «Молдолордун азыркы мезгилдеги
коомдогу орду» долбоорунун алкагында совет мезгилине чейинки «молдо»
тҥшҥнҥгҥ туурасында атайын изилдөө зарылдыгы келип чыккан. Бул изилдөөнҥ
ишке ашырууда макаланын автору алгач Кыргыз Республикасынын Борбордук
Мамлекеттик архивинде бир нече кҥн отуруп, кыргыз элиндеги «молдо»
тҥшҥнҥгҥнө байланышкан маалыматтарды карап, иргеп, талдап чыгууга
аракеттенген. Ошол болгон маалыматтардын жана андан кийинки жеке
изденҥҥлөрдҥн натыйжасында төмөнкҥ макаланы жазууга мҥмкҥн болду.
Молдо сөзҥнҥн кош мааниси
Совет мезгилине чейин «молдо» тҥшҥнҥгҥ кыргыз элинде эки мааниде
колдонулган. Биринчиси, жазып-окуганды билген сабаттуу адам, же жазгыч
акын; экинчи маанисинде – дин адамы. Адабиятчы Жаки Таштемировдун сөзҥ
менен айтканда: «Илгери кичине эле кат тааныган кишини кыргыздар «молдо» деп
атай турган» (1. 142-б.). Дин адамы жазуучулук кылбашы толук мҥмкҥн, ал ыр
жаратпайт, санжыра-жомокторду жазбайт, тек гана диний иштер менен алек
болот, бирок жазганды жана окуганды (арабча, фарсиче, эскиче тҥрк тилинде ж.б.)
билет, бала окутат. Ал эми жазгыч акындар ыр жаратып, кыргыздын алгачкы
адабий өкҥлдөрҥ катары адабияттын тҥпкҥ башаттарын тҥзҥшкөн, окушкан,
жазышкан, бирок алар динден такыр кабарсыз; же анчейин кабардар болушу
мҥмкҥн, тактап айтканда, алардын чыгармачылыгында дин темасы орун алганы
менен, алар атайылап мусулманчылыктын жол-жобо, парздарын аткарышпайт. Ал
эми айрым учурларда жазмакерлик кылуу менен бирге динди кармангандары
дагы, бала окуткандары дагы учурабай койбойт. Ушул ар кыл өңҥттөрдөн алып
караганда, «молдо» сөзҥ негизинен «сабаттуулук» деген тҥшҥнҥк менен тыгыз
байланышта.
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Молдо жазгыч акындар
Кыргыз поэзиясы делген айдыңга көз чаптыра келгенде дегеле тҥрк
тилинде жазган жазгыч акындардын көч башында Жусуп Баласагын (1018-1070),
кыргыз тилинде жазгандардын көч башында Молдо Нияз (1823-1896) турат.
Молдо Нияздан кийин тарыхта азан чакырылып коюлган ысымын «молдо» сөзҥ
коштой айтылган жазгыч акындардын катарын Молдо Кылыч (1866-1917),
Ниязаалы Молдо (), /мөр молдо (), Тоголок Молдо (1860-1942), Молдо Багыш
(1988- же 1989-1937), Молдо Сайпидин (), Алдаш Молдо (1874-1930), Жумамҥдҥн
молдо (1862-20-кылымдын башы), Нишан молдо (1846-1916), Нурмолдо (18381920) толуктайт. Казыбек акын (1901-1936) ырларында «жаздым» деген сөздҥ
кайталаганын эске алып, аны дагы жазгычтардын катарына кошууга болобу дейли
десек, жазган-эткенин далилдей турган бир да жапырак кагаз табылчудай эмес.
Ошол эле учурда мезгилинде аталган акындардын көбҥнҥн чыгармачылыгын
сыдыргыга салгандай кылдат иликтеген, алардын арабча кол жазмаларын
кыргызчалаган, жарыкка чыгарган акын-адабиятчы Омор Соороновдун
айтымында, жогорку саналып өткөндөрдҥн ичинен деле Жумамҥдҥн деген
акыныбыз жазган эмес экен, ал өз чыгармаларын оозеки гана айткан дейт.
Нурмолдонун болсо саптары биздин кҥнгө жетип жатканы менен, ал
чыгармалардын чын эле ал тарабынан жазылгандыгын, дегеле кагазга тҥшкөн
чыгармалар экендигин тастыктай турган кол жазма жок. Кыргыз улуттук илимдер
академиясынын Кол жазмалар фондусундагы маалыматтарга таянсак, Нурмолдо
көбҥнесе диний молдо болгондугу, медреседе кадимкидей сабак бергени
маалымдалат. Дегеле жогоруда ысымдары аталып өткөн молдолордун айрымдары
биз сөз башында келтирген молдочулуктун эки маанисине тең төп келген ишаракеттер менен алектенишкен өңдөнөт. Ошол эле кол жазмалар фондусундагы
маалыматтар менен иш жҥргҥзҥп, академиянын Манастаануу жана көркөм
маданияттын
улуттук
борборунда
эмгектенген
окумуштуу
Сонор
Егембердиеванын өзҥнҥн таэнеси Кҥйкөнҥн тҥштҥк жергесиндеги аттуу-баштуу
молдолордун бири болгондугун, ал кичине кыз кезинен ошол чөлкөмдөгҥ
Ниязаалы молдодон билим алып, исламдын ар кыл жол-жоболорун ҥйрөнҥп, дуба
тҥшҥрҥҥ, дубаны чечҥҥ билгичтиктерин ҥйрөнҥҥгө жаңы киришип жаткан кезекте
анын уруксатын сурабаган ата-энеси кҥйөөгө берип койгондугун, ошондуктан
баштаган жолу өтө тереңдетилбей, бирок ал чөлкөмдөгҥлөр бардык шарттарда, ал
тургай көзҥ өткөн адамга жаназа тҥшҥрҥҥ учурунда дагы, анын катышуусуна
муктаж болгон учурларды айтып бергенин эске алсак, демек, Ниязаалы молдо
окутуучулук кылып, акындыгынан дагы диний өңҥткө көбҥрөөк басым
койгондугун байкатат.
Динди жактаган молдо жазгыч акындар
Дегеле жогоруда ысымдары аталган поэзия өкҥлдөрҥнҥн жазгандарына
саресеп салып, акындык шыбагаларындагы көрҥнҥштөрдөн улам алардын
адамдык принциптерин аныктай турган болсок, аларды «динди жактаган» жана
«динди жактабаган, каршы турган, же атеист» тараптардын өкҥлдөрҥ катары эки
жээкке бөлҥп кароого туура келет.
«Кафирди кудай зор кылды,
Аяк асты мусулман
Басылганга кҥйөмҥн…» (2).
«Мусулмандар башыга
Муңайтып кандай кҥн тҥшөт?
Кудайым асан кылбаса
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Кутулбаган кун тҥшөт…
Мусулман журттун баарынын
Муунуга зил кетти» (3. 568-б.)
«Мусулман мынча кор болду?», (3. 565-б.)
- деп жазган Молдо Нияз;
«Зар замандын казалы,
Калем алып жазалы.
Жөнҥ жокту жаздың деп,
Кудайым кылба жазаны.
Молдо Кылыч мен атым
Болжолу жок санатым.
Чаар китептен аз окуп,
Чала чыккан сабатым», (1. 677-б.)
- деп өзҥнҥн жазгыч акын экендигин дагы бир жолу аныктай:
Беш намазды билбесе,
Кайыр, зекет бербесе,
Дин билбеген калмактай.
Мен сҥйлөйҥн канчаны –
Казак, кыргыз барчаны.
Дин мусулман: ногой, сарт
Мусулмандан таркады (3.678-б.)
Алың келсе Меке бар
Сегиз бейиш төрҥндөй.
Ажы болуп атансаң,
Ак падышанын чениндей.
Аралайсың бейишти
Бу жалгандын элиндей.
Жалпы журтка урматың
Жаңы келген келиндей (3. 679-б.)
Дин мусулман ҥзбөдҥ
Орозо менен намазын.
Кҥнҥң бҥтҥп тҥгөнсө,
Жер алдына каласың.
/лсө - жайы көр деген,
Мҥңкҥр, нанкир бар деген.
Капыр болоор нускада
Шариятты тилдеген.
Алалсынган молдолор
Болбос ишти тергеген.
Шарияттын буйругун
Билип туруп бербеген.
Кудай сҥйгөн молдону,
Кызыр баба колдоду.
Напсин басып өлтҥрҥп,
Мекеге кылаар тобону.
Напсиң тирик болгон соң,
Кайдан молдо болоду…
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Такыбалуу молдонун
Колдон тҥшпөс кураны.
Кудай ҥчҥн көп кылат
Арбактарга дубаны.
Эптҥҥ болсо азамат
Эр жигиттин жубаны.
Акылы жок наадандар
/лгөндөрдҥ табалаар.
Ал өңдөнгөн адамдын
Дини жаман карараар.
Кудай деген азамат
Карыяларга кайыры бар», (1. 684-б.)
- деп жазган Молдо Кылыч;
Айтар сөзҥм абалы
Биссмылладур таяры.
Абайласаң көп чыгар
Айтканымдын баяны.
Сөз жазамын кагазга,
/зҥм уста жамашка.
Эрикпеймин жарандар
Жатып айып санашка.
Ыклас кылам, жигиттер,
Беш убаккы намазга (4. 47-б.).
Тирҥҥ пенде өтпөйсҥң
Тилиңди ҥйрөт келмеге.
Байкагын сен, ойлогун,
Башың тҥшөр кермеге.
Гапыл пенде жҥрбөйсҥң
Кара кемсал, кҥрмөдө.
Билсең, пенде, ушундай
Бир ымандан башканы
Бир кудайдан бер дебе…
Байланыш бол, мусулман,
«Илаа-илаа ха» келмеге (4. 62-б.).
Мусулман, каапыр бирикти,
Бир кудайды унутту.
Дини кайыр журт болуп,
Айтпай калды улутту.
Оозунан тҥшҥп келмеси.
Башынан тҥшҥп селдеси,
Сыйлабай калдык улукту.
Катыны эрди башкарды,
Камчы ҥйрҥп такшалды.
Партиянын айтканын,
Жалпы элиң аткарды.
Кудай жок деп ҥйрөтҥп,
Билим ал деп жаштарды.
Бош койдук го шайтанды, (4. 66-б.)
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- деп жазган Молдо Багыш – бул ҥч акын тең мусулманчылыкты колдоп,
анын парздарын аткаруу зарылдыгын какшап айтып, аталган диндин бҥгҥнкҥ,
эртеңкисине тынчсызданып, динге болгон доор-мезгилдин ар кыл тоскоолкесепеттеринен улам чындап кҥйгҥлтҥккө тҥшҥп, партиянын саясатына чейин
сынга алып (Молдо Багыш), ошол мезгилдин сҥрөтҥн тартып өтҥшөт.
«Кыргыз поэзиясынын антологиясында» Молло Нияз Эрназар уулунун
«кыргыздын алгачкы жазгыч акындарынын бири экендиги, Кыргызстандын
тҥштҥгҥндөгҥ Кадам-Жай районунун Кызыл-Булак деген жеринде туулуп, Кашкар
шаарындагы медреседен билим алгандыгы, Нарын, Чҥй, Суусамыр өрөөндөрҥндө
болуп, Кызылсуулук кыргыздарга чейин барып, чыгармаларын элге окуп берип
жана эл арасына таркаткандыгы, бул аймактарда анын кол жазмалары азыр да
табылып аткандыгы» айтылат (3. 726-б.). Демек, өзҥнҥн рим сан эсеби менен 4-,
10- Санат дигараст деп аталган сыяктуу чыгармаларын элге таркатып жҥрҥҥ
аркылуу акын өз мезгилинде кыргыздын оң канат, сол канатына, Кыргызстандын
тҥндҥк менен тҥштҥгҥнө мусулманчылыкты сактоо идеясын кыйла жайылтып,
нечендеген адамдардын ой туйгусунда динге ишенҥҥнҥн отун тутанткандыгынан
кҥмөн саноого болбойт. «Мусулманды бутпарас Буйлалап хам ноктолоп Минип
алды мойнуга» (3. 565-б.) - деп, ошол алааматты алып келгендер орустар
экендигин «бутпарас» сөзҥ аркылуу бекемдеп, аларды каргоо ниетине чейин
көтөрҥлөт. Орус калкын «каапыр», «басмачы» деп мҥнөздөө менен:
«Басмачынын баариси
Максатыга жетпесин,
Кыямат кайым болгуча
Кыргыздан дин кетпесин»,
- деп көкҥрөк көксөөсҥн билдирет. Аталган көрҥнҥштҥ сынга алган
окумуштуу, тарыхчы В. Плоских: «Ырайымсыз хан бийлигинин, өз идеясына
ууланган мусулманчылыктын доору менен идеологиясы, албетте, автордун
дҥйнөгө болгон көз карашына өз таасирин тийгизбей койгон эмес. Анын
санаттарында диний ыргактар бир топ орунду ээлейт. Бирок мунун баары ошол
чөйрө менен мезгилдин салакасы» (7), - деп билдирет.
«Молдо Нияз. Кыргыз жазма мурасынын көч башы» деп аталган адабий
макаласында белгилҥҥ окумуштуу Омор Сооронов: «Молдо Нияз академик Болот
Мураталы уулу Юнусалиевдин жазганы боюнча 1825-26-жылдардын биринде,
азыркы административдик бөлҥнҥш боюнча Ош областынын Фрунзе районуна
караштуу Шаймардан өрөөнҥндө туулуптур: «Элдердин айтымына караганда
Молдо Нияз ырчы 70 жыл өмҥр сҥргөн. Анын окурмандары 1951-жылы акындын
өлгөнҥнө 55 жыл болгон деп айтышты. Эгер буга ишенсек акын 1896-жылы
дҥйнөдөн кайтып, 19-кылымдын 20-жылдарында туулган болот. Молдо Нияз ыр
жазууну жаш кезинен эле баштап, кыргыз жеринин бардык булуң-бурчтарына
чейин саякат жасап, ырларын окуп жҥргөн» (Юнусалиев Б.М. Отражение
диалектных особенностей в санатах Молдо Нияза. Китепте: Тюркологияческие
исследования. – Ф.: Илим. 1970. 49-б.). Бул кээ бирөөлөр айткан, Чҥйдө ислам
мектебинде бала окуткан Ныяз молдо да, «Мурас» китебине (- Ф.: Кыргызстан,
1990) «Насыят» деген ыры киргизилген Ныязалы молдо Эсенгул уулу да эмес.
…азыр биздин колдо ҥч китеби жана эндҥҥ кагазга тҥшҥрҥлгөн дагы бир жазмасы
бар, Кокон хандыгында кыргыз, арап, фарси, эски тҥрк тилдерин билип жана ошол
тилдерде эркин жаза, философиялык эркин ойлорду айта ала турган мҥдарис
катары кеңешчи болуп жҥргөн өтө белгилҥҥ, кадыр-барктуу инсан – Молдо Нияз
акын болгон», - деп жазат (4). Демек, «Чҥйдө ислам мектебинде бала окуткан
Ныяз молдо да» бар экендиги жөнҥндө маалымат өзҥнөн өзҥ даяр болот (ага
кийинчерээк кайрылабыз). Биз чыгармачылыгына токтолуп жаткан Молдо Нияз
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аталган макалада: «Молдо Нияздын молдолугу, илим-билимдҥҥлҥгҥ, акындык
кудурети (мҥмкҥн тек жайы да тҥптҥҥлөрдөндҥр), кыраакы кеңешчилиги Кокон
ордосунда таасирлҥҥ болууга жеткирип, Тҥндҥк, Тҥштҥк жана Кытайдагы
кыргыздарга чейин кыдырып, эл бийлөөчҥ хандары, бектери, бийлери,
баатырлары менен байланышта болууга шарт тҥзгөн экен, муну:
«Арка журттун баарысын –
Сардарини көргөмҥн.
Атантай менен Тайлактын
Балдарыны көргөмҥн.
Ырыскым шондой чачылып,
Ырыскулбек, Акылбек,
Талканбай бийди көргөмҥн.
Качыбек бийдин баласы
Эралини көргөмҥн.
Ырыскулбектин агасы,
Шералини көргөмҥн»,
- дегендей ыргакта Багышбек бай, /мҥрзак, Ашир, Качыбек, Карымшак бий,
Сарымсак бий, Жумабай баатыр, Чолпонбай, Төрөкелдинин иниси Бектенбай,
Төлөгөндҥн Кангелди, Дыйканбай ж.б. белгилеп өтөт… Молдо Нияздын баркбашаараты ошончолук зор болбосо, Шабдан, Байтиктер менен баарлашып,
айтылуу Курманжан даткага:
«Камчыбекке кабар кыл,
Мурзапаяз, Мамытбек,
Баатырбекке сабыр кыл.
Алымбектей дарман кыл.
Абдылдабекти арман кыл.
Асанбекке шҥгҥр кыл.
Акыретти фикир кыл»,
- деп кубаттоо сөз айталмак эмес (Ҥчҥнчҥ китептен, 9-10-беттер)», - деп
маалымдалат. Бул маалыматтарга таянсак, абалтан кыргызда «Баш кесмек бар, тил
кесмек жок» деп айтылып келгендей, Кетбука ырчынын тушундагы акындык баркбаа кечээги кҥндөргө, революцияга чейинки мезгилге чейин эле сакталып келген
өңдөнөт. А мҥмкҥн чыгармачылыгы ҥчҥн ур-токмокко алынган Молдо Кылыч
сыяктуулардын тагдырына кедерги болгон нерсе кыргыздардын Россияга
кошулушунан, кыргыз саясатына башка, тышкы, айталы, орус саясатынын
ҥстөмдҥк кылып кеткендигинен болуу керек. Мисалга алсак, кыргызда кандай
каардуу хан болгон кҥндө дагы ал баш көтөрҥп, колуна комуз алган кишисин,
ырдаган букарасын тыптыйпыл кылып кырып-жоюп салууга батынган эмес.
Көздөн, сөздөн корккон. Артын ойлогон, намысын ойлогон. Сөз баалаган андай
хандардын канчасы карапайым акындын, чечендин, акылмандын бир ооз кебинен
сынып, өмҥр бою жҥзҥ карарган, кылыч мизинен эмес, сөздөн «өлгөн». Сөз
баалаган мындай эл өзҥнҥн Кетбука, Молдо Кылычтарын деле жериген эмес.
Ошол Молдо Кылыч акынды жерип да, сындырып да, өчҥрҥп да жок кылууга
аракет кылган – бул башка коом, башка бийлик, доор. Ошол тагдырды алдын-ала
сезгендей, аталган акын дагы өз мезгилинде орустардын кыргыз жерине келишин
көп жактыра берген эмес. Бул өңҥттөгҥ Молдо Нияздын дагы позициясын айкын
аныктаган окумуштуу, тарыхчы Владимир Плоских төмөнкҥлөрдҥ белгилеген:
«Чимкен менен Ташкенди падышалык аскерлерден коргогон кокондуктардын
катарында болуу менен дҥйнөгө болгон көз карашына белгилҥҥ бир өлчөмдө
мусулман идеологиясы таасир эткен Молдо Нияз бул согушту каапырларга
(орустарга) каршы болгон «ыйык» кҥрөш («газават») деп тҥшҥнгөн. Молдо
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Нияздын санаттарында Алымкул аталык элдин жол башчысы, каапырларга каршы
кҥрөшкөн баатыр катары сҥрөттөлөт. Айта кетчҥ бир нерсе, 50-жылдардагы
окуяларды жана падыша аскерлеринин кокондуктар менен болгон согушун
мындайча тҥшҥндҥрҥҥ өткөн кылымда орто азиялык баяндоолордогу традициялуу
көрҥнҥш болуп эсептелген жана кокондук авторлор тарабынан ишке ашырылган.
Көчмөндөр орус аскерлери тарапта болушкан, ал турмак Ташкенди алардын
тезирээк ээлеп алышын өтҥнҥшкөн деп эсептеген Молдо Нияз Мухаммед да бул
окуяларды мусулмандардын каапырлар менен болгон согушу катары карайт» (7).
Ал эми динди тутпаган, мусулманчылыкты аркалабаган пенделерди,
караңгы, ыймансыз адамдар катары мҥнөздөгөн Молдо Кылычтан байкалган
нерсе - бир эле учурда замандагы, коомдогу жаңы көрҥнҥштөрдҥ тҥшҥнҥҥчҥлҥк
менен агедил кабылдап, ошол эле учурда эски көрҥнҥш, ишенимдерди танбайт.
Эскини жаңыга жалгай турган ыйык нерсе катары ал мусулманчылыкты тутат
дагы, «Дин мусулман пенделер, тобосунан жанбагай» (3. 688-б.), - деп ниет кылат.
Дин мусулман балдары
/з ичинен жоо болду.
Ошондой жорук болгон соң,
Замана кайдан оңолду…
Пейли бузук адамдар
Беш намазды окубас…
Дини катуу пенделер
Мусулманга кошулбас… (3. 690-б.)
Акындын тҥшҥнҥгҥндө динден четтөө - замандын бузулушун пайда кылат.
Ал эми акындын дин өкҥлдөрҥн аз сынга алган башка бир ыры тууралу
А.Токомбаев мындай деп белгилеген: «Ошондой болсо да, Кылычты кудайсыз
дегенге болбойт. Ал кездеги жазма акындарды кудайсыз эле десек, уятсыз
калпычы болор элек. Чаласабат Кылыч эмес, билимдҥҥ Евгений Онегинди
которгон улуу акын Абай өзҥнҥн философиялык бир ырында:
Алланын өзҥ да ырас, сөзҥ да ырас
Ырас сөз эч убакта жалган болбос,
- деп жазган» (9).
Динге кубат берсин де
Дин мусулман баласы…
Билип окуп жҥрсҥн деп,
Берди китеп-аятты (692-б.)
Касиеттҥҥ молдолор
Колго алган чатырдай.
Бузулганды тҥзөгөн
Жоо качырган баатырдай…
Касиеттҥҥ молдолор
Стамбулдун дининдей.
Дили жумшак молдолор
Жакшы чыккан эгиндей.
Сҥйлөгөнҥ насыят
Пайгамбардын кебиндей.
Касиеттҥҥ молдолор
Мазары бар дөбөдөй.
Кҥндө жыйын эшиги
Эл бийлеген төрөдөй (3. 693-б.).
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Молдо, алардын адамзат алдындагы нарк-насили, анын ишке ашышашпашы, ашпаса, ашпаганына кейҥҥ, жакшы тилек, айтор, мусулманчылыктын
жолундагы адамдын ыймандуу болушун көксөгөн ой-туюм – акын ырларындагы
негизги мазмундуу өзөк ушул.
«Кыргыздын алгачкы жазгыч акындарынын бири Молдо Кылыч Шамыркан
уулу жаш кезинен диний мектептен сабаты ачылып, ырларын жазма тҥрҥндө
жараткан. 1910-жылы өзҥ да бир аз бала окуткан. Ал өзҥ жашаган учурдагы
коомдун зиреги, шарттуу тҥрдө билимдҥҥсҥ, карапайым элдин мҥдөөлөшҥ
болгон», - деп жазылат «Акындар поэзиясынын антологиясында» (3. 728-б.).
«Молдо Кылыч кыргыз жергесиндеги атактуу адамдардын биринин ҥй-бҥлөсҥндө
төрөлҥп, кийин чоңойгондо диний мектептерден кат-сабатын ачып, диний
китептер менен, ошонун ичинде чыгыштын поэтикалык чыгармалары менен да
таанышууга мҥмкҥнчҥлҥк алган. Мына ушул кырдаалда китептин, жазуунун
реалдуу турмушу менен таанышуу, анын артыкчылыктарын көрҥҥ, сезҥҥ поэзияга
шыктуу жаш адамдын жаңыча жолго, мурдагыдай колго комуз алып, ҥн кошуп,
оозеки төкмөлҥккө эмес, кагазга тҥшҥрҥп жазуу жолуна өтҥҥгө тҥрткҥ берген» (8),
- деп жазат белгилҥҥ адабиятчы Кеңешбек Асаналиев. Адабий тагдыры жагынан
алганда, тагдыры оор акындын мурастарына кызыгуу кылым башында (21кылымдын) кҥч алып, филологиялык – тилдик жана адабияттык жактан
изилдөөлөр башталып, кайра ал изилдөөнҥн авторлору куугунтукталып, өз
кезегинде акындын чыгармалары мектеп программасына киргизилип, кайра
алынып салынып, бир өөдө, бир төмөн сөздөр айтыла берип, арбагы тынч жаткан
эмес. Казан шаарынан 1911-жылы араб ариби менен басылып чыккан «Зилзаласы»
аны кыргыздын тарыхында басмадан чыгармасы биринчи жарык көргөн акын
катары таанытса дагы, демейде биринчиликти аркалагандарга тосула берчҥ бут
тосуулар менен тымызын көрө албастыктар ириде анын дагы башынан (көзҥ өтҥп
кетсе да) өткөн.
Ырас, бҥгҥнкҥ коомдо анын чыгармачылыгы кучак жая кабылданып,
ырлары, чыгармалары изилдөөнҥн обьектисине айланып, акыйкаттык өкҥм сҥрҥп
турган менен, «бирок Кылычтын жекече акындык трагедиясы бар: анын өз колу
менен жазылган нукура кол жазмасы сакталбай калды. Мунун эң биринчи себеби,
кол жазманы сактоо, аны жеке адамдын мҥлкҥ катарында эмес, жалпы улуттук
маданий байлык даражасында кароо көз карашы, кол жазманы өзҥнчө бир
адабияттын, азыркыча айтканда манускрипт адабиятынын башталыш тҥрҥ
катарында кароо көз карашы өнҥгҥп жетпегенине байланыштуу… Акындын
чыгармалары бир нече варианттарда бизге келип жетиши, бул манускриптик
адабияттын бирден-бир белгиси» (8).
Молдо Багыш Сарыбай уулу болсо 19-20-кылымдардын чегинде жашаган
акын катары сөзгө алынып, Улуттук илимдер академиясынын Кол жазмалар
фондусунда сакталып турган чыгармалары Фондунун илимий кызматкери,
окумуштуу Омор Сооронов тарабынан тҥзҥлҥп, эл арасынан жыйналып,
кошумчаланып, 1998-жылы акындын 110 жылдыгына карата «Акыл» концернинен
«Абак дептери» деген ат менен китеп болуп жарык көргөн. Негизинен китептин
жарык көрҥшҥнө алгачкы демилгени Кыргыз Республикасынын ошол кездеги эл
депутаты, Молдо Багыштын жээни Токтоболотов Малабек Анаш уулу өзҥнҥн
парзы катары көтөрҥп чыккан дагы, араб тилиндеги таятасынын кол жазмаларын
кыргызчалатып окуп, жазып бере турган жалгыз адам катары Омор Соороновго
кайрылган. Буга дейре бирөөнҥн жазганын экинчисиникине чҥрмөп жазып, өзҥнҥн
ата-бабаларынын жөн, тегин эмес, акын адамдар болгондугун айгинелөөгө
аракеттенген пенделердин көптҥгҥнөн көңҥлҥ сууп турган Омор Сооронов Молдо
Багыштын эки кол жазма дептери, андан тышкары элден жыйналган чыгармалары
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колго тийгенден кийин гана аталган ишти окумуштуулук сҥйҥҥсҥ менен колго
алган. Натыйжада Молдо Багыштын тҥрмөгө тҥшкөнгө чейинки чыгармалары,
абак дептери, сҥргҥндөн келгенден кийинки чыгармалары, ал тууралуу эскерҥҥлөр
татына китеп тҥрҥндө окурмандарына тартууланган.
Таятасы тууралуу Токтоболотов Малабек: «Жеңижок (/тө) менен
ҥзөңгҥлөш болуп, далай ирет алым сабак айтышып, чогуу жҥрҥшҥптҥр. Бул эки
акындын сабакташ, табакташ болуп ынак жҥрҥшкөндҥгҥнҥн дагы бир себеби, экөө
тең төкмө дагы, жазма дагы акындардан болуп, кат сабаттары жоюлган, дҥйнөгө
диний философия менен караган, ар тараптуу көз караштары, тҥшҥнҥктөрҥ
кеңири, биринин талантын бири баалаган замандаш, каламдаштардан болушкан
экен» (4. 8-б.), - деп жазса, окумуштуу О.Сооронов: «Кыргыз элинде реформага
чейин араб тамгасы менен жазылган кол жазмалардын ичинде өз кол жазмасы
сакталып калган жазма акындарды сөз кыла турган болсок мындай адабий мурас
Молдо Ниязга, анан ушул биз сөз кылып жаткан Молдо Багышка гана тиешелҥҥ
болуп эсептелет» (4. 18-б.), - деп белгилейт.
«Молдо Багыштын аял алганга чейинки мезгилин жашташ курбусу 68
жаштагы Абдисамат Осмон уулу 1957-жылы 16-июнда мындайча баян кылган:
«Молдо Багыш экөөбҥз тең элек (Буга караганда акын 1988- же 1989-жылдардын
биринде туулушу да мҥмкҥн). Алгач ушуектен Молдо Асан дегенден эскиче
«Аптиек», «Куранды» бҥтҥрҥп, тҥркий китептерден төрттҥ окуп алдык, анан
Молдо Багыш экөөбҥз Шоркендеги кожолордон 6 жыл окуганбыз. (Азыркы ЖаңыКоргон району, Наманган облусу, Маленков колхозу). Оерден ҥч дарс китепти
окуп бҥтҥп-бҥтпөй кайра айылга келип аял алдык да, окууга кайра барбай калдык.
Бул аял деген илимдин душманы экен» (Инв. № 475, 1-блокнот, 31-бет) (4. 22-б.).
Демек, жазгыч акын ыр жазууну динге ҥйрөнҥҥдөн кийинки баскыч катары
баштаганы тҥшҥнҥктҥҥ. Ал өмҥрҥнҥн акыр аягына чейин диний багытынан
тайбаганын изилдөөлөр көрсөтөт. «Молдо Багыш: «Ыкылас кылам, жигиттер, Беш
убаккы намазга», - деп айткандай, революцияга чейин да, кийин да, тҥрмөдө
жатканда да Алланы оозунан тҥшҥргөн эмес. Атҥгҥл «Тирҥҥ пенде өтпөйсҥң,
тилиңди ҥйрөт келмеге!», - деп колхоздошуу жҥрҥп жатканда деле исламга
чакырып отурган. Кыйынчылыктар башына канчалык тҥшсө да, Кудайдын
жазганы деп тҥшҥнгөн» (4. 32-33-б.), - деп Омор Соороновдун белгилегендери
аталган акындын турмуштук принциптерин аныктайт. Анын өмҥрҥнҥн акыркы
жылдары 1937-жылдарга туш келип, советтик доордун чайын ичип калган менен,
ал өзҥнө замандаш айрым жазгыч акындарчылап (айталы, Алдаш молдодой) динди
ашкерелөөдөн, эскинин калдыгы катары кароодон алыс. Акындын дагы бир
эрдиги – тҥрмөдө кагазга тҥшкөн ырларынын ыгын таап эшикке чыгартып,
туугандарынын колуна жеткидей кылып берип жибергендигинде.
Ооба, жогорудагы ҥч акын тең элине адабий мурас калтыруу озуйпасын
аткаруу менен, бир эле учурда өздөрҥнҥн Кудай алдындагы мусулмандык парзын
ыйык тутушуп, башкаларды дагы ошол өздөрҥ таза деп эсептелген жолго
ҥндөшкөн. Бул өз кезегинде алардын эрк-позициясын, мҥдөөлөрҥн аныктоо менен
адам катары өтөп кеткен озуйпаларынын бийиктигин көрсөтсө, ошол эле мезгилде
өз кезегинде «адабияттагы ак тактар» катарында дал ошол динди
жактагандыктары ҥчҥн бири тынымсыз ур-токмокко алынып, бири дегеле сөзгө
алынбай, көрмөксөнгө салынып, жабыкта келгени өкҥндҥрөт. Эми ачыкайкындуулуктун шарапаты баш баккан биздин доордо алардын калтырган
мурастары ошол табигыйлыгы, нукуралуулугу, чыныгылыгы менен баалуу.
Динди жактабаган молдо жазгыч акындар
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Жогорудагы ҥч акындын каршысында, коомдук-саясий жактан алганда
чыгармалары көңҥлдҥн чордонунда болуп, өз мезгилинин татыктуу баасын алып,
өзҥ дҥйнөдөн өкҥтсҥз кеткен акын – бул Тоголок Молдо. Албетте, анын
коомчулуктун көңҥл чордонунда болуусуна ириде ал жараткан чыгармалардын
бийик мазмуну себепкер. Акындын андай чыгармасы бар, мындай чыгармасы бар
деп айтып олтурууну талап кыла бербеген жагдай – ал жараткан майда
тамсилдерден тартып чоң санжыра, легендаларга чейин, өз вариантындагы
«Манаска» чейин, окурмандарын тапкан. Кыргыз жазуучуларынын көпчҥлҥгҥ
анын ырларын жаттап, таасирленип жҥрҥп, адабиятка келишкен. Акын тууралуу
айтылган дагы, айтыла турган дагы сөздөр арбын. Бирок ошолордун ичинен
биздин көңҥлҥбҥздҥ бура турган жагдай дагы эле биз сөз башында келтирген
маселеге байланыштуу. Кыргыз адабий мурастарынын дээрлик көбҥн өз колу
менен жазып калтырган, бул жагынан алганда элине эбегейсиз эмгек кылган инсан
Ыбырайым Абдыракманов: «Тоголок Молдо айылдагы бала окуткан молдолордон
окуп, тырышчаактыгы аркылуу кат сабатсыздыгын толук жоюп, көркөм жазууну
колго алган, араб менен парс тилин билчҥ эмес. Намаз окуганын бир да көрбөдҥм»
(1. 12-б.), – деп белгилейт. Биз жогоруда сөз кылган ҥч акындын 5 маал намазга
жыгылган-жыгылбаганына эч ким кҥбө болуп бере албайт, анысын эч ким да
көргөн эмес, бирок Байымбет Абдырахмановдо (Тоголок молдо) өзҥнҥн
атеисттиги менен дагы өмҥрҥнҥн көбҥн өткөргөн доордо коомго жагып, акындык
мҥмкҥнчҥлҥгҥн ачып алууга шарт болгондугу чындык. Ырас, ал атеисттик көз
караш дароо эле пайда боло калган жок. «Акын өзҥнҥн чыгармачылыгын өстҥрҥҥ
ҥчҥн жазма адабиятка кайрылган, башкача айтканда, ошол кезде казак, өзбек жана
татар тилдеринде чыккан адабий китептерден, журнал жана газеталардан
пайдалана билген» (1. 142-б.), - деп жазат Ж.Таштемиров. Ал эми Тоголок Молдо
боордош элдердин тилиндеги адабияттарды окуп, ага чындап баш бура баштаган
мезгилде кыргыз эли дагы, ошол адабияттары жарык көрҥп жаткан боордош элдер
дагы исламдын жайылып, тереңдеп бараткан доорун баштан кечирип жатышкан.
Демек, чыгармачылыктын таасирлерге ийкемдҥҥ алгачкы кас-кас учурунда
Байымбет акындын дагы динди жерҥҥ менен кабылдашына себеп жок эле.
«Тоголок Молдо алгачкы мезгилде өзҥнҥн атеисттик көз карашынын
чектелгендигин көрсөтсө, кошоктору аркылуу андай көз караштан арыла
баштаганы, чындык турмушту жазууга бет алганы байкалат. Тоголок Молдо өзҥнҥн чыгармачылыгында кошокторду көп жазган акындардын бири. Бирок
акындын кошоктору ислам дининин таасиринде жазылбастан, чыныгы турмушту
сҥрөттөөгө, эмгекти сҥйгөн адамдын образын тҥзҥҥгө багытталган» (1. 145-б.), –
деп жазат Ж.Таштемиров. Бир жагынан өзҥн минтип акын катары өстҥрҥп, ал өз
мезгилинде өз элинин улан-кыздарынын жаңы доордун татыктуу адамдарынан
болушун көксөй, көр-тирликтин айынан энеси, бир туугандары менен келип,
отурукташкан Чҥйдөгҥ «Ташкенден гимназияны бҥткөн манап Дҥрдҥн айлына
мектеп ачып, балдарды окутат» (6). Ал мектеп азыркы Жаңы-Чек жана Искра
айылдарынын ортосундагы Сайлык айылында жайгашкан. Бҥгҥнкҥ кҥндө анын
жанына кирпичтен турган 3 кабат жаңы мектеп заңгырап тургузулуп, ал эми
Дҥрдҥн мектеби делген узун жалпак там зарылган мугалимдер жашай турган
турак-жайга айланган.
Анчейин атеист болбосо дагы, дин өкҥлдөрҥнҥн жактоочусу эмес, а калыс
адам катары чыккан акын – Алдаш молдо. «Алдаш молдо, Алдаяр Жээнике уулу –
кыргыз эл агартуу ишин баштоочулардын бири, жазма акын, «замана» агымынын
өкҥлҥ. Ал 1874-жылы Жети-/гҥз аймагындагы Ак-Кочкор айлында туулган.
Медресени бҥткөндөн кийин айлында көчмө мектеп уюштуруп, балдарды
окуткан» - деп жазылат Антологияда (1. 728-б.).
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Акын айтылуу «Хал заман» (1914) чыгармасында:
Бир дубанда окуган
Эшмукамбет, Касымбай
Караколдун училиш
Гимназия бҥтҥрдҥ-ай.
Эч илимге жетпеди,
Байкап көрсөм мансабы,
Бесирликтен өтпөдҥ.
Бир дубанга баш кылып,
Оезду койду начендик,
Олураңдап коркутуп,
Опуза кылат машендик (1. 709-б.),
- деп жазганына караганда, Э.Кендирбаев аттуу советтик кызматкердин,
К.Телтаев аттуу уездге тилмеч, кийин советтик кызматкер болгон адамдын
Караколдогу орус мектебинен окуганын баяндаганына, адамдардын кебинде
«писарь», «мошенник» деген сөздөрдҥн пайда боло баштаганына караганда, «Хал
заман» жазылган 1914-жылдары кыргыз турмушунда билим алуу аракетинин
анчейин байкала баштаганын көрҥҥгө болот.
Жазгыч акын «Ҥркҥн» аттуу ырында:
Алдаш молдо мен атым,
Акундук менин санатым.
Алсам колго калемди
Замананын сыпатын,
Жаза салмай адатым.
Жакшы менен жаманын,
Жашап турган адамын,
Баян кылып газалга
Жаза салган адатым (1. 712-713-бб.).
Шайтандан сабак жат алган,
Шадыкан, Шамыр ажылар
«Саат көз» - деп атаган.
Лийин81 укту амбалдан –
Диниңер бирге мусулман,
Арзыңды боолап82 жиберем,
Бҥтөсҥң казы, муфтудан.
Келсек муфту сурданган:
Мҥнөзҥ бар уу чалган,
Саймалуу жоолук курчанган
Байкасам казы уу чалган.
Ак-Суунун казы, муфтусу,
Такыба галим мыктуусу,
Чалган экен башына
Ар бириси он кезден
Дакеден83 жөргөп чалманы,
Чалма эмес дамбалды.
Бараны алып сээрден84
81

Лий – Кытайдын процессуалдык закону.
Арызыъа резолюция салып жиберем деген мааниде.
83
Даки деген с\з.
82
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Казы менен муфтудан,
Калыс көрдҥм мен өзҥм,
Капырлыгы болбосо,
Каккан өкмөт амбалды.
Чадайган экен кардыңар,
Байкап же муфту, казылар
Бай-манап берген параны.
Кедейлердин аялы
Чыдабайт андай кордукка,
Саат көз кылган зордукка.
Байкаңар казы, муфтулар
Арам менен адалды.
Же ажырата билбейсиң,
Айбан менен адамды.
Берсе бара жеп алып,
Ачууланып тилдейсиң
Шарияттан жол сурап
Алдыңа келген аялды.
Казы менен муфтулар
Амбалдын лийин уктуңар,
Адилеттик кылбайсың,
Шарият кантип туттуңар,
Минтип жҥрсөң кумпайлар
Ажалдан мурун жуттуңар.
Же дин башчысы галимдер,
Кызы талак залимдер,
Таптыңар кайдан шарият?
«Бара алсын» деп казият85.
Тетири батуа86 кылсаңар,
Кедейден кардың жарылат,
Көчөдө каның чачылат.
Силердин карын жарылса,
Жетим, жесир, кедейдин
Ошондо көңлҥ ачылат.
«Алсаңар бара арам» деп,
Куранда да айтып турбайбы,
Анкар87 кылсаң куранды,
Силерди кудай урбайбы.
Адисте88 да айтат байгамбар:
«Арраши уалмурташи биннар –
Берсең да бара арам» - деп (1. 714-б.).
Шашпагын казий, муфтият
84

Кытайдын к=м=ш акчасынын бирдиги.
Казылар (мусулман дини тартиптеринин бузулбоосун сактоочулар) закондорунун жыйнагы.
86
Бата, б=т=м, \к=м деген мааниде.
87
Куранды бурмалоо, бузуу.
88
Адис – диний эреже.
85
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Туш келсе заман урият
Кедейдин багы ачылат.
Эсебиң эптеп табылат (1. 715-б.).
Аталган ырлардан байкалган нерсе – акын дҥйнөсҥндөгҥ карамакаршылык. «Кедейдин багын ача турган замандын» келгенин жон териси менен
сезсе дагы, көңҥлҥнҥн тереңинде «капырлыгы болбосо» делип орустарга толук
ишене бербестик турат. Анын айткандарында диндин бар болуусуна же жок болуп
кетҥҥсҥнө тынчсыздангандык эмес, элдин, кедейлердин жашоо-турмушуна жан
тарткандык байкалат. Акын көтөргөн негизги ой - жакшы-жаман, арам-адал
маселеси. Эл эсебинен жан баккан дин өкҥлдөрҥн Курандын өзҥндө айтылган
акыл сөздөр аркылуу ынсаптуулукка чакырат.
Акын советтик мезгилдин даамын татып, анын кайнаган турмушуна
аралашып калганы менен чыгармачылык жаркын феномен катары Байымбетче эл
назарына илинген эмес. Буга себеп – балким, ал чыгармачылыкты өзҥнҥн
турмуштагы негизги озуйпасы катары караган эмес, мҥмкҥн жогорку айтылган
ырлардагы ой-туюмдардан тышкары айта турган сөзҥ болгон эмес.
«Тыянактап айтсак, өткөн кылымда жашап, тҥрки тилинде жазышкан казак
элинен чыккан Абай менен Алтынсариндер жазма гана эмес, агартуучулук
багытында да аябай көп эмгек сиңирген, кыйла эмгектери басылып чыккан
көрҥнҥктҥҥ ишмерлер. Ошондой эле ар бир элдин коомдук маданий
деңгээлдерине ылайык, ал элдин тагдырлашы, алдыңкы ойчулдары,
агартуучулары болгон. Булар дагы мусулман, маселен, Кылычтын улуу-кичҥҥ
замандаштары, өзбек элинин классика ҥлгҥлҥҥ акыны – Мукими, тҥркмөндөрдөн –
Мактумкули, каракалпактан – Бердах, кыргыздан – Кылыч. Кыскасы, Абай менен
Алтынсаринден баштап, Тоголок Молдо менен Кылычка чейин мен санаган
жазмачы акындардын бардыгынын идеалы калыстык, элге кызмат кылуу, зордукзомбулукту жоюу, билимге ҥндөө, бир ооз сөз менен айтканда, элдин маданий,
чарба, коомдук артта калган турмушун кандай да болсо маданияттуу элдердин
катарына карай ҥндөө болгон», - деп жазат А.Токомбаев (9).
Айтор, биз жогоруда жазгыч болгондугу, сабаттуу экендиги аздыр-көптҥр
далилденген, динди жактаган жана атеист эки жээктин өкҥлдөрҥнҥн
чыгармачылыгына токтолгонго аракет кылдык. Суроо туулат - дегеле алар жана
алар өңдҥҥлөр сабаттуулукка кайдан ҥйрөндҥ, көчмөн, караңгы эл ичинен жазуусызууну аздыр-көптҥр өздөштҥргөнгө жөндөмдҥҥ адамдар кандайча жаралды, бул
көрҥнҥш кайсы шарттын негизинде тҥзҥлдҥ?
Сабаттуулуктун башаты же алгачкы окуу жайлары
Кеп учугун башынан уласак, тарыхта улуттун өнҥгҥшҥ ҥчҥн сабаттуу
элитанын болуу зарылдыгын тҥшҥнҥҥ Батыш Европада 18-кылымда башталган
экен. Мындай зарылдыктан улам падыша Александр I дворяндардын балдары
ҥчҥн атайын окуу-тарбиялык мекемелерин ачуу демилгесин көтөрҥп, 1810жылдын 12-августунда «Лицей жөнҥндө токтомго» кол койгон, атактуу
Царскоселолук лицей ушундайча тҥптөлгөн. «Токтомго» ылайык лицейге дворян
тегиндеги 10 дон 12 жашка чейинки 20-50 тарбиялануучу жылына билим алууга,
ал балдар таланттуу балдардан тандалууга, окуу жылы 1-августтан келээрки
жылдын 1-июнуна чейин улантылышы керектиги, жалпы окуу мөөнөтҥ 6 жылды
тҥзөөрлҥгҥ аныкталган. Алгачкы курстун мазмунун орус, латын, француз, жана
немец тилдерин, Кудай мыйзамын, философияны, логиканы, математикалык жана
физикалык илимдер болуп эсептелген арифметиканы, алгебранын башталышын,
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тригонометрияны, физиканы, орус тарыхын, жалпы тарыхты, географияны,
хронология, риторика, таза жазуу, сҥрөт, сууда сҥзҥҥ предметтерин окутуу тҥзгөн.
Ал эми Октябрь революциясына чейинки Кыргызстанда, анын ичинде
Бишкек уездинде негизинен диний мектептер – медресе, мектебдер ачылып,
балдар мусулман ишенимине окутулгандыгы тууралуу маалыматтар бар. Улуттук
архивден алынган маалыматтарга таянсак, эгерде 1890-жылы Эл Агартуу
Министрлигине караштуу 42 окуу жайы жана епархалдык училище кеңешинин 17
мектеби болсо, анын ичиндеги окутуу багытын төмөндөгҥдөй бөлҥштҥрҥҥгө
болот: 1 эркектер классикалык гимназиясы (177 окуучусу бар); 7 класстык
тутумдагы 1 аялдар мектеби (95 окуучу), 1872-жылдын 31-майындагы жобо
боюнча 5 шаардык эки класстык училище (456 окуучу); 1828-жылдын 8декабрындагы устав боюнча 1 башталгыч эки класстык кыздар училищеси жана 34
башталгыч бир класстык училище (анын ичинде 24 эркектер, 5 кыздар жана 5
кыз-эркек биргелешип окуучу окуу жай). Бардык ушул 34 училищеде 998 эркек
бала жана 264 кыз окуган. Епархалдык училищелер тутумунда 7 чиркөөлҥкбашталгыч мектеп жана 10 сабаттуулук мектеби болгон, бул окуу жайларында
(маалыматтары эсепке алынбаган Осиновдук жана Ҥч-Аралдык мектептерди эске
албаганда) 341 бала, 131 кыз, бардыгы болуп 472 окуучу окуган.
Верный шаарында Мамлекеттик Мҥлк министрлигине караштуу 1
багбанчылык мектеби (20 окуучу) жана областтын 4 уезддик шаарларында (Копал,
Жаргент, Пишпек жана Пржевальск) областтык администрацияга караштуу 4
айыл-чарба мектеби (56 окуучу) болгон. Мындан тышкары мусулмандардын намаз
окуу ҥйлөрҥнҥн алдында аталган жылы 35 училище катталган, анда 550 бала, 260
кыз окуган жана волостулардагы кыргыз молдолорунда 4701 бала жана 1036 кыз
окуган; дунган айылдарындагы волостулук молдолордо билим алгандардын саны
– 243 бала жана 52 кыз болгон. Мындан тышкары, Токмок уездинде 1 орус-дунган
мектеби (929 окуучу) жана Верный шаарында Фребель чарбагында 4-разряддагы 1
жеке мектеп болуп, андан 5 бала, 14 кыз билим алган. Жыйынтыгында 1890-жылы
областтагы бардык окуу жайлардын саны, анын ичинде мусулмандык окуу
жайлары да бар, 101 болуп, аларда 2632 бала жана 895 кыз окуган. Ал эми бул
санга кыргыз волостуларындагы молдолорунда окугандарды кошсок, 9559 болуп
чыга келет (7576 бала жана 1983 кыз).
Кыргыз жергесине сабаттуулуктун баш багышы
Кыргыз айылдарындагы молдолордон окугандардын саны жөнҥндөгҥ
маалыматты чындыкка жакын деп айтууга болбойт. Биринчиден, буга кыргыз
айылдарынын өтө чачкын жайгашышы жана молдолордо окуучуларынын тизмеси
болбогондугу, экинчиден, көчмөндҥҥлҥктҥн натыйжасында бир айыл менен
экинчи айылды туташтырган жолдордун алыстыгы, көп учурларда молдолордун
өзҥлөрҥнҥн бир жерден экинчи жерге тынымсыз көчө беришинен улам
окуучуларынын санынын дагы тынымсыз өзгөрҥлө бериши себепчи болгон (10.
101-б.).
1889-жылдагыга салыштырмалуу бир топ өзгөрҥлгөн 1890-жылдагы бул
маалымат кийинки жылдары дагы башка өзгөрҥштөргө ээ болгон. Биринчиден,
окуу жайлардын, андагы окуучулардын саны өсҥп отурган. Айталы, 1891-жылы
айылдык молдолор эмес, а аталган окуу жайлардан билим алган кыргыздардын
саны 93 кө жеткен. Алар - Пишпек уездинин Пишпек училищесинде (12 окуучу),
Токмок (2 окуучу), Сокулук (24 окуучу), Тынаев (32 окуучу), Жумгал (23 окуучу)
училищесинде окугандар. Башка 5 областтагы окуу жайларда катталгандар жок.
Ал эми башка булак боюнча андан ары сөзҥбҥздҥ улантсак, Туркестан
генерал-губернаторунун иш кагаздар кеңсесиндеги маалыматтар боюнча Бишкек
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уездинде 1909-жылы – 14, 1912-жылы 60 мектеп болгон. 20-кылымга чейин
аталган чөлкөмдө негизинен мусулман сабаттуулугуна жана ислам ишенимдерине
окуткан «кадим усулу» деп аталган эски ыкмадагы мектептер болуп келген болсо,
эми 1901-1902-жылдары Кыргызстанда «жадид усулу» деп аталган жаңы
ыкмадагы мектептер пайда боло баштаган. Аларда дин сабактарына катар жалпы
билим берҥҥчҥ предметтер: арифметика, география, тарых, табият таануу
окутулган (11. 73-б.). Атеисттик сөздҥктө «жадидизм» тҥшҥнҥгҥ «татар
буржуазиясынын ичинде жаралып (19-кылымдын 80-жылдарында), андан соң
аталган кылымдын 90-жылдарынан тартып Орто Азияга жайылган буржуазиялык
улуттук кыймыл» дегенди билдирет (12. 137-138-бб.). Жадидизм өкҥлдөрҥ
диндеги реформаторлор катары Борбордук Азияга диндин жаңы – агартуучулук
функциясын алып келишкен. Татарлардан башталып, өзбектерде өзгөчө өнҥккөн
бул агымдын Кыргызстандын турмушуна дагы аздыр-көптҥр таасирин тийгизип
өткөнҥнҥн чыныгы далили – жанатан биз сөз кылган акын молдолордун
чыгармачылыгы. Алар араб тилинде жазышып, алгачкы сабаттуу адамдардын
(Осмонаалы Сыдык уулу, Молдо Кылыч) алгачкы китептери (бул келип
кыргыздардын алгачкы китептери дегенге такалат) Казань, Уфа шаарларынан
жарык көргөн. Демек, кандай багытты көздөбөсҥн, жадидизм агымынын таасири
дагы агартуучулук жагдайда кескин терс болгон эмес.
1908-жылы Токмокто ачылган «Экбаль» мектебинде 200 кыргыз баласы
окуган. Мектеп диний, ошол эле мезгилде жалпы билим берҥҥчҥлҥк мҥнөздө
болгон. Балдарга араб, тҥрк тилдери окутулган. Орус тили окутулган эмес.
Мектепте 8 мугалим иштеген дагы, алар маянаны окуучуларынын ата-энесинен
«садага» - акчалай белек тҥрҥндө алышкан. Мектептеги окутуу 4 жылга
эсептелген жана 3 класска бөлҥнҥп окушкан. Балдар адабиятты Сагдуудиндин
чыгармалары боюнча, арифметиканы – 4 амалдуу татаал эсептерди чыгаруу жолу
менен, геометрияны – геометриялык фигуралар, гигиенаны – ден соолукту кантип
сактоо туурасындагы кеңештер аркылуу өтҥшкөн. Бардык бул материал окуу
куралынын жана аңгемелешҥҥнҥн жардамында берилген. Алыскы волостулардан
келген кыргыз балдар жатаканаларда, бирок өз каражатына жашашкан (13.73-б.).
Аталган мектептин программасынан көрҥнҥп тургандай, балдарга светский, ошол
эле учурда дин сабагынын өтҥлҥшҥ ал учур ҥчҥн мыйзам ченемдҥҥ көрҥнҥш.
Анткени тышкы дҥйнөдөн кандай гана агартуучулук агым келбесин, буга дейре эл
аң-сезиминде калыптанып калган тҥшҥнҥк, ишенимдердин дароо ордун басышы
мҥмкҥн эмес.
Ошентип, Октябрь революциясынын алдында жаңы ыкмадагы мектептер
алыскы чөлкөмдөгҥ кыргыздарга да жете баштады. Айталы, 1909-жылы ЧоңКеминде ачылган «Шабдания» деп аталган мектепте (манап Шабдандын уулу
Самҥдҥн тарабынан тургузулган жайда) Кемин, Кочкор, Жумгал, Чҥй
өрөөндөрҥнөн 150 дөн ашык бала билим алган. Билим деңгээлине жараша алар 5
класска бөлҥнҥп окушкан. Мектептеги окуу октябрда башталып, майда бҥткөн, ал
эми окуу кҥнҥ 4 саатка созулган. «Шабдания» мектеби ҥчҥн окуу куралдары
Казань менен Оренбургдан алынып келинген жана Шабдан тарабынан мугалимдер
дагы атайын чакыртылган. Аталган мектеп 1912-жылга чейин иштеген.
Манап Малиев Сагаалынын демилгеси менен ачылган Тоң районунун
Туура-Суу айылындагы мектепте дагы окуу жаңы ыкмада жҥргҥзҥлгөн. Дин
ишенимдеринен тышкары, арифметика, география, табияттаануу сабактары
окутулган. Окуучулар 4 класска бөлҥнгөн. Мектепте негизинен Кыдык уруусунун
Кеней-Солтоной тукумунун балдары окушкан (14.74-б.). Манаптар балдарын
мектепке билимдҥҥ кылуу менен өз бийликтерин бекемдөө ҥчҥн беришкен. Жаңы
ыкмадагылары эски ыкмадагы мектептерге караганда жогору турушкан. Балдар ал
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жерден окуганга, жазганга, эсеп чыгарганга, мындан тышкары диний окууга катар
айрым өлкөлөрдҥн тарыхы менен географиясын өтҥшкөн.
19-кылымдын экинчи жарымынан кийин, Кыргызстандын Россияга
кошулушунан кийин орус калкынын келиши менен Кыргызстанда светский
мектептер ачыла баштаган. Чҥй өрөөнҥндө биринчи орус мектептери 1870-жылы
Токмокто, Бишкекте, Беловодскиде жана Сокулукта ачылган.
«Империяга алынган чөлкөмдө колониялык саясат жҥргҥзҥҥ, жергиликтҥҥ
калкты башкаруу, калкты Россия падышачылыгы ҥчҥн иштөөгө тартуу
максатында жергиликтҥҥ калк өкҥлдөрҥнҥн ичинен административдик аппаратта
иштеген кызматкерлер, котормочулар зарыл болгон. Мындай кадрларды даярдоо
ҥчҥн орус-тузем мектептери ачыла баштады», - деп жазат Алина Чагарбаева
өзҥнҥн «Элиталык билим берҥҥ» аттуу макаласында (11. 75-б.). Мындай биринчи
мектеп 1884-жылы Чҥй областында ачылып, анда 23 бала окуган экен. Орус-тузем
мектептери прогрессивдҥҥ мааниге ээ болгон: жергиликтҥҥ жаштар орус тилин
өздөштҥрҥҥ менен, арифметика, география, тарых жана табият таануунун
негиздерине ҥйрөнҥшкөн. Бул эмгектерди уюштурууда жана балдарды окутууда
чоң эмгек кылгандар орус мугалимдери В.П.Ровнягин, А.С.Сапожников,
А.В.Русиков болгону айтылат жогорку адабиятта. Октябрь революциясына чейин
кыргыздардын ичинен саналуулары гана – колунда бардын балдары билим
алышкан, ал эми калктын көпчҥлҥк бөлҥгҥ сабатсыз бойдон калышкан, анткени
окууга алардын шарты болгон эмес.
Кыргыздын алгачкы интеллигенциясынын өсҥп чыгышы
Элиталык билим берҥҥ ал кезде болгон эмес, бирок пайдубалы ушинтип
аздан тҥптөлгөн, жыйынтыгында анын жемиши болуп К.Тыныстанов, И.Арабаев
сыяктуу биздин алгачкы агартуучулар чыга баштаган. Сабаттуулуктун багыты
башка багытка – илим-билимди тереңдетҥҥгө, илимге багытталган, динден
ажырым пайда боло баштаган дагы, акыры келип динге каршы таптакыр кескин
көз караш иштелип чыккан. Диндин аркалоочулары эскичиликти жактагандар
катары куугунтукталып, молдочулуктун жаңы көрҥнҥшҥ (кат-сабаттуу, атайын
билими бар, динден алыс) молдочулуктун эски көрҥнҥшҥн (дин анын
сабаттуулугунун негизги жарыгы болгон) аздап сҥрҥп чыгарды. Мурда аз гана
адам сабаттуу болуп, оюндагысын жазуу жҥзҥндө билдире алган болсо, эми
жапырт сабаттуулукту жоюу иш-аракети башталды. Дин менен эсептешпеген
жаңы акындар пайда болду. Китептер чыкты. Бул өңдөнгөн көрҥнҥштөрдҥн
бардыгы «молдо» тҥшҥнҥгҥн чектеп, анын маанилик горизонтун азайтты.
Корутунду
Сөз башында айтылгандай, бул макаланы жазууда архивден жана башка
адабияттардан алынган маалыматтар негизги булак болуп берди. Эгерде совет
мезгилине чейинки «молдо» тҥшҥнҥгҥн бҥгҥнкҥ «молдо» тҥшҥнҥгҥ менен
салыштырсак, айырмасы асман менен жердей экендигин көрҥҥгө болот. Эгерде
совет мезгилине чейин молдолордун деңгээли алардын ислам дининен
кабардарлыгы жана эң ириде сабаттуулугу менен ченелсе, бҥгҥнкҥ молдолордун
деңгээлин аныктоодо алардагы сабаттуулук сөзгө алынчу нерсе эмес. Бҥгҥнкҥ
молдолордун кайсы өлкөдөн, мамлекеттен, кайсы окуу жайдан канча жыл билим
алгандыгына жараша алардын деңгээли аныкталат.
Адабияттар:
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3-БАП
«АЙГИНЕ» ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ БОРБОРУ ТУУРАЛУУ
МААЛЫМАТ
«АЙГИНЕНИН» БАГЫТТАРЫ ЖАНА МАКСАТТАРЫ
«АЙГИНЕ» – коомдук уюм тҥрҥндө тҥзҥлгөн маданий изилдөө борбору
2004-жылы май айында филология илимдеринин доктору Айтпаева Гҥлнаранын
демилгеси, Алымбаева Аида жана Токтогулова Мукарамдын катышуусу менен
ачылган. Алгачкы убакыттан тартып азыркыга чейин Айгине ҥч негизги тармакта
иштейт:
1.
изилдөө
2.
билим берҥҥ
3.
руханий жана табигый мурасты сактоо жана коргоо
Айгиненин көздөгөн негизги максаттары төмөндөгҥлөр:
а) Кыргызстандын табигый жана маданий мурасын изилдөө жана
сактоо;
б) табият жана маданият көрҥнҥштөрҥнҥн ачыла элек кырларын ачуу;
в) сырдуу дҥйнө менен илимдин, табият менен маданияттын, салттуулук
менен жаңычылдыктын, Батыш менен Чыгыштын жана башка демейде болуучу
карама-каршылыктардын шайкештигин издөө.
Айгиненин биринчи чоң иши ыйык жерлерди таануу жана коргоо
багытында жҥргҥзҥлдҥ.
Мазарларды изилдөө боюнча алгачкы ой 2002-жылы пайда болгон. Туулган
ойдун негизинде долбоор жазылып, дҥйнө жҥзҥндөгҥ байыркы маданияттарды
сактоо боюнча иштеген бир нече эл аралык уюмдарга жөнөтҥлгөн. 2005-жылы
АКШдагы «Кристенсен» уюму Талас аймагы боюнча ыйык жерлерди изилдөө
ҥчҥн бир жылдык изилдөөнҥ каржылоого макулдугун билдирди. Айгине уюмунун
мҥчөлөрҥ 2005-жылдан тартып, жигердҥҥ иш жҥргҥзө башташты.
Негизги эреже: жергиликтҥҥ калк менен иштешҥҥ
Арийне, «Айгине» мазарларды таануу жана изилдөө жҥргҥзҥҥдө дҥйнө
жҥзҥндөгҥ, ошонун ичинде кыргыз илимпоздорунун ой-пикирлери менен тааныш.
Бирок Таласка «Айгине» илимпоздордун ал пикирлерин аныктоо же жокко
чыгаруу ҥчҥн гана эмес, мазарларды ыйык туткан кишилердин ой-тҥшҥнҥктөрҥн,
руханий дҥйнөсҥн, жашоо тагдырларын билҥҥ жана тҥшҥнҥҥ ҥчҥн келген.
Уюмдун 2005-жылкы Таластагы негизги максаты - шайыктар же өмҥр бою мазар
баскан кишилер менен бирге мазар басуу, мазар дҥйнөсҥн эл көзҥ менен көрҥҥ,
мазар сырларын касиеттҥҥ адамдар аркылуу таануу, ошону менен бирге, колдон
келишинче, кылым карытып келе жаткан мазарларга зыярат кылуу маданиятын
сактоо жана өнҥктҥрҥҥ болгон.
Айтылган эрежелердин негизинде Таластагы мазарлар боюнча иш
жергиликтҥҥ эл менен тыгыз мамиле тҥзҥҥдөн башталды. Аталган ишке Талас
мамлекеттик университетинин окуучулары, шайык-кароолчулар жана мазар
баскан адамдар тартылды.
Талас университетинин студенттери менен иштешҥҥ
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2005-жылдын март айында «Айгине» Таласта биринчи чогулушун
уюштурду. Ал чогулуштун негизги максаты - университеттин студенттери менен
жолугуп, алардын ичинен жөндөмдҥҥ балдар-кыздарды тандап, иш тобун тҥзҥҥ
болчу. Иш тобуна кирген студенттер төрт кҥн катары менен «Айгиненин»
өкҥлдөрҥнҥн жана башка мугалимдердин мазар таануу жана талаа изилдөөсҥ
боюнча сабактарын алышкан. Ошол биринчи чогулуш учурунда студенттер
керектҥҥ изилдөө усулдарын жана ыкмаларын ҥйрөнҥшкөн жана аларды
колдонууга машыгышкан.
Ал эми студенттердин экинчи чогулушу апрель айынын 9-10-кҥндөрҥндө
өткөрҥлдҥ. Экинчи семинарда студенттер мазарлар жайгашкан жерлерди картага
тҥшҥрҥҥ жана мазарларга тиешелҥҥ маалыматты чогултуу боюнча машыгышкан.
Студенттер ишинин биринчи айынын жыйынтыктарын жана изилдөө учурунда
пайда болгон кыйынчылыктарын ортого салып талкуулашкан. Ошол талкуунун
негизинде «Айгине» Талас студенттерине компьютер алып келип, чогулган
маалыматты кагаз бетине тез тҥшҥрҥҥгө шарт тҥзҥп берди.
«Айгине» тҥзҥп берген шарт текке кетпестен, жемиштҥҥ жана кызыктуу
жыйынтыктарды алып келди. 2005-жылдын 12-14-майында Таласта болгон ҥчҥнчҥ
чогулушта бир катар жаңы табылгалар ортого салынды. Ошол учурдагы
маалыматка карата Талас аймагы боюнча 225ке жакын мазар аныкталды. Бул сан
кийин такталып 207ге айланды. «Айгине» жергиликтҥҥ калктын жана иш тобунун
жардамы менен гана мындай жетишкендикке ээ боло алды.
Изилдөө багыттары
Иш тобунун жана мазар баскан кишилердин сунушу боюнча төмөнкҥ 7
мазар көп кырдуу изилдөөгө алынган:
1. Боо-Терек мазары, Бакай-Ата району
2. Ак-Тайлак мазары, Бакай-Ата району
3. Нылды-Ата мазары, Бакай-Ата району
4. Кочкор-Ата мазары, Кара-Буура району
5. Ак-Ҥй мазары, Кара-Буура району
6. Боз-Тектир мазары, Бакай-Ата району
7. Арашан мазары, Талас району
Көп кырдуу изилдөөдө төмөнкҥ нерселер камтылды:
- мазардын тарыхы;
- жайгашкан жери жана табигый өзгөчөлҥктөрҥ: айлана-чөйрөсҥндө өскөн
чөп-дарактар, болгон жаныбарлар, суусу, таш-топурагы;
- мазарга каттоо;
- мазарга баруунун себеби жана натыйжалары;
- кароолчу-шайыктардын тагдырлары;
- мазарга баруучулар жөнҥндө маалымат;
- мазарда аткарылган ырым-жырымдар.
ИЙРИ ОЛТУРУП, ТҤЗ КЕҢЕШҤҤ
«Айгиненин» кезектеги иш-аракети катары 2005-жылдын 14-майында улуу
Манас ордосунда «Мазарлар менен мамлекеттин ортосундагы өз ара мамилелер»
аттуу тегерек стол уюштурулду. Тегерек столго эл дарыгерлери, бҥбҥ-бакшылар,
көп жылдан бери мазар баскандар, кароолчу-шайыктар, облус жана район
администрацияларынын,
мамлекеттик
эмес
уюмдардын,
муфтияттын,
музейлердин мҥчөлөрҥ, чет мамлекеттен келген илимпоздор, ошондой эле
изилдөө тобундагы студенттер катышкан.
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Тегерек стол эки негизги максатты көздөгөн:
- мазарлардын тегерегиндеги талаш-тартыштарды жана келишпестиктерди
аныктоо;
- тегерек столдогу талкуулардын негизинде аныкталган талаштартыштарды жана келишпестиктерди жоюуга, мҥмкҥн болушунча, чечҥҥгө
өбөлгө тҥзө турган сунуштарды иштеп чыгуу.
Негизги максаттарды ишке ашыруу ҥчҥн төмөнкҥ маселелер кенен
талкууга алынган:
мазарлар тегерегиндеги пайда көрҥҥ, менчиктештирҥҥ ишаракеттери;
мазарларды кароо жана коргоо маселелери;
мазарлардын тҥрлөрҥ жана ошого карата алардын коомдогу
ордун аныктоо;
мазардагы жҥрҥм-турум эрежелери;
мусулманчылык менен кыргызчылыктын бет келиши.
«АЙГИНЕНИН» АЛГАЧКЫ КАМКОРДУГУ - НЫЛДЫ-АТАГА
Июнь айында «Айгине» кароолчу-шайыктар менен жакын иштеше
баштады. Студенттерден алынган маалыматтарга негизделип, шайык же
кароолчусу бар мазарлардын тизмеси иштелип чыкты. Тизменин негизинде
«Айгиненин» өкҥлдөрҥ жыйырмага жакын мазарды көрҥп чыгышты.
Мазарларга баруунун жыйынтыгы катары мазарларды сактоо жана корукка
алуу боюнча чакан долбоорлор иш жҥзҥнө аша баштады. Долбоордун эң
биринчиси Нылды-Ата бирикмесинен башталган. Демилгени мазардын шайыгы,
59 жаштагы, Өзгөрҥш айылында жашаган Жеңиш Кудакеев көтөрҥп чыкты. Ал
тагдырдын буйругу менен 17 жыл мурда шайык болуп калган.
Бизге 2005-жылдын майында Жеңиш молдо тазалануу ҥчҥн жана оорусуна
шыпаа издеп келген зыяратчылар ичҥҥчҥ, бҥбҥ-бакшылар жана табыптар дарылоо
максатында пайдалануучу Нылды-Ата мазарындагы булактын суусун мал кечип,
булгап жаткандыгын кейигендик менен айтып берген.
Натыйжада Нылды-Атадагы июль айындагы долбоор өзҥнө төмөндөгҥ ишаракетти камтыды: а) Көз-Булак жана Чоң-Ҥңкҥр аттуу эки мазарды таш
коргондору менен тосуу; б) Тамчы-Булак мазарынын тегерегин тазалоо жана
темир тосмо менен корукка алуу; в) Нылды-Ата бирикмесинин бир катар жеринде
таштан жана жыгачтан зыяратчылар эс ала турган орундуктарды жасап орнотуу; г)
эки булактын суусун текшерҥҥдөн өткөрҥҥ; д) мазарлардын бирикмесинин
картасын GPSти - жер жайгашууну айкындаган жабдууну колдонуп тҥзҥҥ;
2008-жылдын май айында Нылды-Ата ыйык капчыгайына келген
зыяратчыларга ыңгайлуу шарт тҥзҥҥ максатында табиятка шайкеш келген эки
даараткана салынды.
АК-ҤЙ, АК-ТАЙЛАК, ЗУЛПУКОР, ЧЫНАР-ТЕРЕК
МАЗАРЛАРЫНА КАМКОРДУК
Иш жҥзҥнө ашкан башка чакан долбоордун мисалы - Шекер айылындагы
Ак-Ҥй мазарынын тҥлөөканасынын жаңырышы жана Бакай-Ата районунун
Бакайыр айылындагы Ак-Тайлак мазарындагы чоң таштын курчоого алынышы
болду.
Мындан тышкары Талас областынын Арал айылындагы Зулпукор мазарына
электр энергиясын иштеп чыгуучу кыймылдаткыч орнотулуп, мазар жарык менен
353

камсыз кылынды. Талас шаарына жакын Көк-Токой айылындагы Чынар-Терек
мазарында тосмолор жасалды.
ЫСЫК-КӨЛ БОЮНДАГЫ ЧОГУЛУШ
2005-жылдын август айында Ысык-Көлдҥн жээгинде «Айгиненин»
кезектеги чогулушу өттҥ. Ал жерде Таластан келген студенттерибиз мазарлардагы
жаратылышты таануу жана сактоо боюнча сабак алышты. Ошондой эле «Айгине»
уюму жөндөмдҥҥ жана жоопкерчиликтҥҥ жаш балдардын келечеги кененирээк
болсун деген ниет менен «Англис тилин тез ҥйрөнҥҥ» боюнча бир нече сабак
уюштурду.
Ал эми ошол эле чогулуштун экинчи багыты - шайыктар жана көп жылдан
бери мазар баскан кишилер менен иштөө болчу. Таластан жети бҥбҥ-шайык,
Көлдөн мазарга тиешелҥҥ беш киши чакырылып, алар бирге кыргыз ыйык
жерлери боюнча талкуу жҥргҥзҥштҥ, өз жергелериндеги мазар басуу салты
боюнча тажрыйба бөлҥшҥштҥ.
БИШКЕКТЕГИ ЖЫЛУУ-СУУДАГЫ ЧОГУЛУШ
2005-жылдын сентябрь айында Бишкекке жакын жайгашкан «Жылуу-Суу»
эс алуу жайында Талас кароолчуларына жана көп жылдан бери мазар баскан
адамдарына багытталган дагы бир чогулуш өткөрҥлдҥ. Мурункудай эле,
катышуучулардын тизмеси студенттердин маалыматынын негизинде тҥзҥлгөн.
Мазар баскан кишилерге Талас университетинин жана Борбордук Азиядагы
Америка университетинин «Маданий антропология жана археология» бөлҥмҥнҥн
студенттери кошулуп, «мазарлардын кыргыз маданиятындагы орду» боюнча кенен
талкуу уюштурулду.
Бул жолу Таластан 5 студент жана 9 киши катышты. Анын ичинде АкТайлактын, Зулпукордун, Каныкей булактын, Калпа-Атанын шайыктары бар.
Чогулуш учурунда төмөнкҥ жана башка маселелер талкууга алынды:
- эмне ҥчҥн мазар басуу токтобой, дагы эле уланып жатат?
- мазар басуунун тҥрлөрҥ болобу?
- мазар менен мазар баскандардын байланышуу жолдору кайсылар?
- мазарларды тҥрлөргө бөлҥҥ мҥмкҥнбҥ?
Ошондой эле бул чогулушта мазарлардын табигый шарттары жана
мазарларды картага тҥшҥрҥҥ маселеси каралган.
ТОКИО МЕНЕН КЕНИЯГА САПАР
Таластын жергиликтҥҥ калкы жана студенттер менен болгон иштердин,
чакан долбоорлордун жыйынтыктары Японияда жана Африканын Кения
өлкөсҥндө «Айгине» тарабынан жарыяланган.
2005-жылдын 30-майынан 2-июнуна чейин Япониянын Токио шаарында
өткөн «Маданий жана биологиялык ар тҥрдҥҥлҥктҥ сактоо: Табигый ыйык
жерлердин жана маданий айлана-чөйрөнҥн салымы» деген эл аралык курултайга
«Айгиненин» жетекчиси, филология илимдеринин доктору, доцент Гҥлнара
Айтпаева катышып келди. Муну «Айгиненин» изилдөө тарыхындагы эң алгачкы
эл аралык сапар катары баалоого болот.
Г.Айтпаеванын жасаган баяндамасынын темасы «Кыргызстандагы ыйык
жерлер көрҥнҥшҥ: болмуш менен чындыктын дал келиши» деп аталып, ал
курултайдын жыйынтыктары ҥчҥн атайын чыгарылган басылмага жарыяланды.
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2005-жылдын 7-10-сентябрында Африканын Кения өлкөсҥнө болгон
«Айгиненин» жетекчиси Гҥлнара Айтпаева менен Борбордук Азиядагы Америка
университетинин «Маданий антропология жана археология» бөлҥмҥнҥн ал
кездеги студенти, азыркы «Айгине» мҥчөсҥ Земфира Иногамованын жана Аман
Моңолбаевдин сапары дагы мазмундуу болду.
«Карталарды өнҥгҥҥ ҥчҥн иштеп чыгуу. Карталарды тҥзҥҥдө жергиликтҥҥ
калк менен тыгыз иштешҥҥ» деген аталыштагы Найроби шаарында өткөн
бул чогулушта аталган темага байланыштуу адистешкен адамдар жана ушул
тармакта иштеген тажрыйбалуу катышуучулар жолугушкан.
Бул катышуунун жыйынтыгы катары, «Айгине» изилдөө борборунун
мҥчөлөрҥ «Нылды-Ата мазарын картага тҥшҥрҥҥ» долбоорун иш жҥзҥнө
ашырышкан. Бирок «Айгине» изилдөөгө катышкан жергиликтҥҥ элдин «ал
картанын ачыкка чыгаруу мезгили келе элек» - деген пикирин урматтап жана
буйрук катары кабыл алып, дегеле Талас ыйык жерлеринин картасын азыркы
кҥнгө чейин жарыкка чыгара элек.
ЧОГУЛУШТАН – КУРУЛТАЙГА
Талас аймагындагы мазарлар боюнча 2005-жылы аткарылган ишти
жыйынтыктоо максатында «Айгине» уюму ноябрдын 18-19унда курултай өткөрдҥ.
Курултайга 115 киши, алардын басымдуу көпчҥлҥгҥ мазар зыяратчылар, ошондой
эле ҥч жогорку окуу жайдын: Талас мамлекеттик, Кыргыз-тҥрк «Манас» жана
Борбордук Азиядагы Америка университетинин студенттери, мамлекеттик жана
мамлекеттик эмес уюмдардын, массалык-маалымат каражаттарынын өкҥлдөрҥ
катышты.
Курултайда «Айгине» бир жылдын ичинде жетишкен натыйжалар сунуш
кылынып, жергиликтҥҥ калктын ар тараптуу талкуусуна алынды. Ошону менен
бирге «Айгине» натыйжа-жетишкендиктерди сунуштоо жана талкуулоо менен
чектелбестен, изилдөө ишин курултай убагында улантып кетти. Жҥздөн ашык
мазарлар дҥйнөсҥндө дасыккан адамдардын бирге чогулушунан пайдаланып,
«Айгине» соңку маселелерди талдоого алып чыкты:
- кыргызчылык менен мусулманчылыктын айкалышы;
- шайык-кароолчулардын укуктары жана милдеттери;
- ыйык жерлердин табигый өзгөчөлҥктөрҥ;
- ыйык жерлердин тҥрлөрҥ
Баса айта кете турган нерсе, ошол учурдагы Талас облусунун жетекчиси
Искендер Рыспекович Айдаралиев курултайга алдын ала макулдашылган убакытта
келип катышты. Так ушундай курултайлар учурунда, башкача айтканда, расмий
эмес жолугушууларда, жетекчинин өз элине жана элдин өз жетекчисине болгон
чыныгы мамилеси даана сезилет. Искендер Рыспековичтин байыркы атабабаларыбыздын салты, ырымы жөнҥндөгҥ орундуу жана салмактуу сөздөрҥ
элдин купулуна толуп, курултайда жылуу, өз ара ишенҥҥ маанайы пайда болду.
Мамлекеттин бийик даражасында турган өкҥлҥ менен эл демейдегидей болуп
кескин тҥрдө бөлҥнбөстөн, карама-каршы турбастан, бири-бирин жакшы тҥшҥнҥп,
колдоп турду.
Курултай учурунда кайсы бир маселелер жыйынтыкталып чечилсе,
башкалары пайда болуп, ыйык жерлерди изилдөө, коргоо жана сактоо ишин жаңы
бир багыттарда жҥргҥзҥҥгө өбөлгө тҥзҥлдҥ.
ЫСЫК-КӨЛ ДОЛБООРУ
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2006-жылы Таластагы изилдөөсҥнө катар «Айгине» уюму Ысык-Көл
өрөөнҥндөгҥ ыйык жерлер тууралуу жаңы изилдөө баштоо максатында Ысык-Көл
мамлекеттик университети менен байланыш тҥзө баштады. Анда окуган 8
студентти изилдөө усулдарына өнҥктҥрҥҥ максатында 8-9-апрель кҥндөрҥ
Каракол шаарында машыктыруу иши өткөрҥлдҥ.
Жыйынтыгында ал студенттердин жардамы менен Ысык-Көл облусунун ар
бир районундагы мазарлардын саны, тизмеси, сҥрөттөмөсҥ тҥзҥлҥп, такталып,
кагазга тҥшҥрҥлдҥ. Айрым мазарлардын шайыктары, мазар баскан адамдар менен
ой бөлҥшҥҥлөр болду жана маалыматтар алынды.
МАЗАРЛАРДЫН ТАБИГЫЙ АР ТҤРДҤҤЛҤГҤ - КӨҢҤЛ ЧОРДОНУНДА
2006-жылы «Айгине» Таластагы жогоруда айтылган жети мазарда жандуу
жаратылыштын көп тҥрдҥҥлҥгҥ боюнча изилдөө иштерин баштады. 2006-жылдын
май айында ботаник, эколог, зоологдордон жана Талас университетиндеги
«Айгиненин» жумушчу тобунан турган изилдөөчҥлөрдҥн биринчи талаа иши
жҥргҥзҥлдҥ. Анын алкагында суунун, топурактын ҥлгҥлөрҥ алынды, ал аймакта
жашаган канаттуу, жаныбар, жырткычтардын тҥрлөрҥ сҥрөттөлдҥ, радиациянын
өлчөмҥ алынды, өсҥмдҥктөрдҥн тҥрлөрҥ чогултулду. Бул изилдөөнҥн
натыйжалары, эң оболу, 2006-жылдын август айында Таласта иштешкен
зыяратчылар менен шайык, кароолчуларга тартууланды. Кийин кээ бир изилдөө
натыйжалары «Айгине» чыгарган «Кыргызстандагы мазар басуу: Талас
тажрыйбасынын негизинде» китебинде жарыяланды. Дагы бир нече маалымат
болжолдуу тҥрдө 2009-2010-жылдардын чегинде чыга турган китептин экинчи
чыгарылышында жарыяланат.
ЫРЫМДАР БОЮНЧА ЭЛ АРАЛЫК ЖЫЙЫН
Ушул эле жылдын 5-6-июнунда Талас шаарында «Ырым-жырымдардын
азыркы тҥшҥнҥҥ жолдору» деген аталыштагы эл аралык чогулуш өткөрҥлдҥ. Анда
Адам Селигман, Роб Веллер сыяктуу ырым көрҥнҥшҥн иликтеп келген белгилҥҥ
батыш окумуштуулары менен жергиликтҥҥ, салттуу тажрыйбаларды аркалап,
өнҥктҥрҥп келе жаткан карыялар жана ар кыл багыттагы изилдөөчҥлөр маңдайтескей отуруп ой бөлҥшҥштҥ. Семинар катышуучуларынын ар кыл багыттагы, ар
башка кесиптеги, диндеги, улуттагы, курактагы, өлкөдөгҥ (Америка, Казакстан,
Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстан) адамдар экендигине карабастан, бирдей
деңгээлде, бири-бирин кабылдап, тҥшҥнҥп, айрым учурларда докторлук даражасы
бар батыш окумуштууларынын ой-пикирлерин биздин карапайым деген
карыяларыбыз
оңдоп-тҥзөп, пикир айтып, тажрыйбасынан
бөлҥшҥп,
окумуштуулар ага моюн сунуп, тҥзҥлгөн жылуу аңгемелешҥҥ ырым-жырымдар
тууралуу гана ойлорду жыйынтыктап койбостон, ар кыл деңгээл, тҥшҥнҥктөрдҥн
биригҥҥ чекити болоорун көрсөттҥ.
МАЗАР АДИЛЕТТИГИ ҤЧҤН
Бир нече укук адистери менен биргеликте «Айгине» уюму иштеп чыккан
«Талас жергесиндеги ыйык жерлерди коргоо» деген аталыштагы мыйзам долбоору
7-июлда Талас шаарында Айдаров Мураткан баштаган Талас мамлекеттик
администрация өкҥлдөрҥ жана жергиликтҥҥ шайыктар, бҥбҥ-дарыгерлер
тарабынан талкууга алынды. Талас жергесиндеги ыйык жерлерге келҥҥнҥн жолжобо, тартиптерин мыйзамдаштырууну көздөгөн долбоор алымча, кошумчаланды.
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Аталган талкуудагы кыйынчылык туудурган жагдай – обладминистрация
кызматкерлеринин айрымдарынын мазар кароолчуларын жана дегеле салттуу
маданиятты сактоочуларды анча тҥшҥнө бербегендиги болду. Жыйынтыгында
долбоор толук иштелип чыгып, тил табышкан эки коомдук топ: шайыккароолчулар жана обладминистрация өкҥлдөрҥ тарабынан колдоого алынды.
Бирок, тилекке каршы, ошол учурдагы өлкөдөгҥ саясий башаламандыктын
кесепетинен ал иш аягына чыкпай калды. Кийинчерээк парламенттин бир нече
депутатына көрсөтҥлҥп, тҥшҥндҥрҥҥ иштери болгон менен, ал парламент тарап
кетип жана доолбордун маанисин тҥшҥнҥп калды деген депутаттар иштеринен
четтетилди.
2009-жылы ыйык жерлерди коргоо аракети кайрадан колго алынууда.
КАРЖЫЛООЧУ УЮМДУН КАЛК МЕНЕН ЖОЛУГУШУУСУ
Август айында «Айгиненин» ишин каржылап жаткан «Кристенсен»
уюмунун негиздөөчҥсҥнҥн кызы Дайан Кристенсен кҥйөөсҥ жана кызы,
«Кристенсен» уюмунун Орто Азия чөлкөмҥ боюнча жетекчиси Рафик Кешавжи,
Кам көрҥҥчҥлөр тобунун 7 өкҥлҥ болуп, Таласка келишти. Алар Таластагы 24
шайык менен жҥз көрҥшҥп, аларга өздөрҥнҥн белектерин тапшырышып,
«Айгиненин» аткарып жаткан иштери менен табияттын койнунда таанышып,
ыраазы болушту. Табигый өзгөчөлҥктөрдҥ изилдөө боюнча аткарылып жаткан
иштерге кҥбө болушту.
КОҢУР КҤЗДӨГҤ КАРАКОЛ КУРУЛТАЙЫ
6-9-ноябрда Каракол шаарында 100дөй адамдын башын кошкон «Салттуу
баалуулуктарды көңҥл борборуна коюу» деген жыйын өткөрҥлдҥ. Анын максаты
–ар кандай көз караштарды туудурган жана бҥгҥнкҥ кҥндөгҥ элдик билимдердин
ар кыл кырларын көрҥҥ болду.
Аталган жыйын ырым-жырымдарга байланыштуу жай мезгилинде Таласта
өткөрҥлгөн семинардын тажрыйбаларына таянды. Жогорку билимдҥҥ жана
дипломсуз адамдар; салттуу маданиятты алып жҥрҥҥчҥлөр жана окумуштуулар,
изилдөөчҥлөр; студенттер жана окутуучулар деген сыяктуу эки жээктин адамдары
мында дагы маңдай-тескей олтуруп, ойлорун ортого салууга жетишишти. Кыргыз
мамлекеттик улуттук, «Манас-тҥрк», Кыргыз-славян, Борбордук Азиядагы
Америка, Ишенаалы Арабаев атындагы педагогикалык - университеттеринен
өкҥлдөр болду. Салттуу билимдин ар кыл өкҥлдөрҥ: бҥбҥ-бакшылар, көзҥ
ачыктар, шайыктар, манасчылар жана дин өкҥлдөрҥ келишти.
ЭЛ ООЗУНАН ЖАЗЫЛГАН МААЛЫМАТ «ООЗЕКИ ТАРЫХ» ДЕП
АТАЛАТ
2007-жылдын январь айында «Айгине» «Кыргызстандагы мазар басуу:
Талас тажрыйбасынын негизинде» аттуу 27,375 басма табак көлөмҥндөгҥ китебин
кыргыз тилинде, март айында ошол эле китепти англис тилинде жарыкка чыгарды.
Аталган эмгек буга чейин жарык көргөн «Талас жергесиндеги кылым карыткан
мазарлар» (Бишкек-2005) жана «Касиеттҥҥ Нылды-Ата» (Бишкек-2006)
китептеринин мазмунун дагы камтыйт. Ал эки негизги бөлҥктөн тҥзҥлҥп, биринчи
бөлҥгҥ Талас жергесиндеги мазарлардын тизмесин, сҥрөттөмөсҥн, мазар басуу
себептерин, тартип-эрежелерин, мазарга байланыштуу адам тагдырларын,
шайыктар менен кароолчулардын баянын, мазарларда аткарылуучу ырым357

жырымдарды, совет учурундагы мазар басуу тажрыйбасын камтыды. Ал эми
китептин экинчи бөлҥгҥ мазар басуу көрҥнҥшҥнө карата ар кыл адистиктеги –
тарыхчы, маданият таанучу, адабиятчы, фольклорчу, психиатр, зоолог, биолог
окумуштууларынын жана илимге жаңы баш коюп жаткан дилгир студенттердин
макалаларына, көз караштарына арналды.
Китепке маалымат берген кишилердин көбҥ - карыялар. Бул маалымат алар
тирҥҥ кезинде алынбаса, кумга синген суудай жок болуп кетет эле. Бара-бара бул
маалымат өзҥ кадимкидей тарыхка айланат.
Китептин ҥстҥндө иштеген адамдар - Aйгиненин мурунку жана азыркы
кызматкерлери: китептин концепциясына салым кошкон Натан Лайт; китептин
биринчи версиясынын ҥстҥнөн иштеген Мукарам Токтогулова; китептин экинчи
редакциясын даярдаган Аида Эгембердиева; 2005-жылдын бҥткҥл талаа
иштеринин логистикасын жана жҥзөгө ашырылышын камсыздаган Аида
Алымбаева; китептин техникалык даярдыгын өзҥнө алган Гҥлжан Кудабаева;
биологиялык көп тҥрдҥҥлҥк боюнча талаа иштерин жетектеген Земфира
Иногамова; китептин англисче версиясын даярдоону жетектеген Гҥлмира
Алдакеева.
Бул китептин пайда болушуна эбегейсиз салым кошкон Талас
мамлекеттик университетинин студенттер тобу болду.
КАЙРА КАЙТЫП ЖОЛУГУШЧУ ЖОЛДОР БАР…
«Айгине» уюму өзҥнҥн алгачкы изилдөөсҥн баштаган Талас жергеси
изилдөөнҥн ар кыл өңҥтҥнө ачык болуп, ишти кубаттоого ала турган адамдар
арбын болгондуктан, анда иш жҥргҥзҥҥ абдан жеңил. Бирок уюм ал карылардан
маалымат чогултуп эле тим болбостон, кылган иштерин кайра аларга сунуштап,
сынына коюп, кеңешин угуп турушу ортодогу ишенимди бекемдеп, иштин
пайдасына өбөлгө тҥзөт. 2007-жылы 24-мартта Талас жергесинде буга чейин
«Айгине» менен иштешип келе жаткан салттуу маданиятты алып жҥрҥҥчҥлөр
жана мектеп мугалимдери, обладминистрация өкҥлдөрҥ менен жолугушуу
өткөрҥлҥп, аларга «Кыргызстандагы мазар басуу: Талас тажрыйбасынын
негизинде» китеби таркатылды. Катышуучуларга «Айгиненин» 2006-жылы
бҥтҥргөн иштери тууралуу маалымат берилди. Молдочулук тууралуу жаңы
долбоор ишке киргизилип жатканы айтылды. Айгине эл менен жолугушкан
учурларда мазар басуу көрҥнҥшҥн мектеп балдары ҥчҥн ылайыктап окутуу
сунушу болгон. Аны эске алып 4-класстарга ылайыктап «Мурас таануу» китебин
жазып көрҥҥ ою жаралган. Бул чогулушта мектеп мугалимдери менен көзмө-көз
отуруп, ал китеп эмнелерди камтышы керектиги тууралуу пикир алмашуу болду,
китепти тҥзҥшө турган мугалимдер аныкталды.
МЕН БАРДЫК ДҤЙНӨЛҤК ДИНДЕРДИН ТҤПКҤ
ЧЫНДЫГЫНА ИШЕНЕМ (МАХАТМА ГАНДИ).
2007-жылы 28-мартта «Сорос-Кыргызстан» уюму менен бирдикте
«Кыргызстан мусулмандары кандай исламды тутунушат?» деген темада «Ачык
Кыргызстан» телеберҥҥсҥ уюштурулду. Ага Талас жергесинен манасчы
Жуманалиев Асанкан, шайыктар Чоңмурунова Чачыкей, Мамеков Жумадил,
Оштогу Сулайман тоо ыйык жеринин шайыгы Култаев Алымбек ажы жана башка
региондордон атайын чакырылган адамдар, окумуштуулар, дин өкҥлдөрҥ,
студенттер катышып, ой бөлҥшҥштҥ.
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БЕТМЕ-БЕТ
Апрелдин 25инде «Айгине» өз иш имаратында «Азыркы коомдогу
молдолордун орду» деген темада семинар уюштурду. Семинардын максаты
бҥгҥнкҥ коомдогу молдонун орду жана анын аткарган кызматы менен коомго
таасири тууралуу талкуу жҥргҥзҥҥ болчу. Талкуу учурунда ата-бабалардын
ишеним, салттары менен исламдын ортосундагы пикир келишпөөчҥлҥк жана
исламдын бҥгҥнкҥсҥ менен келечеги жөнҥндөгҥ маселе сөзгө алынды.
Семинарга Ислам окуу жайларынын жетекчилери, окутуучулары, Бишкек
шаарындагы мечит имамдары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтҥнҥн алдындагы
дин иштери боюнча агенттигинин, Кыргыз Республикасындагы мусулмандардын
руханий башкармалыгынын мҥчөлөрҥ, жогорку окуу жайлардын мугалимдери,
медресе кызматкерлери, Кристенсен уюмунун Кыргызстандагы өкҥлҥ жана «Бата»
сыяктуу салттуу маданиятты алып жҥргөн уюмдардын өкҥлдөрҥ болуп,
жыйырмадан ашык адам катышты.
Албетте, семинар учурунда бардыгы ойдогудай болуп, катышуучулар
эриш-аркак тил табышып кетишти деп айтуу кыйын. Анткени исламдын жана
кыргызчылыктын жактоочулары бир столдун четинде бетме-бет, маңдай-тескей
отуруп эки тарап ҥчҥн тең талуу маселени сөз кылышканда, пикир
келишпестиктердин, талаш-тартыштын чыгып кетиши мыйзам ченемдҥҥ көрҥнҥш
эле. Акыры бир динди ар башка тҥшҥнгөн адамдар жалпы кепке келишип, бирок
ар кимиси өз оюнда кала бергени байкалды.
Ушундай эле маанайдагы сҥйлөшҥҥлөр 25-июнда Каракол шаарында
облустук казы баш болгон молдолор менен «Айгине» мҥчөлөрҥнҥн жана
кыргызчылык өкҥлдөрҥнҥн жолугушуусунда дагы байкалды.
Жогорку эки жолугушуудан дагы кыйыныраагы – 2007-жылдын 14августунда Талас облусунда Манас-Ордо ыйык жеринин тҥлөөканасында болгон
«Ислам жана ата-бабалар салты» аттуу тегерек стол дешке болот. Тегерек стол
төмөнкҥ маселелердин тегерегинде болмок: А) Кыргыз турмушундагы элдик салт
менен исламдын көрҥнҥшҥ. Б) Молдолордун тҥрлөрҥ. В) Өлкө ичиндеги ар кыл
багыттагы мусулмандарды баш коштуруунун жолдору. Мында «Айгине»
мҥчөлөрҥ атайын молдочулук боюнча буга чейин жҥргҥзгөн изилдөөлөрҥн –
негизинен Улуттук архивдеги булактардын негизинде алынган совет мезгилине
чейинки молдочулук тҥшҥнҥгҥн, акын, жазгыч молдолорду, совет мезгилиндеги
молдолордун абалын, азыркы кҥндҥн молдолору жөнҥндөгҥ жыйынтыктарды
катышуучуларга көргөзҥҥнҥ, алардын сунуш-пикирин угууну, андан соң мазар
басуу ишеними туурасында тартылган тасмаларды көрсөтҥҥнҥ, чай ҥстҥндө ислам
өкҥлдөрҥ жана кыргызчылык жолундагылар менен жогорку маселелердин
тегерегинде биргелешип баарлашууну ниет кылып барган. Бул ниет толугу менен
ишке ашты деп айтуу кыйын. Казыят тарабынан «Айгине» жасаган иштер
байыркы «караңгылыкты», «бутпарастыкты» колдогондой кабыл алынып,
баарлашууга анча шарт тҥзҥлгөн жок.
Бирок жогорку жолугушуулардан кийин дагы Талас облусунун көптөгөн
молдолору менен баарлашуулар, пикир алышуулар, маалымат топтоолор,
суроолордун жандырмагын чечҥҥлөр «Айгиненин» Таластагы тобунун кыздары
аркылуу ишке ашырылып турду жана жалпы изилдөөнҥн жыйынтыгында
молдолор боюнча салмактуу макала бҥткөрҥлгөн.
«МУРАС ТААНУУНУН» КӨЗ ЖАРЫШЫ
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Мектеп окуучуларына арналган «Мурас таануу» китебин (4-8-класстар
ҥчҥн) тҥзҥҥдө «Айгине» кызматкерлери бир катар иш-аракеттерди аткарышты.
Китептин жазылышынан тышкары, анын кичинекей бөбөктөр тарабынан
кабылданышын байкоо максатында, Бишкек шаарынын жана Талас, Ысык-Көл
облустарынын айрым мектептериндеги кээ бир окуучулар менен атайын отуруп
иштөө менен, китептин кыйынчылык деңгээлин аныктап, аны жөнөкөйлөткөнгө
жетишишти. 2007-жылдын апрель айынан башталган сҥйлөшҥҥлөрдҥн
жыйынтыгында Билим берҥҥ жана илим министрлигинин, Билим берҥҥ
академиясынын Окумуштуулар кеңешинин жактыруусу жана кошумча окуу
куралы катары бекитҥҥ макулдугу менен «Мурас таануу» китебинин алгачкы
ҥлгҥсҥ октябрь айында жарыкка чыкты. Бишкек шаардык билим берҥҥ
башкармалыгынын жетектөөчҥ адиси Таалайгҥл Насырымбекованын сунушу
менен китеп ноябрь-декабрь айларында Бишкек шаарынын 2 мектебинде (Жал
жана Ак-Босого мектептери) жана Таластын эки мектебинде (Талас шаарындагы
№1 жана Талас районунун Кара-Суу орто мектеби) сынактан өткөрҥлҥп, 4класстын окуучулары ҥчҥн гана эмес, 4-8-класстардын окуучуларына ылайыктуу
китеп катарында табылды. Сҥрөт менен көркөмдөлҥп, аталган китеп 2008-жылдын
сентябрь айына карата кайрадан жарык көрҥп, бҥгҥнкҥ кҥндө республиканын
ондогон мектептеринде окутулууда.
Китепти тҥзҥҥдө, сынактан өткөзҥҥдө, ага карата пикирлерди чогултуп,
талдоого алууда, расмий уюмдардын уруксатын алууда жана китепти таратып,
азыркы учурда көзөмөлгө алууда «Айгиненин» улуу кызматкери Аида
Эгембердиеванын салымы зор.
ТАСМАДА КАЛГАН ЭЛЕСТЕР
2007-жылдын июнь айы «Айгине» ҥчҥн маанилҥҥ айлардын бири болду.
Анткени уюм «Кыргызфильм» студиясынын кызматкерлери менен барып, негизги
5 мазар – Манас-Ордо, Нылды-Ата, Боз-Тектир, Ак-Тайлак жана Зулпукор жана ал
мазарларга тагдыр-жолу бириккен адамдар туурасындагы 5 тасмасын тартып
кайтты жана ал тасмалар МТРК каналында жекшемби кҥнҥ, эртең мененки саат
08.40 тан тартып, саат 09:00 га чейин, сентябрь айында жана октябрь айынын
биринчи жумасында көрсөтҥлдҥ (2007-ж.).
«Айгине» тарткан тасмалардын өзгөчөлҥгҥ - алардын негизги каармандары
катардагы зыяратчылар, кароолчу-шайыктар. Ошону менен бирге кыргыз
коомунда эзелтен орун алган мазар басуу салты биринчи терең изилденип, тасма
аркылуу көпчҥлҥк элге сунушталды. Бул өзҥ байркы салтты сактоо менен бирге эл
арасында жашаган көрҥнҥштөргө көнҥл бурууну көздөдҥ.
АКЫЛ-ЭС АДИСТЕРИ ЭМНЕ ДЕЙТ?
2007-жылдын 12-июнунда «Айгине» «Трансперсоналдык психология:
Кыргызстандагы өнҥгҥҥ мҥмкҥнчҥлҥктөрҥ» деген тегерек стол уюштурду.
Трансперсоналдык психологияны жөнөкөйлөштҥрҥп тҥшҥндҥргөндө, бул адамдын ички дҥйнөсҥндө акыл-эстен тышкары көрҥнҥштөрдҥ изилдөө жана
тҥшҥнҥҥ тармагы. Мисалы, манасчылар кандайча дастанды кҥндөп-айлап
токтобой айта алышат? Куучулар, атайын билим албаса, кишилерди кантип
тазалап, дарылай алышат?
Иш-чарага психикалык саламаттык чөйрөсҥндөгҥ адистер, философтор,
тилчи-адабиятчылар, элдик дарыгерлер катышты. Дҥйнө таанымдардын таптакыр
ар кыл болгондугу коюлган маселенин жандуу талкууланышына кедергисин
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тийгизген жок. Тегерек столдун эң маанилҥҥ жыйынтыгы – трансперсоналдык
психологиянын негизги идеяларынын эбак эң ар тҥрдҥҥ психодарылоочулук
(психотерапевттик) усулдар ҥчҥн ийгиликтҥҥ колдонулуп жаткандыгы болду. Көп
убактан бери «Айгине» менен тыгыз иштешип келе жаткан психиатр, Кыргыз
Мамлекеттик Медициналык академиясынын Дипломдон кийинки билим берҥҥ
борборунун жетекчиси Д.У.Адылов 3000 элдик дарыгерди изилдөөдөн өткөргөн
тажрыйбасы менен бөлҥштҥ жана жашоодо адаттан тыш жөндөмдөрдҥн боло
тургандыгын маалымдады.
«АЙГИНЕ» – КАЛИФОРНИЯДА
«Айгине» мҥчөлөрҥ – анын жетекчиси Гҥлнара Айтпаева менен эксперти
Елена Молчанова (психиатр) жана Аида Алымбаева 2007-жылы 14-октябрда
Калифорниянын Пало Альто шаарындагы Трансперсоналдык психология
институтунда «Кыргызстандагы мазар басуунун тарнсперсоналдык багыттары»
деген дарс окушуп, «Айгиненин» мазар басуу жөнҥндө тарткан тасмаларын
көрсөтҥшкөн. Андан соң алар 20-21-октябрда Сиэтл шаарында Борбордук
Евразияны изилдөө коомчулугунун (CESS) эл аралык илимий конференциясында
«Кыргызчылык – рух менен илимдин ортосундагы изденҥҥ» деген маселени, ал
эми Аида Алымбаева кыргыз элинин өзҥн-өзҥ аныктоо маселесин Бишкекке
жакын жайгашкан Келечек жаңы конушунун мисалында баян жасашкан. Бул
сапардан соң, 2007-жылдын 20-ноябрында «Айгинеде» кайрадан Кыргызстандагы
Трансперсоналдык психологиянын келечеги темасында тегерек стол болуп өттҥ.
Мында аталган институтка баргандагы «Айгине» кызматкерлеринин ишаракеттери жөнҥндө сөздөр болду.
АЯЗДУУ КЫШТАГЫ УЛУУ ОТ
2008-жылдын 7-февралында тҥнкҥ 12 де «Айгине» уюму Ата-Бейит ыйык
жеринде Улуу от ырымын өткөрдҥ. Бул иш-чараны аткаруу жөнҥндөгҥ ой Кошмо
Штаттардагы Гавайи жеринде жайгашкан мамлекеттик эмес «Дҥйнөлҥк байыркы
салттуу илимдер тутуму» менен бирге даярдалды.
Улуу От демилгеси 2007-жылдын март айында Талас жергесинде
көтөрҥлдҥ. Ошол учурда антропология илиминин доктору Апила Колорадо,
«Дҥйнөлҥк байыркы салттуу илимдер тутумунун» жетекчиси, Талас жергесинде
болуп, карыялар менен жолукканда, кыргыздын байыркы ырымдары тууралуу
баяндаган адамдардын ичинен Кудакеев Жеңиш, Райымбеков Жапаркул жана
Сооронбаева Сонунбҥбҥ улуу отту улантуу ойлорун билдиришкен. Бул ойго
таасирленген Апила Колорадо Улуу от жөрөлгөсҥн өткөрҥҥнҥ «Айгинеге» октябрь
айында сунуштап, 5 ай бою биргеликте көрҥлгөн даярдыктын жыйынтыгы 7февралда айкындалды. 2008-жылдын кыраан чилдесине карабай, дҥркҥрөп кҥйҥп,
жалбырттаган оттун жанында, ыйык жерде жаткан шейит кеткен арбактарга куран
окулуп, өлкөдөгҥ жана дҥйнөдөгҥ тынчтык ҥчҥн тилек айтылып, манасчылар
«Манастан» ҥзҥндҥ аткарышты. От жагууга чейинки бҥткҥл даярдык
пландашылып, ал эми От жанында кылына турган иштер алдын ала
ойлонулбаганы менен, ырымдын кҥбөсҥ болгон 18 киши бири-биринин шартынан
чыкпай, бири айткан ойду экинчиси улап, тилек тилөө ойдогудай өткөнҥ
катышуучуларды кубандырды.
Эртеси кҥнкҥ Айгинеге келишинде, Сулайман-Тоонун шайыгы Култаев
Алымбек ажынын компьютердин экранынан Улуу от сҥрөттөрҥнҥн бир нечесинде
оттун жалынынан «Алла» деген сөздҥн жазылып калганын чийип көргөзҥп
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бергени, бул кылган ишибиздин Кудай тарабынан кабылданышы болду го деген
жоромолду жаратты.
От айдын 7-кҥнҥ жагылган себеби, чыгыш (кытай) календары боюнча дал
ушул кҥн жылдын башталышы эсептелсе, экинчи жагынан кыргыздар ҥчҥн 7
деген сандын ыйыктыгы буга себепкер болду.
Ата-Бейит
болсо
кыргыз
элинин
1937-жылкы
репрессия
курмандыктарынын сөөгҥ табылган жер болгондуктан, бара-бара эл ҥчҥн ыйык
жерге айланган. Андан дагы кызыктуусу - Улуу отко кичинекей секелек 5 жашар
кезинде атасынан кайгылуу окуя жөнҥн угуп, 70 жыл бою ошону көкҥрөгҥндө
сактап, элдин жҥгҥн көтөрҥп, эгемендҥҥ бийлик башындагыларга айтып берип,
курмандык сөөктөрҥн таап берген, азыркы 83 жаштагы Кадыралиева Бҥбҥйра
апанын катышып, ошол жер, болгон окуя тууралуу айтып бергени болду.
УЛУУ НООРУЗ КҤНҤНДӨГҤ УЛУУ ОТ
Нооруз Улуу оту 21-март, Улуу Нооруз кҥнҥ Ысык-Көл жергесиндеги
Манжылы-Ата ыйык жеринде жагылды. Кҥн менен тҥн теңелип, жер менен
табиятта жаңылануу башталган бул убакыт-саат дҥйнө тынчтыгын жана
бейкутчулугун тилөөгө багытталган биздин иш-аракетибиздин эң ыңгайлуу
мөөнөтҥ деп эсептелди. Улуу от жагуунун максаты – акыркы учурларда өлкөбҥздө
болуп жаткан табигый кырсыктардын тизмеги менен коомдук турмушубуздагы
анчейин келишпестиктерден улам жана бащка өлкөлөрдҥн мисалынан көрҥпбилип, тынчсызданып тургандай, дҥйнө коркунучтуу чектин кырына келип,
белгилҥҥ бир элдин гана эмес, бҥтҥндөй дҥйнө элинин, Жердин тагдыры
кылтылдап турган учурда кайсыл өлкөнҥн болбосун, бул көрҥнҥшкө кайдыгер
карай албачу адамзатынын атынан бир нече өлкөдө тилек билдирҥҥ эле.
Улуу от Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Алтай, Перу жана Мексика,
Эфиопия, Америка өлкөлөрҥндө (дҥйнөнҥн – 22, Кыргызстандын – 7 жеринде) бир
убакытта жагылып, ааламга бир ой-тилек айтылды. Улуу Оттун демилге
көтөрҥҥчҥлөрҥ тарабынан бир нечелеген адамдардын сунуштарынын негизинде
иштелип чыккан тилек төмөнкҥдөй болду: «О Жараткан, дҥйнө элдеринин аңсезими өсҥп, пейили кеңейип, дили тазарсын. Жер-Эне табигый тополоңдордон
тышкары болуп, адамзат бейпилдикте жана молчулукта жашап, Жараткандын
жарыгына умтулсун».
От ҥч өлкөнҥн өкҥлдөрҥ - Мексикадан келген Апила Колорадо,
Швейцариядан келген, Улуу оттун эң жаш, бирок тҥшҥнҥгҥ жетик
катышуучуларынын бири Юлиана жана Кыргызстандын атынан «Айгине»
изилдөө борборунун улуу илимий кызматкери Аида Эгембердиева тарабынан
тутандырылды. Мунун өзҥ ар кыл өлкө, дин, мамлекет өкҥлдөрҥнҥн ортосундагы
биримдиктин болушуна болгон тымызын ниет эле. Иш-чарага өлкөнҥн бардык
облустарынан 150 дөй киши катышты.
Ырас, «Айгине» ҥчҥн ар бир эле иш-чараны өткөрҥҥ оңой-олтоң боло
бербейт. Манжылы-Атадагы Улуу от кабарын уккан Борбордук мечит өкҥлдөрҥ,
алдын-ала муфтиятка «Айгине» тарабынан тҥшҥндҥрҥҥ каты жазылып,
жеткирилгенине карабастан, «бутпарастыктын жаңыланышы» катары кҥнөө
коюуга аракет кылышты. Буга «Айгине» эмне демекчи? Ислам чегинде жҥргөн
молдолор, адистер өз көз карашын айтууга акысы бар. Ошону менен бирге 70
жылдан ашык бабалардын улуу салтын - от жагып, анын тегерегинде тилек тилеп,
тазаланып тургандыгын унутпай, эсинде сактап келе жаткан карыялардын дагы
ошол салтты жаңыртууга толук акысы бар. Демек, бул кең дҥйнөдө мындай көз
карашты өнҥктҥрсөк кандай болот: бири-бирибизге өз руханий чегибизде жҥрҥҥгө
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мҥмкҥнчҥлҥк берҥҥ,
өз тҥшҥнҥгҥбҥздө жҥргөн ҥчҥн кҥнөө такпоо жана
келишпестик жолуна тҥшпөө.
Мындай келишпестиктин пасайышы адам аң-сезиминин өсҥҥсҥ менен ишке
ашышы мҥмкҥн. Бул жагдайда «Айгине» ар бир мҥмкҥн болгон учурда мазар
баскан зыяратчылардын көбҥ өздөрҥн мусулманбыз деп эсептешээрин, алар дагы
мусулманчылыктын парздарын аткарып, ыйык жайларга зыярат кылганы барып,
тҥпкҥсҥ Кудайга сыйынаарын кайталап айтып келе жатат.
КАЙРА ЭЛЕ ТАЛАСКА ТАРТЫЛАБЫЗ…
2008-жылдын 14-мартында Талас университетинин залында өткөн
чогулуштагы негизги маселе айыл чарбасы менен ыйык жерлердин байланышы
туурасында болду. Дегеле Талас жергесинде дыйкандар кайсыл маданий
өсҥмдҥктҥ өстҥрсө баа болуп берээри, анын киреше, чыгашалары, элдин керектөө
мҥмкҥнчҥлҥктөрҥ менен зарылдыктары тууралуу сөз болду. Сөзгө жандуу
катышкан
мазар
шайыктары,
кыргызчылык
жолундагылар
жана
обладминистрация менен университеттин өкҥлдөрҥ чогулуштун соңунда
«Айгине» тарабынан тартылган 5 тасма менен таанышып, ойлорун билдиришти.
«Айгиненин» 4 жыл ичинде аткарган иштери дээрлик мазар жана мазар
басуу көрҥнҥшҥнө арналганы менен, ага катар мусулманчылык менен
кыргызчылыктын айкалышы жаатында молдолор менен иш алып баруу, атайын
иштелип чыккан суроолордун негизинде сурамжылоо жҥргҥзҥҥ, элдик
дарыгерлерден дары чөптөр жөнҥндө маалымат топтоо иштери дагы жҥрҥп жатты.
Бул өңҥттө, албетте, Жусупова Назира, Сатишева Назира, Ибраимова Зарима,
Дооронбекова Бегай, Осмоналиева Алина, Асанакунова Назгҥл деген, Талас
мамлекеттик
университетинин
тарых
жана
кыргыз
филологиясы
факультеттеринин алдыңкы студенттеринин салымы зор болду. Алар бизге
Таластагы касиеттҥҥ адамдар менен иш жҥргҥзҥҥдө көпҥрө болуп беришти.
ЧЫГЫШ МЕНЕН БАТЫШ КААТЧЫЛЫКТАН ЧЫГУУ ЖОЛДОРУН
ИЗДЕНҤҤДӨ
«Айгиненин» мазар басуудан тышкары алып барган иштеринин бири
каатчылык маселесине багытталды. 2008-жылдын 2-3-апрелинде Ысык-Көл
мамлекеттик университетинин имаратында «Айгине» мҥчөлөрҥ аталган окуу
жайдын тарых жана филология факультеттеринин студенттеринин арасында бир
ай мурда жҥргҥзгөн сурамжылоосунун жыйынтыгынын негизинде жаңы тандалган
балдар менен жолугушту. Алар менен мазар басуу көрҥнҥшҥ тууралуу алгач сөз
баштап, анан негизги темага өтҥштҥ. Кыйын (согуш, ачарчылык, жут, каатчылык)
учурларда жан сактоо боюнча эл арасында болгон билим-тажрыйбаны чогултуу
багытында талаа изилдөөлөрҥн жҥргҥзҥҥ ҥчҥн жумушчу тобун тҥздҥ. Тандалган
топ апрель айынан баштап ишке киришти.
Каатчылыкты иликтөө бир жагынан жергиликтҥҥ, Ысык-Көл облусундагы
тажрыйбаларга таянылса, экинчи жагынан батыш адабияттарындагы
жөндөмдөшҥҥ (resilience) багытындагы ойлорду иргеп чыгуу менен коштолду.
Аталган изилдөөнҥ баштоодо студенттер менен алгачкы жолугушууну
өткөзҥҥгө шарт тҥзҥп, бизге ыңгайлуу бөлмөсҥн берип, «Айгиненин»
кызматкерлерин жылуу жҥз менен кабыл алып, өзҥнҥн адистигине жараша ыйык
жерлерге карата пикирлерин сунуштап, керек учурда «Айгине» менен мазарлар
тегеретесинде изилдөө жҥргҥзҥҥгө чын дилинен жардам көрсөтөөрлҥгҥн агедил
билдирген К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин
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ректору Токтосопиев Алымбай Молдокматовичке тҥшҥнгөндҥгҥ жана кылган
камкордугу ҥчҥн терең ыраазычылык билдирип кетҥҥ парзыбыз.
СЫРДУУ ДҤЙНӨ МЕНЕН ИЛИМДИН ОРТОСУНДАГЫ
ШАЙКЕШТИКТИ ИЗДӨӨ
Апрель айындагы «Айгине» ҥчҥн, ошол эле учурда аалам-жер-адам
байланыштарына кызыккан башка бир катар адамдар ҥчҥн дагы, маанилҥҥ окуя
улуу физик Самат Кадыровдун уулу Демир Кадыров менен жолугушуп, анын
таасирлҥҥ философиялык концепциясын угуу болду.
Самат Кадыровдун көзҥ барда 35 жыл бою иштеп чыккан «Табият
таануунун пайдубалдуу маселелери» теориясы Санкт-Петербург шаарында
жактырылып, ал эми Кыргызстанда өлкө башчысынын Эйнштейнге болгон чексиз
урматынан улам колдоого алынган эмес. Эми ата көзҥ өтҥп кеткен соң, анын ишин
улантып, «Уңгуталаа» теориясын өз алдынча өнҥктҥрҥп келе жаткан Демир
Кадыров ар кыл доорлордун диний жана руханий окууларын четке какпайт.
Атҥгҥл ал бизди бҥгҥн кызыктырып, изилдөөгө алынып жаткан мазарлардын,
кыргызчылык жолундагылардын касиетин чечмелеп берҥҥ мҥмкҥнчҥлҥгҥнө ээ.
Биздин
ойлорубуз,
кыялдарыбыз,
коркунучтарыбыз
магниттик
биоталаабызда камтылат. Биздин ойлорубуз кандай болсо, жеке талаабыз дагы дал
ошондой. Ошондуктан бардык оорулар энергетикалык жаратылышка ээ. Бардык
диндер бекеринен адеп-ахлак менен жҥрҥм-турумга маани беришкен эмес.
Ойлордун тазалыгы, чынчылдык – булар акыл-эстен сыгылган тҥшҥнҥктөр эмес,
чыныгы турмуштук нерселер.
Диний сезим менен ишенимдин жоктугу – азыркы тарбиянын
калыптарынын натыйжасында алынган оору, жоготуу. Чындыгында адамдар
дҥйнөгө жука аң-сезим жана тубаса динге ийкемдҥҥлҥк менен төрөлҥшөт. Бул
жөндөмдҥҥлҥк маалымат сыяктуу адам ДНКсында камтылган, башкача айтканда,
ген менен берилет – деген ойлорун сунуштаган Демир Кадыров руханий дҥйнө
менен илим Уңгуталаа теориясына негизделген философияны бекемдеши керек
деп ишенет.
Бул жолугушуу – «Айгиненин» сырдуу дҥйнө менен илимдин ортосундагы
шайкештикти издөө аракеттеринин жана ал аракеттердин натыйжаларынын бири.
КАЛМАК МЕНЕН КЫРГЫЗДЫН БАШЫН БИРИКТИРГЕН
АКБАШ-АТА
Кыргызстандагы көпчҥлҥк зыяратчылар өздөрҥн мусулманбыз деп
эсептешет. Ырас, исламды изилдеген адистер белгилегендей, дҥйнө жҥзҥндө бир
гана Аллага сыйынуунун ар кандай жолдору байкалат. Бҥгҥнкҥ кҥндө «Айгине»
иштешкен адамдардын көбҥ байыркы салттуу баалуулуктарды исламдын негизги
талаптары менен шайкештикте алып жҥрҥшөт. «Айгиненин» 2004-2007-жылдары
жҥргҥзгөн изилдөөлөрҥнҥн жыйынтыгы Кыргызстан ҥчҥн мусулманчылыктын
ушул тҥрҥ мҥнөздҥҥ жана кеңири тарагандыгын көрсөттҥ.
Кыргызстанда дал эле ушундай ишенимди аркалаган башка элдер дагы
жашайт. Алардын бири – калмактар. Кыргыздар менен калмактар Каракол
шаарына жакын жайгашкан 4 айылда жанаша, эриш-аркак жашашат. Мисалы,
Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районундагы Акбаш-Ата мазарына кыргыздар дагы,
калмактар дагы бирдей катташат. Бул ыйык жердин сакталышы калмактардын
байыркы салтынын – мазар басуунун сакталышына жана өнҥгҥшҥнө өбөлгө тҥзөт.
Мазар басуу кыргыздардын дагы ыйык жөрөлгөсҥ болгондуктан, аталган мазарга
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кам көрҥҥ менен эки элдин жакындыгын бекемдөөгө мҥмкҥнчҥлҥк болот. Бул
жагдайда «Айгине» атайын долбоор тҥзҥп, Венгрияда жайгашкан Ачык Коом
институтунун колдоосуна ээ болду.
Долбоордун максаты боюнча Акбаш-Атанын тегерегинде төмөндөгҥдөй
иштер жҥргҥзҥлмөкчҥ:
а) Ысык-Көл облусунун Ташкыя, Челпек, Бурма-Суу жана Бөрҥбаш
айылдарындагы калмактардын маданий турмушун жана ишмердигин талаа
изилдөөсҥнө алуу ҥчҥн даярдала турган изилдөө тобуна окутуу иштерин
жҥргҥзҥҥ;
б) Документалдык тасма даярдоо жана аны тартуу;
в) Акбаш-Ата мазарында зыяраткана куруу;
г) Документалдык тасманы элге сунуштоо жана Караколдо жыйналыш
өткөрҥҥ;
д) Тасманы ар кыл мамлекеттик жана жеке телеканалдарга таратуу.
Бул максаттар канчалык деңгээлде ишке ашты?
Жогоруда айтылгандай, изилдөө усулдарына атайын окутулган студенттер
жана «Айгиненин» өзҥнҥн мҥчөлөрҥ тарабынан калмак элинин маданияты, ҥрпадаты, каада-салты, оокат-тиричиликтик маселелери иликтенип, атайын макала
жазылууда.
2008-жылдын сентябрь айынын башында аталган калмак айылдарынын
тургундары жана облустун ар кыл чөлкөмҥнөн келген салттуу билимди алып
жҥрҥҥчҥлөр – кыргызчылыгы барлар, калмак менен кыргыздын абалкы салтын
улап, Акбаш-Ата мазарынын жанында кан чыгарып, мал союп, бир дасторкондо
маңдай-тескей чай ичип, даам сызып, эки элдин тарыхына байланыштуу
окуялардан кеп салышты. Бир ишенимди аркалаган эки элдин бҥгҥнкҥ
турмушунда жанында эки коломтосу, кичинекей кампасы жана зыяраткана
бөлмөсҥ бар чакан имарат бир жагынан ишенимди сактоонун, экинчи жагынан
табият бөлҥкчөсҥнө, жаратылышка кам көрҥҥнҥн ҥлгҥсҥ болуп калды.
Калмак эли жөнҥндөгҥ тасманын ҥзҥндҥлөрҥ алгач аталган жыйында элге
сунушталып, андан соң, ЭМТВ телекомпаниясы аркылуу 2008-жылдын сентябрь
айында Ысык-Көл, Нарын, Ош облустарынын жалпы тургундарына көрсөтҥлдҥ.
«РУХ КӨРӨҢГӨСҤ» ЖЫЙЫНЫ, НЫЛДЫ-АТА КАПЧЫГАЙЫ, ТАЛАС,
2008-ЖЫЛ, 4-7-ИЮНЬ
Нылды-Атадагы жыйында эл арасында орун алып келе жаткан нукура
кыргыз дҥйнөсҥнө таандык көрҥнҥштөрдҥ, алардын тҥрлҥҥ бутак-багыттарын,
кубулуштарын Кыргызстанды өнҥктҥрҥҥ жана элдин жашоо-турмушун
жакшыртуу максатында иштетҥҥ маселелери каралды.
Тамактануу маданияты. Азыктануу жана руханий ал-ахывал. Бул жагдайда
жыйындын катышуучуларына нукура кыргыз тамагын, анын жасалыш
өзгөчөлҥктөрҥн, бөтөнчөлҥктөрҥн, тоолук элдин ашказанында иштетилгендеги
азык адамдын ички руханий абалына, ден соолугуна кандай таасир этээрлиги
жөнҥндөгҥ ойлорду сунуштоо максат кылынды.
Адамдар, ыйык жерлер жана жаныбарлар байланышы. Бул ҥчилтик
маселенин кыргыз дҥйнөсҥнө канчалык жакын экендиги айтпаса дагы
тҥшҥнҥктҥҥ. Ошондуктан «Айгине» муну майдалап, адам менен жаныбарлар
ортосундагы байланышты илимий көз карашта карап чыгууну көздөдҥ.
«Жаныбарлар - колдоочу катары» - деген маселе боюнча салттуу маданият
өкҥлдөрҥ ой жоромолдошсо, «Манастагы» жаныбарлар манасчылар тарабынан,
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жаныбарлардын башка диндердеги орду башка эл өкҥлдөрҥ тарабынан баяндалса,
ал эми Нылды-Атанын пир жаныбарлары маселеси боюнча Жеңиш Кудакеевдин
негизги сөз ээси экендиги талашсыз болду. Кыргыз дҥйнөсҥндөгҥ өзгөчө жаныбар
катары орун берилген кыргыз тайганы жөнҥндөгҥ сөздҥ тайганчы Марс
Кендирбаев менен каскадер Нурбек Болотов отургандардын бҥйрҥн кызыта кеп
куруп беришти. Алардын жанында ээрчите келген тайгандары айтылган сөздҥн
тирҥҥ көрсөтмө куралы катары кызмат кылышты.
Жыйындагы негизги каралуучу маселелердин бири - кайыптан келген
кабарлар болду. Бул жагдайда биз биринчи сөз кылган жокпуз. Эки кишинин
башы бириксе, «баланча бая кҥнҥ мындай аян алыптыр», «анын көзҥ ачылыптыр»,
«касиети бар экен» деген сыяктуу сөз-айың айткан учурлар болгон. А тургай
атайын гезит ачылып, бир нече китептер жарык көрҥп, бҥгҥнкҥ учурда кайып
маселеси анчейин тҥшҥнҥксҥз нерсе эмес. Эгемендҥҥлҥктҥн шарты менен эркин
сөз сҥйлөө ыңгайы көптөгөн кыргыз баласынын ачылбаган сырларын ачып, анын
адамдык, турмуштук озуйпасын башка тараптарынан айкындап берди десе болот.
Кеп ошол кабарларды алган адам парзы эмнеде, ал эмнени элге жеткирип, эмнени
көмҥскөдө сакташы керек, ал кабарлар учурдагы турмушка эмне берет, бизди
бҥгҥнкҥ каатчылыктан чыгарганга жарайбы, мындай кабарды алган кыргыздан
башка адам баласы барбы, салттуу «Манастан» соң жаралып жаткан кайып
«Манасы» канчалык тартымдуу – кеп ушул сыяктуу али ачыла элек, бирок сөз
кылууга убакыт-сааты жеткен тҥшҥнҥктөрдҥн ҥстҥндө болду.
Кыргыздын көчмөн болбой калганына бир кыйла убак болсо да, биз бир
кезги ата-бабалардын ырым-жөрөлгөлөрҥнөн, салт-каадаларынан тыш боло албайт
экенбиз. Канча ай, жыл, а балким, кылым, аларды сандыкка бекитип, басып
жатканга болот экен, бирок тҥбөлҥк жок кылуу мҥмкҥн эмес экен. Ал убакытсааты келген кҥнҥ кайра эле «мен мына» деп чыга келет экен. Алардын өлбөстҥгҥ,
тҥбөлҥктҥҥлҥгҥ эмнеде? Бул жагдайда кҥн тосуу, зыярат кылуу, от жагуу, бакшы
бийин бийлөө өңдөнгөн ырымдарды жасап, алардын маанисин ачып берҥҥ жыйын максаттарынын бири болду. Жыйында ушул өңдөнгөн, улуттун кечээги,
бҥгҥнкҥ, эртеңкисине тыгыз байланыштуу көрҥнҥштөр, маселелер, ой-пикирлер
көңҥл чордонунда болду.
Ырас, ар бир маселе боюнча атайын адис адамдар сөз баштаганы менен,
жыйындын ар бир катышуучусу өзҥ каалаган маселе боюнча пикир айтуу, сҥйлөө,
тажрыйбасынан бөлҥшҥҥ укугуна ээ экендигин сезип турушту. Дагы бир айта
кетҥҥчҥ нерсе – ушул ҥч кҥн ичинде кыргыз балдары бир кезги ата-бабаларындай
табият койнунда, боз ҥй ичинде жылдыз санап уктоо, таңкы азанда ызаат менен
кҥн тосуп, табияттын ар бир бөлҥкчөсҥ менен эриш-аркак болуу мҥмкҥндҥгҥнө ээ
болушту. Убара тартпай, калаанын кабат ҥйҥндө өткөрҥлө турган жыйынды
алыскы жайга болжолдогондугубуздун өзҥ - «Айгиненин» ыйык жерлерге болгон
ызаатынын бири эле.
Аталган жыйын боюнча катышуучулардын пикирин болгонун болгондой
баяндоо аталган иш-чаранын маани-мазмунунан дагы бир жолу кабар берет.
Жыйындан кайтып келгенден кийинки алгачкы дҥйшөмбҥдөн тартып
жыйындын катышуучулары «Айгиненин» имаратына келип, кээ бирлери телефон
аркылуу, өз пикирлерин билдирип жатышты:
Дамира Ишенбаевна Жангазиева, Бишкектеги «Даана» медициналык
борборунун жетекчиси: «Айгине» бул жыйынды өткөрҥҥ менен эң негизинен
кыргыздын оокат-тиричиликтик маданиятын (бытовая культура) көрсөтө алды.
Өздөрҥн конок катары гана сезбестен, айрым катышуучулар кыргыз турмушунун
тҥйшҥгҥн ыктыяры менен мойнуна алышып, кээ бирлери идиш жууп, кээ бирлери
мал союп, кара жумуш жасап жҥрҥштҥ».
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Жумадил Мамеков, Талас районундагы Чыпынын мазарынын шайыгы:
«Жыйындагы бардык нерселер мага жакты. Болгону Кҥн тосуу ырымын аткарган
топтун аракеттерин жактырганым жок. Айрымдары менен сҥйлөшө келсем, алар
исламды жерип, «Элим – кыргыз, Урааным – Манас», - деп кыр башында
кыйкырганы менен, өздөрҥнҥн белгилҥҥ бир максаттуу аракеттери, ишенген
пайгамбары жок».
Алымбек Байсалов, Жумгалдагы Тҥгөл-Ата мазарынын шайыгы: «Мага
бардыгы жакты, кийинки ирет биргелешип биздин айылда, Жумгал районунун
Таш-Дөбө айылында өткөрсөкпҥ деген оюм бар. Мындан ары картөшкө, сояга
байланышкан маселелердин ордуна кыргыз тарыхына көбҥрөөк кайрылып, бийик
темаларды кеңейтсеңер жакшы болот эле».
Кубанычбек Тезекбаев, Бишкектеги «Кут-Ордо» уюмунун мҥчөсҥ: «Эң
жакшы жыйын болду. Өзҥңөр байкабаганыңар менен, билинбей эле чоң иш жасап
жатасыңар. Нылды-Атаны биринчи көрҥшҥм, керемет жер экен. Тамчы булактын
таасири өзгөчө болду. Жыйындагы мен өкҥнҥп калган нерсе – Америкадан келген
коноктор менен сҥйлөшө, пикир алыша албай калгандыгыбыз. Мен алардан
«Эгерде ушул багытта иш жҥргҥзгөн башка бир уюм болсо, аны дагы
каржылайсыңарбы?» - деп сурайт элем. Мен кыргызчылыктын көп маселелерин
чечмелеп берип, биздин боз ҥйдөгҥ талаш учурунда молдолорду ынандыргандай
болдум. Улуу оттун жагылышы керемет болду. Мен кандайдыр бир сырларды
көрдҥм. Асмандан нурлар жаагандай болду. Сҥрөтҥңөрдҥ чыгарсаңар, көрсөк
болот эле. Анан дагы бир таңгалдырган нерсе – ошол от жанында зикир чалып
жҥргөн ҥч киши тең эртеси сыр көрбөдҥбҥ… Мен муну Манас атанын рухуна
жалынып жатсак, алардын Мухаммед пайгамбарга ниеттерин буруп
жибергендигинен болду деп ойлоп жатам.
Жыйындагы тамак жагы өзгөчө болду. Атайын жасалып, элге толук
жеткирилди. Кыргыздыкы болсо дагы, айрым тамактарды деле бир жеп көрө элек
экем. Курут менен жасалган шорпо, көжө, дымдама, талкан катыкталган айран –
бардыгы жакшы болду».
Кубанычбек Тезекбаевге биздин жообубуз: «Кристенсен уюму маданиятка
кызыгдар дагы башка Бишкектеги 4-5 уюмду каржылайт. Сунушуңуз негиздҥҥ
болсо, карап көрҥшмөк».
Марс Кендирбаев, тайганчы: «Бардыгы жакшы өттҥ. Тайганга
байланыштуу элдин кызыгуусу кҥчтҥҥ экендиги мени абдан кубантты. Мен дагы
эле сҥйлөй бермекмин. Сөзҥм тҥгөнө элек болчу. Убакыт тар болуп калды.
Мындан аркы ушундай иштерде адам-жаратылыш маселесин дагы тереңдетсек.
Жыйындагы мен кыжаалат болгон нерсе – боз ҥй чечишкенге жардам бербей, эрте
кетип калгандыгым болду. Кыргыздын салтында ҥйдҥ чогуу-чаран чечип, көчтҥ
чогуу узатышат эмеспи».
Жоомарт Кадыралиев, Кыргыз Эл сҥрөтчҥсҥ: «Жакшы иш болду. Жакшы
иш аткарып жатыптырсыңар. Абдан ыраазы болдум. Табияттын койнунда болгону
жакшы болду. Нылдыдан мен 24 жыл мурдагы булагымды кайрадан таптым. Дагы
башка мазарларга зыярат кылып, эки кҥн тең Чоң-Ҥңкҥрдө тҥнөдҥм. Анда да бир
керемет аян болду. Эмнеси болсо да Москва шаарындагы Манас атамдын
эстелигин бҥтҥрҥҥгө аттанганы жаткан сапарымдын алдында Нылдыдагы
аталардын арбагынын алдынан өтҥп, алардын батасын алгандай болдум».
Зарылбек Молдобакиров, бийчи: «Негизинен жакшы өттҥ. Имараттын
ичинде эмес, талаада болгону жакшы болду. Мазарларды басып баратып, бир
булактын таасири мага өзгөчө болду. Өзҥмдҥ таптакыр бир, мурда сезе элек
толкундоо каптап, ошол жерде канча убакыт болсо дагы отура берсе болгудай
шарт тҥзҥлдҥ. Бирок дагы жол алыс эле. Кийин анан кайра эринбей бөтөлкө менен
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ошол булак мазарга барып, суусун алып келбедимби. Эми туугандарымдын
бардыгына касиеттҥҥ булактын суусун таратып, көргөндөрҥмдҥ айтып тҥгөтө
албай жҥрөм. От жакшы жагылды, жакшы кҥйдҥ. Мен кыздардын казан-аякка
аралашып, иштин жҥрҥшҥнө толук катыша албай жаткандыктары өкҥндҥрдҥ.
Тамак жагын айтпай эле коелу, ата-бабалардын биз көрө элек азыктарын жедик».
«ЕВРАЗИЯДАГЫ АНТРОПОЛОГИЯНЫН ТҤПТӨЛҤШҤ» ЖАЙКЫ
МЕКТЕБИ, ЫСЫК-КӨЛ,21- ИЮЛЬ – 3-АВГУСТ, 2008
Эл аралык алака демекчи, «Айгиненин» демилгеси менен Гарвард
университети (АКШ) биргелешип, «Борбордук Евразия» (БЕ) делген аймактагы
жаш мугалимдер жана изилдөөчҥлөр ҥчҥн 2007-2010-жылдарга ҥч жылдык
долбоор тҥзгөн. Бул аймакка Россия, Кавказ, Борбордук Азия, Афганистан,
Монголия жана Кытай өлкөлөрҥ кирет. Долбоорго айтылган өлкөлөрдөн
тышкары, Эстония, Дания, Англиядан да катышуучулар кирди. Жалпы 26 жаш
мугалим жана изилдөөчҥлөрдҥн ичинде ар кыл деңгээлде тиешеси бар
окуучулардын жана окутуучулардын тобу тҥзҥлгөн: алардын ичинде антропология
чөйрөсҥндө иштегендер, аралаш (илимдердин кесилишиндеги) сабак өткөндөр,
жана дегеле антропология алар ҥчҥн жаңы илим болгон адамдар бар.
Долбоорду Ачык коом институтунун (OSI, Венгрия) Жогорку билимди
колдоо программасы (HESP) каржылайт.
Антропология – бҥткҥл постсоветтик өлкөлөр ҥчҥн адамды жана
маданиятты изилдей турган жаңы коомдук илим болуп саналат. Бҥгҥнкҥ кҥндө
Евразияда антропология боюнча сабактарды сунуш кылган бир нече гана окуу жай
бар. Анын бири – «Айгиненин» жетекчиси Гҥлнара Айтпаева тарабынан
Борбордук Азиядагы Америка университетинде 1998-жылы ачылган «Маданий
антропология жана археология» (алгач «Кыргыз этнологиясы» деп аталган)
бөлҥмҥ.
Антропологиянын негизги изилдөө усулдары Батышта калыптанган. Бул
долбоордун негизги максаты белгиленген чыгыш өлкөлөрҥндө антропологияны
билим берҥҥ жана методология тармактары катары өнҥктҥрҥҥ болуп саналат.
Долбоордун максаттары:
1. Антропология илиминин негизги теорияларын жана усулдарын
Борбордук Евразиядагы жогорку окуу жайлардын мугалимдерине жана
изилдөөчҥлөргө таанытуу. Бул антропология мугалимдерине гана эмес, жалпы
коом таануу сабактарынын окутуучулары ҥчҥн дагы пайдалуу шарт.
2. Антропология Борбордук Евразиядагы жогорку окуу жайларындагы
сабактардын окутуу методологиясына дагы салым кошот. Бул максат
антропология мугалимдерине, же ага жакын адистерге окуу программаларын жана
сабактардын программаларын тҥзҥҥ, жана башка коом таануу сабактарын
окутууда антропология ыкмаларын талкуулоо жана талаа изилдөөсҥн кҥчөтҥҥ
жолдору менен жеткирилсе болот.
3. Антропология жана ага жакын багыттарда иштеп жаткан мугалимдер
жана изилдөөчҥлөрдҥн арасында байланыштын тҥптөлҥшҥнө шарт тҥзҥҥ - мунун
өзҥ Борбордук Евразиядагы окуу жана изилдөө жайларынын адистеринин
ортосунда эл аралык деңгээлде шарт тҥзҥҥ мҥмкҥндҥгҥн жаратуу дегендик.
Долбоордун мугалимдеринин арасында Гарвард университеттинен (АКШ)
Др. Майкл Херцфелд, Др. Тед Бестор, Др. Лаура Адамс и Др. Жон Шоберлайн,
Макс Планк институтунан (Германия) Др. Натан Лайт жана Канзас
университетинен (АКШ) Др. Ариен Дуайер жана башкалар бар.
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Долбоордун ар бир жылында катышуучулар жайкы мектепке чогултулат
жана андагы алган маалыматтарынын негизинде окуу жылдын ичинде өз окуу
жайларында бир нече иш- аракеттерди жасашат.
Биринчи жайкы мектеп Ысык-Көлдөгҥ «Роял Бич» эс алуу жайында 2007жылы 15-июлдан 4-августка чейин уюштурулган. Биринчи жылдын темасы
«Евразиядагы антропологиянын тҥптөлҥшҥ» деп аталган.
Экинчи жайкы мектеп ушул эле эс алуу жайында «Антропологиядагы
бҥгҥнкҥ орчундуу маселелерди таануу» деген багытта 2008-жылдын 21-июлунан
3-августуна чейин өттҥ.
БОРБОРДУК-ЕВРАЗИЯНЫ ТААНУУ КООМЧУЛУГУНУН БИРИНЧИ
АЙМАКТЫК КОНФЕРЕНЦИЯСЫ , ЫСЫК-КӨЛ, 4-7 АВГУСТ, 2008
Борбордук-Евразияны таануу коомчулугу (БУТК) 2000-жылы Азияны
изилдеген Тҥндҥк Америкадагы жашаган илимпоздор тарабынан тҥзҥлгөн.
Адатында БУТКтын жыл сайын өткөрҥлө турган конференциялары чоң, атагы
чыккан Америка Кошмо Штаттарынын университеттеринде орун алат.
2006-жылы «Айгине» борбору Азия чөлкөмҥн изилдеген уюм
конференцияларын чөлкөмдҥн өзҥндө өткөрҥп, көбҥрөөк жергиликтҥҥ
илимпоздорду катыштырсын деген демилгени көтөрҥп чыкты. Бул демилге 2008жылдын август айына ишке ашырылды. .
Конференцияга 26 өлкөдөн 140 белгилҥҥ жана жаңы илимге кадам
шилтеген илимпоздор катышышты.
Конференциянын негизги баяндоочусу Коомдук саясат институтунун
президенти Муратбек Иманалиев болду.
Конференцияга Борбордук Азия чөлкөмҥндөгҥ изилдөөлөрдҥн чегинде
гуманитардык жана коомдук илимдердин ар тҥрдҥҥ кырларын чагылдырган жеке
жана топтук иштер сунушталды. Борбордук Азиянын географиялык аймагы Кара
деңиз менен Ирандан тартып, Монголия менен Сибирге чейин созулат. Бул кеңири
аймак ортодо Кавказ, Крым, Ортоңку Волга, Афганистан, Тибет, ошондой эле
Борбордук жана Ички Азияны камтыйт. Бул аймактарда изилдөө жҥргҥзгөн
гуманитардык жана коомдук илимдер чөйрөсҥндөгҥ адистер менен окумуштуулар
конференцияга конкурстук негизде катыша алышты. Ошондой эле
катышуучулардын катарында өзҥ аталган чөлкөмдө иштеп, жашабаса дагы, ошол
жерге байланыштуу изилдөө жҥргҥзгөн чет өлкөлҥк изилдөөчҥлөр дагы болду
жана өз изилдөөлөрҥ тууралуу маалымат берҥҥ мҥмкҥндҥгҥн алышты.
«Айгине» борбору конференцияны уюштуруп гана тим болбостон, ага
илимий жактан дагы өз салымын кошту. «Айгиненин» кызматкерлери: Гҥлнара
Айтпаева, Аида Алымбаева, Земфира Иногамова, Гҥлжан Кудабаева, Бактыгҥль
Тҥлөбаева илимий баяндамаларын тартуулашты.

«ЧЕКТЕРДЕН ӨТҤП: ТРАНСПЕРСОНАЛДЫК ТҤШҤНДҤРМӨЛӨР
ЖАНА ЫКМАЛАР» СЕМИНАРЫ, БИШКЕК, 21-29-АВГУСТ, 2009
Кристенсен Фондунун (АКШ, Калифорния) каржылоосу алдында
Трансперсоналдык Психология Институту (АКШ, Пало-Алто) менен Айгине
маданий-изилдөө борбору Кыргызстанда трансперсоналдык психология боюнча
«Чектерден өтҥп: Трансперсоналдык тҥшҥндҥрмөлөр
жана ыкмалар»
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(«Преодолевая границы: Трансперсональные концепции и подходы») семинарын
өткөрдҥ.
Семинарга жогорку окуу жайлардын мугалимдери, психологдор,
маданиятты жана оозеки чыгармачылыкты изилдөөчҥлөр, тилчилер, тарыхчылар,
медициналык жана коомдук кызматкерлер катышышты.
Катышуучулар иргөө негизинде тандалды.
Семинарды медицина илимдеринин доктору (клиникалык психология),
Батыш медицинасында белгилҥҥ эмгегинин (DSM-IV-TR - «диний жана руханий
маселелер») ээси, психикалык ден соолук жана руханий изденҥҥлөр маселелери
боюнча 70 тен ашык эмгектин автору Дэвид Лукофф алып барды;
Семинарга аталган окумуштуулардан, изилдөөчҥлөрдөн тышкары
кыргызчылыкты аркалап жҥргөн бир нече адам - манасчылар жана элдик
дарыгерлер «Айгиненин» сунушу менен катышышты.
Семинардын мазмуну көңҥлдөгҥдөй болгондугу анын жыйынтыгында
айтылган сөздөрдөн улам айкын болду. Сҥйлөгөндөрдҥн ичинде, айталы, Нарын
шаарынан келген акушер-гинеколог Турган Орунбаева семинардын ага көп жаңы
көз караштарды ачып бергендигин, төрөттөн кийинки аялдардын «ҥрккөндөрҥн»
мурда анчейин тҥшҥнбөй жҥрсө, мунун өзҥ дагы адамдын психикасында сөзсҥз
болушу мҥмкҥн болгон шарттардын натыйжасы экендигин тҥшҥнгөнҥн жана
мындан ары өз клиенттерине башкача өңҥттөн мамиле жасай тургандыгын
билдирди.
Семинардын негизги жыйынтыктарынын бири: эл арасында кенен
жайылган кыргызчылык көрҥнҥшҥн, анын көптөгөн багыттарын жана
кубулуштарын транспсихология илиминин усулдары аркылуу изилдөөгө алуу кыргызчылыкты тҥшҥнҥҥгө мыкты илимий пайдубал тҥзө алат.
АЙГИНЕНИ КИМ УГУП, КИМДЕР ТЫҢДАЙТ?
Жогоруда санап өткөн, ар бири жумалаган, айлаган даярдыктарды талап
кыла турган, жоопкерчиликтҥҥ иш-чаралар Айгиненин кезектеги иштеринин
катарын толуктайт. Буга катар уюмдун ар бир мҥчөсҥ өздөрҥ иликтөөгө алган
маданият өңҥтҥ боюнча кез-кезде чет өлкөлөрдөгҥ ар кандай эл аралык семинар,
конференция, жайкы мектептерге катышып, изилдөөлөрҥн сунуштап турууга дагы
милдеттҥҥ.
Айгине – Канада
2007-жылы «Айгине» Канада мамлекетиндеги Виктория Университети
менен чакан долбооордун ҥстҥндө иштеген. Ал долбоор «Кыргызстандагы
мамлекеттик эмес уюмдар (МЭУ), эл аралык каржылоо жана гендердин коомдук
уюму» деп аталат. Долбоордун негизги жетекчилери – Виктория университетинин
эмгек сиңирген профессору (Professor Emerita), доктор Мари Кэмпбел жана
Борбордук Азиядагы Америка университетинин Психология бөлҥмҥнҥн
окутуучусу Елена Ким.
Изилдөө Канаданын Коомдук жана Гуманитардык Илимий Изилдөө
Кеңешинин Эл аралык Мҥмкҥнчҥлҥк Уюму (International Opportunities Fund of the
Social Sciences and Humanities Research Counsil of Canada) тарабынан каржыланат.
Долбоордун максаты – Кыргызстандагы аял затына жардам берҥҥ ҥчҥн эл аралык
уюмдар жергиликтҥҥ мамлекеттик эмес уюмдар менен кандайча иштешип
жаткандыгын изилдөө болуп саналат. Жергиликтҥҥ деңгээлде эмне жасалып жатат
жана долбоор менен иштешкенден бери аялдардын турмушунда эмне өзгөрҥҥлөр
болду – бул өңдҥҥ маселелерди изилдөө ишинде «Айгиненин» мҥчөлөрҥ
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Алдакеева Гҥлмира, Иногамова Земфира жана Кудабаева Гҥлжан Чҥй өрөөнҥндө
иш жҥргҥзҥштҥ.
Изилдөөнҥн натыйжасында Виктория Университетинин профессору Мари
Кэмпбелдин чакыруусу менен «Айгиненин» кызматкери Гҥлжан Кудабаева 2008жылдын июнь айында Ванкувер шаарындагы Британиялык Колумбия
Университетинде өтө турган «Эл аралык каржылоонун башкаруу мамилелери:
институтташтырылган этнография жана эл аралык өнҥгҥҥ» деген темадагы
семинарга катышып келҥҥ ҥчҥн сапар алды. Гҥлжандын бул эл аралык семинарда
сунуш кылган докладынын темасы «Кыргызстандагы мамлекеттик эмес
уюмдардын каржылануу шарттары» - деп аталат.
«Айгине» – Тҥндҥк Ирландия
«Айгиненин» жетекчиси Гҥлнара Айтпаева 2008-жылдын 15-25-июнь
кҥндөрҥ Улуу Британиянын Тҥндҥк Ирландия жергесинде, Дерри шаарында эл
таануу жана оозеки чыгармачылык боюнча эл аралык уюм өткөргөн 9жыйналышына барып, «Кыргызчылыктын азыркы көрҥнҥшҥ жана аны илимий
талдоо жолдору» деген темада «Айгиненин» изилдөөсҥн сунуштады.
Бул эл аралык илимий жыйналышта 8 башка өлкөдөн 8 негизги дарс
сунуштоочулар чакырылган. Анын бирөөсҥ - Кыргызстандагы «Айгине»
борборунун өкҥлҥ болду.
Сапарды эл таануу жана оозеки чыгармачылык боюнча эл аралык уюм
каржылады.
«Айгине» – Улуу Британия
«Дин жана коомдук жашоо» аттуу эл аралык жайкы мектеп 2008-жылы 19июлунан тартып, 1-августка чейин, Улуу Британия өлкөсҥнҥн Бирмингам
шаарында болуп өттҥ. Бул жылдагы мектебинин темасы: «Алгылыктуу шаар:
Башкача, бирок чогуу жашоо» деп аталды. Бул ар башка диндерге өз ара
тҥшҥнҥҥчҥлҥктҥҥ өнҥктҥрҥҥгө багытталган жайкы мектепти Бирмингам аттуу
университет уюштурду.
Максаты: жайкы мектепке катышкандан кийин, алган билимдин негизинде
диний ар тҥрдҥҥлҥккө жана толеранттуулукка багытталган долбоор иштелип
чыгат жана «Айгиненин» бирден-бир иш-аракети катары кийинчерээк иш жҥзҥнө
ашырылат.
Аталган жайкы мектепке «Айгиненин» кызматкери Земфира Иногамова
катышып, толеранттуулук боюнча дарстарды угуп, билим-тажрыйба топтоп, алган
маалыматтарын «Кыргызстандагы дин шакабасы (ирониясы)» деген темада
изилдөө катары «Айгиненин» көздөгөн иш багыттарынын бирине пайдаланууда.
Сапарды «Дин жана коомдук жашоо» аттуу эл аралык жайкы мектеп
каржылады.
«Айгине» – Тажикстан
«Айгиненин» жетекчиси Гҥлнара Айтпаева жана кызматкери Аида
Эгембердиева 2008-жылдын 4-8-октябрь кҥндөрҥ Тажикстандын Душанбе
шаарында Агахан уюмунун Тоолуу аймактарды колдоо программасы жана
Кристенсен уюму тарабынан биргелешип өткөрҥлгөн «Жаратылыш ресурстарын
башкарууда туруктуу мамиле» деген аталыштагы 5 кҥндҥк семинарга катышып
кайтышты.
Семинарды Ийкемдҥҥлҥк шериктештиги (Resilience Alliance) илимийизилдөө тобунун мҥчөлөрҥ Тҥштҥк Африкалык профессор Крист (Christo
Fabricius) жана Канадалык изилдөөчҥ Аллисон (Allyson Quinlan) алып барышты.
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Семинарда негизинен каатчылык учурларда элдин ийкемдҥҥлҥк менен ар
кыл шарттан чыгып кетҥҥ өзгөчөлҥктөрҥ, ийкемдҥҥлҥк тҥшҥнҥгҥнҥн
аныктамалары, ар кыл чөлкөмдөрдөгҥ мисалдар тууралу сөз болду. Семинардын
эки кҥнҥ талаа изилдөөлөрҥнө арналды. Рагун деп аталган шаар тибиндеги
кыштакка улай жайгашкан тоо ҥстҥндөгҥ эки тажик айылындагы суу маселесинин
жергиликтҥҥ тургундар тарабынан кандай чечилип, жашоо-тиричиликте
камсыздалып жаткандыгын ошол калктын өзҥ менен бирге көрҥп, талкуулап,
кагазга тҥшҥрҥҥгө мҥмкҥнчҥлҥк болду.
Аталган теория жөнҥндө «Айгине» мурдатан эле аздыр-көптҥр тааныш
болуп, аны Көл чөлкөмҥндө эл башынан өткөргөн каатчылыктан чыгуу
жөндөмдҥҥлҥктөрҥ тууралу талаа изилдөөсҥн жҥргҥзҥҥдө пайдаланууга
аракеттенген.
Аталган тҥшҥнҥк орус тилинде «упругость», «гибкость» делип, ар кандай
терминдер менен колдонула баштады, бул кыргыз тилинде «ыңгайлашуу»,
«жөндөмдөшҥҥ» деген тҥшҥнҥктөрдҥ жаратты.
Жөндөмдөшҥҥ - бул жаңы пайда болгон ар тҥрдҥҥ (экологиялык,
экономикалык, коомдук) өзгөрҥҥлөргө, кыйроолорго туура ыңгайлашып кетҥҥ,
бирок ошол эле учурда кайсы гана тармак болбосун (экология, экономика,
мамлекеттик башкаруу), кылымдар бою калыптанган эреже-шарттардын огунан
такыр чыгып, башка нукка бурулуп кетпөө.
Жаңы өзгөрҥҥлөрдҥ жана кыйроолорду канчалык башынан көп өткөрсө,
адамдын тажрыйбасы байыйт жана ар кыл шарттарга жөндөмдөшҥп кетҥҥгө
билими, дарманы көбөйөт. Жыйынтыгында турмушта болгон кескин өзгөрҥҥлөрдҥ
жеңил кабылдайт. Ал эми кайсыл учурда жөндөмдөшҥҥ зор өзгөрҥҥлөрдҥн
көлөмҥн же таасирин азайтат? Эгерде мурда жөндөмдөшҥп кетҥҥгө ушул эле
шарттарда басым жасалбаганда, ал кыйроолордун кесепети өтө терс болуп, коом
(эл-экология-коомдук тҥзҥлҥш) кайра өз калыбына келе албай калмак.
Жөндөмдөшҥҥ бул биздин бир гана өсҥп-өнҥгҥҥ жана натыйжалуулук деген
тҥшҥнҥктөр менен чектелбестен, ал элибиздин кылымдар бою топтогон
тажрыйбаны колдонуу тҥшҥнҥктөрҥбҥздҥ өнҥктҥрҥҥгө жана байытууга басым
жасайт. Бир жактуу эмес, дал ушундай кош жактуу мамиле: өнҥгҥҥ,
натыйжалуулук жана байыркы эл тажрыйбасын колдонуу азыркы мезгилдеги
каатчылыктан чыгуу жолдорун көрҥҥгө жол берет.
Жөндөмдөшҥҥгө багытталган Батыштагы ой жҥгҥртҥҥ:
Азыркы учурдагы табигый ресурстарды туруктуу башкарууга багытталган
ыкмалар жана усулдар натыйжасыз болууда. Ал ыкмалар жана усулдар көп
учурларда турмуш шарттарынын өзгөчөлҥктөрҥн кеңири камтыбайт жана бир гана
өнҥгҥҥгө багытталган иш-аракеттер менен чектелген. Ошол эле учурда ал
ыкмалар, ири жана чоң мааниге ээ болгон терс өзгөрҥҥлөрдҥ көңҥл борборуна
албайт, анткени биз эгерде жалпы система катары алсак, ал ыкмалар системалык
деңгээлдеги өзгөчөлҥктөрдҥ жалпы камтыбастан, анын бир эле бөлҥгҥн же
көрҥнҥшҥн алып, аны оңдоп, алгылыктуу нукка салууга багытталган.
Жалпысынан, ушул сыяктуу чектелген ой жҥгҥртҥҥ дҥйнөдөгҥ системалардын
кантип иштээрин туура тҥшҥндҥрө албайт.
Бизнес бул көп учурларда, өнҥмдҥҥлҥктҥ (эффективдҥҥлҥктҥ) өнҥктҥрҥҥгө
белгилҥҥ ченемдеги пайда берген коомдук жана экологиялык булактардын
ишкердҥҥлҥгҥнҥн деңгээлин жогорулатууга багытталган көрҥнҥш. Бирок, тилекке
каршы, ушул сыяктуу чектелген бизнестик багыттардан пайда табуу менен бирге,
пайдага багытталган иш-аракеттер ошол эле учурда ири системада, кайтарылгыс
жана өзгөртҥҥгө мҥмкҥн болбогон терс кесепеттерге алып келиши мҥмкҥн. Ал
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өзгөрҥҥлөрдҥн пайдасы менен бирге пайда боло турган зыяндарына көңҥл
бурулбай калат. Өнҥмдҥҥлҥктҥ өнҥктҥрҥҥ менен бирге, экономикалык өнҥгҥҥнҥн
туруктуулугуна көңҥл бөлҥнҥш керек. Өнҥктҥрҥҥгө багытталган усулдар жана
ыкмалар чектелбестен, жалпы системалык деңгээлде иш-аракеттерди жҥргҥзҥш
керек. Антпесе бул багыттар экономикалык өнҥгҥҥгө эмес, тескерисинче,
экономикалык кыйроого алып келет.
Жөндөмдөшҥп кетҥҥгө багытталган ой жҥгҥртҥҥ, бул азыркы учурдагы
дҥйнөдө болуп жаткан өзгөрҥҥлөрдҥ тҥшҥнө билҥҥ жана ошол жаңы өзгөрҥҥлөр
жараткан шарттарга жөндөмдөшҥп жашоо. Биз ар тҥрдҥҥ системалардын кантип
жана эмне ҥчҥн өзгөрҥп жаткандарын тҥшҥнҥҥгө умтулсак, биз ал өзгөрҥҥлөргө
жөндөмдөшҥҥ,
алгылыктуу
тҥрдө
шартташуу
мҥмкҥнчҥлҥктөрҥбҥздҥ
өнҥктҥрөбҥз. Эгерде биз азыр дҥйнөдө болуп жаткан өзгөрҥҥлөрдҥ тҥшҥнҥҥгө
аракет кылбасак, биз ал өзгөрҥҥлөрдҥ тҥшҥнө билбегендигибизден жапа чегип
калышыбыз мҥмкҥн.
Туруктуу өнҥгҥҥгө багытталган эң негизги ой: бул бизде болгон жалпы
ресурстарды туура жана багыттуу тҥрдө колдонуу. Аларды сарптоо. Туруктуу
өнҥгҥҥгө багытталган ыкмалар азыркы учурдагы эле экологиялык, экономикалык,
коомдук ж.б. өзгөрҥҥлөрдҥ жана шарттарды көңҥлгө албастан, ал өзгөрҥҥлөрдҥн
келечекке тийгизе турган таасирлерин көңҥлгө алуу менен иш-аракеттерди ишжҥзҥнө ашырат.
Бул окууну «Айгине» Ысык-Көл жана Талас тажрыйбаларына негизделип
жҥргҥзҥҥгө аракеттенҥҥдө.
«Айгине» – Германия
2008-жылы 13-14-ноябрь кҥндөрҥ «Айгиненин» директору Гҥлнара
Айтпаева жана учурда Улуу Британиянын Шотландия жергесинде магистратурада
окуусун улантып жаткан «Айгиненин» кызматкери Бактыгҥл Тҥлөбаева
Германиянын Бонн шаарында өткөрҥлгөн семинарга катышышты. Бонн шаарында
жайгашкан «Өнҥгҥҥгө багытталган изилдөө борбору» тарабынан өткөрҥлгөн бул
семинар «Өнҥгҥп келе жаткан өлкөлөр менен болгон илимий карым-катнаш:
Швейцариялык директива жана анын колдонулушу» деп аталды.
Семинардын максаты Фольксваген уюму байланышып келген өнҥгҥп келе
жаткан өлкөлөр менен болгон карым-катнашты жакшыртууну; иштелип чыккан
Швейцария директивасын сунуштоону, аларды өнҥгҥп келе жаткан өлкөлөрдҥн
мҥчөлөрҥ менен бирге талкуулоону; илимий изилдөөчҥлөрдҥн өнҥгҥп келе жаткан
өлкөлөрдө жҥрҥп жаткан буга чейинки иш-аракеттери менен таанышууну жана
маалымат алууну; анын негизинде Швейцария директивасын шартка карата
ылайыкташтырууну жана жакшыртууну көздөдҥ.
Семинарга негизинен Фольксваген уюмунун жетекчилери, мҥчөлөрҥ,
Өнҥгҥҥгө багытталган Изилдөө борборунун директору жана мҥчөлөрҥ,
Фольксваген иш алып барган өлкөлөр: Кавказ, Орто Азия, Афганистан өлкөлөрҥ,
тактап айтканда, Грузия, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Кытай, Замбия,
Танзания, Кения жана башка Африка өлкөлөрҥнҥн илимий изилдөөчҥлөрҥ
катышышты.
Жыйынтыгында Швейцария директивасы өнҥгҥп келе жаткан өлкөлөрдҥн
көз карашы менен толукталды. Өнҥгҥп келе жаткан өлкөлөрдҥн чыныгы
керектөөлөрҥ жана кызыкчылыктары талкууланып такталды. Фольксваген уюму
өнҥгҥп келе жаткан өлкөлөрдҥн мҥчөлөрҥ менен бет маңдайлаш олтуруп,
маалымат алмашуу мҥмкҥнчҥлҥгҥ болду.
«Айгине» – Индия
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2008-жылы 14-16-декабрь кҥндөрҥ Индиянын Карнатака штатындагы
Бангалор шаарында «Азиянын маданияты: маданият өкҥлдөрҥн бириктирҥҥ»
конференциясы болуп өттҥ.
Өнҥккөн өлкөлөр менен чогуу иш жҥргҥзҥҥ гуманисттик институту
(HIVOS, Нидерланды), Ачык коом институту (OSI, Венгрия) жана Маданиятты
жана коомду изилдөө борбору (CSCS, Индия) тарабынан уюштурулган бул
конференцияга Айгиненин жетекчиси Гҥлнара Айтпаева жана улуу кызматкери
Аида Алымбаева катышып кайтышты.
Конференция «Азия боюнча маданияттардын алып жҥрҥҥчҥлөрҥ жана
тҥзҥҥчҥлөрҥ» программасынын чегинде өткөрҥлдҥ. Аталган конференциянын
өзгөчөлҥгҥ - уюштуруучулар биринчи жолу Тҥштҥк-Батыш жана Борбордук
Азиянын ар кимиси өз алдынча иштеп жҥргөн 80 ге жакын өкҥлҥнҥн башын
бириктирди. Конференциядан сҥрөтчҥлөр, маданий теоретиктер жана активисттер,
аталган аймактарда иш жҥргҥзгөн улуттук жана эл аралык каржылоо уюмдардын
өкҥлдөрҥ жҥз көрҥшҥштҥ. Конференция Индия, Шри-Ланка, Индонезия,
Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Монголия өлкөлөрҥнҥн
азыркы маданияты менен өнөрҥнҥн абалы жана негизги багыттары жөнҥндө,
дегеле катышуучулардын бири-бири жөнҥндө билҥҥсҥнө мҥмкҥнчҥлҥк тҥзҥп,
мунун өзҥ таптакыр ар кыл тарыхый, саясий, коомдук жана маданий
жагдайлардын сунушталышын шарттады.
Конференция Тҥштҥк-Батыш жана Борбордук Азиянын өнөр жана
маданият секторун кҥчтөндҥрҥҥнҥн жаңы демилгелерин талкуулоону жана
калыптандырууну максат кылды. Катышуучулар ошондой эле маданий
активдҥҥлҥктҥн өнҥмдҥҥ стратегиялары жана Азиядагы плюрализм, катышуу,
теңчилик жана адилеттикти колдой турган атуулдук коомду куруу иштери боюнча
пикир алмашышты.
Конференция учурунда өнөр менен маданият аны менен кҥрөшҥшҥ же
ыңгайланышы керек
болгон
азыркы кҥн
(глобалдашуу,
миграция,
постколониалдык мурас ж.б.) талкууланды. Өндҥрҥштөгҥ, алга жылуудагы жана
көптөгөн маданий тариздердин жайылтылышындагы байланыштардын орду сөзгө
алынды…
Конференцияда Гҥлнара Айтпаева «Атуулдук коом менен маданият
тармагы кандайча биригип жана бирин-бири өнҥктҥрө алат?» деген темада сөз
сҥйлөдҥ.
АЙГИНЕГЕ АКЧАНЫ КИМ БЕРЕТ?
Айгине – мамлекеттик эмес уюм, демек, мамлекет тарабынан бизге жардам
көрсөтҥлбөйт. Акыркы 20 жылга жакын мамлекетибиз биз сыяктуу уюмдарды
эмес – орто мектептерди, ооруканаларды жана башка, адам баласы ҥчҥн негизги
мекемелерди камсыз кылууга мҥмкҥнчҥлҥгҥ жетпей жатканын көрҥп, Айгине эң
башынан башка каржылоо жолдорун издеди. Ал жолдор - бул маданият, илим,
оозеки чыгармачылык, билим берҥҥ, табиятты сактоо, диндерди изилдөө
багыттарында иштеген эл аралык уюмдар менен байланыш тҥзҥп, иштешҥҥ.
Башкача айтканда, - грант негизинде иш жҥргҥзҥҥ. Грант деген сөздҥн негизги
мааниси – кайсы бир жалпы кызыкчылыктардын негизинде каражат бөлҥштҥрҥп,
каржылоо.
Гранттар кандай берилет? Ар бир грант берҥҥчҥ уюмдун негизги иштеген
тармагы болот. Ошого ылайыктуу алар сырттан келген өтҥнҥчтөрдҥ карашат.
Мисалы, биз 2002-2004-жылдары ыйык жерлерди изилдейли деген максатты
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койгондо, эң алгач кайсы эл аралык уюмдар ушундай изилдөөлөрдҥ колдойт
экенин карап чыкканбыз. Биз кайрылган бир нече уюмдардан колдоо болгон жок,
алардын ичинен бирөөсҥ биз берген долбоорго кызыгып, ал мурда аталган
Кристенсен уюму, каржылоону чечип берди.
«ЖӨӨТТӨРГӨ» КЫРГЫЗ КУТУН САТУУ ЖЕ ӨЗҤБҤЗДҤ ТААНУУ?
Баса айта кетчҥ нерсе: маданият жана мурас сыяктуу тармактарга келгенде,
демилге долбоор жаза турган тараптан көтөрҥлөт.
Айгинени 4 жылдан бери каржылап келе жаткан Америкадагы
«Кристенсен» уюму дҥйнөдөгҥ дагы бир нече Айгине сыяктуу маданиятты
иликтөөгө кызыгдар уюмдарды каржылайт. Бирок изилдөө уюмдарына ал: «Сен
силердин элдин маданиятынын баланча жагын иликтеп бер», - деген тапшырма
бербейт. Каржылана турган уюм өзҥ маданияттын кайсы жагына көбҥрөөк
кызыкса, ошого карата каржылоочу уюм каржылоо макулдугун берет.
Бул жагынан алганда эң кийинки учурда биз өзҥбҥздҥн уюм жөнҥндөгҥ
имиш-имиш
катары
чыгарылып,
кайра
өзҥбҥзгө
айтылган
айрым
«санаалаштарыбыздын» «кайсы бир маалыматтарды чет өлкөлҥктөргө сатып
жаткандыгыбыз» жөнҥндөгҥ өтө тар жана тайыз ойлоруна пикир билдирип
койсок болот. Америка сыяктуу дҥйнөдөгҥ ири өлкө Кыргызстанда аны
кызыктырган нерсе болсо, аны тартып алуу ҥчҥн Айгиненин жардамына муктаж
эмес. Айгиненин илимге башын сайган кызматкерлери дагы андай арам акча
менен жашоо өткөрҥҥнҥ максат кылган жандар эмес. Эгер кылдай ошондой ниет
болсо, биз жогоруда саймедиреп санап өткөн иш-чаралардын бардыгын өткөрҥп,
акча коротуп, тҥйшҥк тартып отурбайт эле. Кеп мында акчадан алда канча бийик
жана ыйык баалуулуктар жөнҥндө болуп жатат.
1996-жылы Айгиненин жетекчиси Гҥлнара Айтпаева адабияттагы
докторлук ишин кыргыз дҥйнөсҥн таануу багытында жазып коргогон («60-90жылдардагы кыргыз романындагы бутпарастык жана мусулмандык тҥшҥнҥктөр»).
1999-жылы Гҥлнара Кыргызстандагы биринчи «Кыргыз таануу» бөлҥмҥн
ошол мезгилде Кыргызстандагы Америка университетинин алкагында уюштурган.
Ошол бөлҥмдҥн бҥтҥрҥҥчҥлөрҥ, кыргыз жана англис тилинде эркин сҥйлөгөн,
маданият таануунун усулдарын өздөштҥргөн адистер азыр Айгине уюмунда
иштеп жатышат.
Демек, аталган багытка кызыгуу Кристенсендин «буйругу», же демилгеси,
же таасиринен эмес, Айгиненин жетекчисинин өз убагындагы изилдөөчҥлҥк
«табитинен» улам пайда болгон.
Биз кайсы бир ыйык нерселерибизди бууп, таңып, жерге, бак тҥбҥнө
көөмҥп салуу менен эч нерсеге жетише албайбыз. Бҥгҥнкҥ дҥйнөлҥк карым-катыш
кеңири өнҥгҥп, элдер ортосундагы алака-катыш кҥчҥнө кирип турган учурда
андай элдердин бизге кол сунган агедил ниеттерине колду шилтеп, алар биздин
элге деп сунган нерсени кайра өзҥбҥз өз элибизге ыраа көрбөй, кымырынып
отурсак, ал жакшылыкка алып барбайт. Кеп «бийик», «ыйык» деген сөздөрдҥ
айтууда гана эмес - кеп иш-аракетте.
СОҢКУ СӨЗ
Демек, жогорку маалыматтардан баамдалгандай, Айгине - бул маданийизилдөө борбору, илимий мекеме. Мурда айтылгандай, анын көздөгөн максаты ар
тараптуу: билим берҥҥ, адистерди даярдоо, изилдөө жҥргҥзҥҥ, ар кыл өнҥккөн
өлкөлөрдҥн илимий табылгаларын ҥйрөнҥп, улуттук кыртышта иштетип көрҥҥ. Өз
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кезегинде Айгинеде ишке ашкан изилдөө жыйынтыктарын эл аралык семинар,
конференция, жайкы мектеп учурларында ортого салып, окумуштуулардын
кеңештерин угуу, ал сунуш-пикирлерди, билимдерди Айгине аркылуу кайрадан
улуттук маданияттын пайдасы ҥчҥн иштетҥҥ.
Ооба, максаттар, ойлор, ҥмҥттөр арбын. Жыл тартиби гана эмес, кҥн
тартибиндеги бҥтҥрчҥ иштер жыш. Бул жагынан Айгиненин ар бир мҥчөсҥ
убакыт-саатты ҥнөмдөө, жетишҥҥ, ҥлгҥрҥп калуу жагдайында өз убактысын өзҥ
иреттейт. Ар бир иш-чара сыяктуу эле чет элдерде боло турган чогулуштарга
баруу ҥчҥн дагы бир нече айлаган даярдыктар көрҥлөт. Изилдөө жҥргҥзҥлөт,
изилдөөнҥн негизинде макала жазылат, ал кайрадан талаа изилдөөсҥнҥн негизинде
бышыкталат. Качан ой менен сҥйлөм толук бышты деген учурда гана эл алдына
тартынбай чыгып, изилдөө тууралуу маалымат берҥҥ шарты тҥзҥлөт.
Андай иш сапарларынан келгенден соң, же болбосо жергиликтҥҥ
жыйындардын өтҥшҥнөн кийин, ал окуяны талдап, жыйынтык чыгарып,
жыйынтыктарын уюмдун www.aigine.kg сайтына жайгаштырып, мезгилдҥҥ басма
сөзгө жарыялап, ал да өзҥнчө тҥйшҥктҥ талап кылат. Кыскасы, уюм мҥчөлөрҥ
өздөрҥ бош жҥргөн өңдөнгөн кҥндө дагы баштарында башка бир ойлорду
бышырып, иш менен алагды болуп жҥрөөрҥнө кҥмөн сала албайбыз.
Ошондуктан өзгөчө акыркы убактарда Айгиненин имаратына келген
адамдарга анчейин көңҥл бурулбай, кыска сҥйлөшҥҥлөр, жооптор менен кош
айтышып калган учурларыбыз ҥчҥн сиздерден кечирим сурайбыз. Шартты
тҥшҥнөт деген ишеним менен сиздерден Айгинеге келээрдин алдында (0312)
664832 телефону аркылуу алдын ала кабарлап коюуну өтҥнөбҥз.
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ТАЛАСТАГЫ МАЗАРЛАРДЫН ТИЗМЕСИ
Талас району:
1. Манас кҥмбөзҥ (кол менен жасалган), Таш Арык айылы
2. Манастын чакмак, төлгө ташы, Таш Арык айылы
3. Камырдын бели, Таш Арык айылы
4. Каныкей булак, Акжар айылы
5. Айчҥрөк булак, Акжар айылы
6. Чыпынын мазары, Кара Шоро жайлоосу
7. Өрҥк, Кең Кол айылы
8. Мечит, Кең Кол айылы
9. Жорголот, Кең Кол тоосу
10. Кызыл чоку, Ҥч эмчек айылы
11. Көзөнөк терек, Кең Кол айылы
12. Ак булак мазар, Кең Кол тоосу
13. Чачыкейдин кара ташы, Кең Колдун Чачыкей өзөнҥ
14. Ак-Терек (Топ терек), Кең Кол тоосу
15. Ташрабат, Кең Кол тоосу
16. Беш каракчы, Беш таш жайлоосу
17. Коро кайыңдыдагы булак, Беш таш жайлоосу
18. Чар кайыңды, Беш таш жайлоосу
19. Бердикожо уулу Жанкороз кҥмбөзҥ (кол менен жасалган), Козучак айылы
20. Арашан ата, Беш Таш капчыгайы
21. Кумурсканын уюгу, Беш Таш капчыгайы
22. Жанкороз абанын экинчи мазар булагы, Козучак айылы
23. Кызыл таштагы мазарлуу булак, Сасык булак айылы
24. Кыдыраалы ата, Сасык булак айылы
25. Майкадам калпа мечити (кол менен), Кара Ой айылы
26. Өмҥрдҥн булагы, Кара Ой айылы
27. Бала мазар (экинчи аты – Таш мазар), Калба айылы
28. Алтыбай булак, Талас шаары
29. Илхам булак, Талас шаары
30. Кумурсканын уюгу, Кырк Казык айылы
31. Зулпукор (кол менен жасалган), Арал айыл
32. Жалгыз-Тал, Ҥч эмчек айылы
33. Сандык, Талды Булак айылы
34. Алтын булак, Кара Ой айылы
35. Шумкар уя, Талды Булак айылы
36. Мазарлуу тал, Көпҥрө-Базар айылы
37. Бакай таш мазары, Талды Булак айылы
Манас району:
38. Калпа ата булак (табигый), Карача айылы
39. Жамбаш булак (табигый), Покровка айылы
40. Ак Терек (табигый), Карача айылы
41. Булак (табигый), Кеңеш айылы
42. Тамчы булак (табигый), Чоң капка айылы
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43. Шерикбай атанын мазары (табигый), Май айылы
44. Жети булак (табигый), Май айылы
45. Долоно (табигый), Манас айылы
46. Теке таш (табигый), Арал айылы
47. Чечдөбө (табигый), Чечдөбө айылы
48. Хан ордо (табигый), Арал айылы
49. Кичи кайыңды (табигый), Арал айылы
50. Кочкор башат (табигый), Сарыбулак айылы
51. Бабыр (колго жасалган), Кайыңды айылы
52. Акчал (колго жасалган), Кайыңды айылы
53. Чатбаз (колго жасалган), Кайыңды айылы
54. Кызыл чоку, Нылды айылы
55. Таш Дөбө, Нылды айылы
56. Ҥй мазары, Нылды айылы
57. Чечек булак (табигый), Карача айылы
58. Ак терек (табигый), Акташ айылы
59. Карача хан кызы Ак Берметтин ордосу (табигый), Карача айылы
60. Кароол чоку (табигый), Арал айылы
61. Ырсаалы, Карача айылы
62. Жалгызтерек, Ташбашат айылы
63. Калпа ата, Карача айылы
64. Жуугуч, Карача айылы
65. Чырканак, Карача айылы
66. Төрткҥл, Жайылган айылы
67. Булак, Покровка айылы
68. Узун булак, Жайылган айылы
69. Кара-Булак, Кайыңды айылы
70. Ырчы булак, Арал айылы
71. Тепчиме, Кайыңды айылы
Кара-Буура району:
72. Олжобайды керген таш (кол менен жасалган), Көк сай айылы
73. Ажыдаар таш (табигый), Көк сай айылы
74. Тайлак таш (табигый), Көк сай айылы
75. Кочкор-Ата (кол кҥчҥ да жумшалган, табигый да болуп эсептелинет), Көк
сай айылы
76. Дҥйшөн ата (табигый, дагы бир аты – Жети булак), Аманбаево айылы
77. Чоң дөбө (кол кҥчҥ жумшалган), Аманбаево айылы
78. Кайнар булак, Кайнар айылы
79. Талдуу булак (табигый), Кайнар айылы
80. Чымоло (кол кҥчҥ жумшалган), Кайнар айылы
81. Кош дөбө (табигый), Кайнар айылы
82. Арчалуу (табигый), Арчагул айылы
83. Башат булак (табигый), Арчагул айылы
84. Селкинчек (апалардын булагы) (табигый), Чолпонбай айылы
85. Кайнар булак, Бейшеке айылы
86. Ак терек (табигый), Бейшеке айылы
87. Наристелер булагы (табигый), Кызыл-Адыр айылы
88. Аксакалдар булагы, Кызыл-Адыр айылы
89. Бҥбҥ апанын булагы (табигый), Кара Суу айылы
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90. Дубана ата (кол кҥчҥ да жумшалган, табигый да болуп эсептелинет), Кара
Суу айылы
91. Чыбыр (табигый), Бакыян айылы
92. Ойсул ата (же Ак Тайлак) жана Кыдыр ата (табигый), Бакыян айылы
93. Тамчы булак (табигый), Тамчы Булак айылы
94. Чат, Молотов айылы
95. Чаргын ата булагы (табигый), Шекер айылы
96. Маймак ата, Сулу Маймак айылы
97. Тамчы булак, Жоон төбө айылы
98. Сапархан атанын Кайнар булагы, Жоон төбө айылы
99. Чаргын ата коргону, Көк Сай айылы
100.
Умай эне, Көк Сай айылы
101.
Ак ҥй (кол кҥчҥ жумшалган), Шекер айылы
102.
Жер ҥй (табигый), Шекер айылы
103.
Ак-Тайлак(табигый), Бакайыр айылы
104.
Бака терек (табигый), Чоң Кара-Буура айылы
105.
Мазар булак, Тамчы Булак айылы
106.
Сайдагы булак, Бакыян айылы
107.
Шамчырак (экинч и аты – Тегирмен) (табигый), Тамчы Булак айылы
108.
Асанбай (кол кҥчҥ жумшалган), Акжар айылы
109.
Тегирмен таш, Ҥч булак айылы
110.
Кара моло, Чоң Кара-Буура айылы
111.
Ак мазар, Чоң Кара-Буура айылы
Бакай-Ата району:
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

Кара-Коюн ҥңкҥр,Ҥрмарал айылы
Кызыл Нуура, Боо-Терек айылы
Боо-Терек, Боо-Терек айылы
Кырк кыздын ҥңкҥрҥ, Маданият айылы
Келин таш, Маданият айылы
Арчалуу, Маданият айылы
Чат, Наматбек айылы
Калпа-Ата, Миңбулак айылы
Сейтаалы, Миңбулак айылы
Төрткҥл, Миңбулак айылы
Ак дөң, Орловка айылы
Алтын булак, Орловка айылы
Ҥч терек, Орловка айылы
Кырк булак, Орловка айылы
Кереге-Таш, Көк-Таш айылы
Жалгыз терек, Маданият айылы
Боз тектир ата, Наматбек айылы
Кумуру-Баба, Наматбек айылы
Чумгент баба, Наматбек айылы
Арзымат ата, Бакай-Ата айылы
Сасык-Булак, Бакай-Ата айылы
Ак терек, Миң булак айылы
Осек ата, Өзгөрҥш айылы
Дөлөн атанын мазары, Өзгөрҥш айылы
Курташ, Өзгөрҥш айылы
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137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.

Аты жок (Булак деп эле аталат), Кыргызстан айылы
Нылды ата (комплекси): Көз булак, Өзгөрҥш айылы
Шаркыратма, Өзгөрҥш айылы
Ажыдаар тал, Өзгөрҥш айылы
Чоң ҥңкҥр же Ордо, Өзгөрҥш айылы
Ажыдаар ҥңкҥр, Өзгөрҥш айылы
Жарылган жҥрөк, Өзгөрҥш айылы
Кҥзгҥ таш, Өзгөрҥш айылы
Тамчы-Булак, Өзгөрҥш айылы
Жалгыз терек, Өзгөрҥш айылы
Бешик булак, Өзгөрҥш айылы
Нылды-Атанын жайкы конушу, Өзгөрҥш айылы
Дарбаза, Өзгөрҥш айылы
Очок, Өзгөрҥш айылы
Бала бейит, Өзгөрҥш айылы
Аккуланын мамысы, акыры, Өзгөрҥш айылы
Бел ооруга шыпаа, Өзгөрҥш айылы
Нылды-Атанын кышкы конушу, Өзгөрҥш айылы
Нылды-Атанын ташы, Өзгөрҥш айылы
Кыз булак, Өзгөрҥш айылы
Семетей атанын турган жери, Өзгөрҥш айылы
Кҥйгөн арча, Өзгөрҥш айылы
Ногой баатыр мазары, Кызылоктябрь айылы
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КЫРГЫЗЧЫЛЫК ДҤЙНӨСҤНӨ БАЙЛАНЫШКАН
КОШУМЧА ТҤШҤНДҤРМӨЛӨР:
1. Автоматтык жазуу – (грек тилинен autоmatоs — өзҥнөн-өзҥ
болгон) — кыймылдаткыч көнҥгҥҥнҥн таризи; жазып жаткан адамдын аңсезимдҥҥ эмес ишмердигинин процесси (же жыйынтыгы). Андай адам бул
учурда гипноз, медиумдук же медитативдик транс абалында болушу, балким
толук өз аң-сезиминде болуп, өзҥнҥн колунун кыймылынан тышкары башка
бардык көрҥнҥштҥ көзөмөлдөй алышы мҥмкҥн (Википедиянын – эркин
энциклопедиянын материалы. http:ӨӨru.wikipedia.orgӨwiki).
2. Ажы – мусулмандар сыйынган ислам динине байланыштуу келип
чыккан наам. Сауд Аравиясындагы мусулмандар ҥчҥн ыйык эсептелген
Меккеге барып, Кудайга сыйынып, зыярат кылып кайткан же Мекке жолунда
каза тапкан мусулмандардын ардактуу наамы жана ушундай наамы бар адамга
карата айтылат (Каратаев О., Эралиев С. Кыргыз этнографиясы боюнча сөздҥк.
– Б.: Бийиктик. 2005. 15-б.).
3. Айтымчылык – болуп өткөн, болуп жаткан жана боло турган
нерселерди алдын ала айтуу89.
4. Ак – 1) Сҥт жана сҥт азыктарынын кыргыздарда аталышы. Бул,
балким, сакралдык мҥнөзгө да ээ. 2) Ыйык маанисин да туюнтат (Кыргыз
этнографиясы боюнча сөздҥк. – Б.: Бийиктик. 2005. 25-б.).
5. Ак кийҥҥ - кыргызчылык жолуна тҥшҥҥнҥн бир белгиси жана
баскычы. Тиешелҥҥ учурларда ак кийим кийҥҥнҥ билдирет.
6. Ак алып чыгуу – Алыстан көч аттуу келе жатса, куда-сөөктөрдөн
болсо, бурала басып, кыз-келиндер колдоруна ак толтурган (кымыз, айран,
чалап ж.б.) аяк-чыны кармап, ошол жҥргҥнчҥлөрдҥн алдын тосо чыгуусу.
Мында да адептҥҥлҥктө колун карап, суусун сунулат. Даамга бармагын
киргизбейт. Жҥргҥнчҥлөр да идишти сыпайы алып, аттын ыйык жалына
тийгизип, жутуп, суусундарын кандырышкан. Ыракматтарын айтып,
баталарын берип, көч шарт жөнөй берген (Акматалиев А. Кыргыздын
көөнөрбөс дөөлөттөрҥ. – Б.: Шам. 2000. 60-б.).
7. Аккула: Каккула, Ак сур ат – эпостун бардык варианттарында
Манастын жанга өлчөлҥҥ негизги тулпары. (Манас энциклопедиясы, 1-т. – Б.:
Кыргыз энциклопедиясынын башкы редакциясы. «Мурас» илимий
пропагандалык ишкер долбоору, 1995. 57-б.).
8. Акын – кыргыз, казак элдеринде көргөндөрҥн жана коомдук
турмуштан баамдап байкагандарын эч даярдыксыз ыр менен шыдыр баяндоого
жөндөмдҥҥ таланттуу адам, көркөм сөз өнөрҥнҥн өкҥлҥ, «Ырчы» деген сөзгө
маанилеш. «Акын» термининин теги жөнҥндө филология илиминде эки көз
караш бар. В.В.Радлов, В.Бартольд, А.Маргулан, И.А.Батманов өңдҥҥ
илимпоздордун болжолунда А. «ак» (течь, струя) деген сөздөн жасалган.
К.К.Юдахиндин пикири боюнча окумал, акылман, билимдҥҥ, урматтуу адамды
туюнтуучу уйгурча «ахунд» деген сөздҥн кыргыз тилине кирип, адегенде
чыгарган ырын жаза билген бирин-экин сабаттуу ырчыларга карата айтылып,
кийинчерээк гана төкмө ырчылар да А. атала баштаган. Өткөн кылымдын орто
ченинде В.Радлов кыргыз жергесине келгенинде ошол кездеги көп эл
89

Эгерде т=ш=нд=рм\д\н кийин эч бир булактын дареги берилбесе, муну
талаа тажрыйбаларына негизделген «Айгине» борборунун аныктамасы деп
т=ш=н== керек.
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катышкан жыйындарда өз оюн ыргактуу баяндоого жөндөмдҥҥ, өнөргө маш,
таланттуу адамдар ырдап чыгарын айтып, аларды эл ардактуу наам менен
«акын» (ырчы) деп атап, алардын көбҥ атак-даңкка, урматка ээ экенин
белгилейт (Манас энциклопедиясы, 1-т. 71-б.).
9. Ак чилтенге отуруу - бул зыярат кылып, ар кайсы рухтар, касиеттер
менен байланыш тҥзҥҥ. Ак чилтен учурунда ага катышкан адамдар уктабай,
ҥйдөн чыкпай, оокат кылганды токтотуп, жакындары даярдап берген тамакты
жеп, толук көңҥл буруу менен зыярат, сыйынуу кылышы керек. Бир киши
даарат кылып туруп, тамак жасап, алып келип берип турушу керек. Ак
чилтенге отуруу демейде 7 кҥндөн 40 кҥнгө чейин созулат (Айгине: Көлдөгҥ
Кичи-Жаргылчак айылынын тургуну, элдик дарыгер Абдувалиева Тамарадан
жазылган).
10. Албарсты – диндик демонологиялык тҥшҥнҥктөгҥ жин-шайтандын
аял келбетинде элестетилген образы. Бул диний тҥшҥнҥк кыргыздарда
байыртадан эле кеңири тараган. Адам уктаганда, жҥрөк кагышы начарлап,
деми кыстыгып, жаман тҥш көрҥп кыйналган учурда, же төрөт учурунда каны
көп кетип алсыраган аялдын оор абалын албарстынын басышы менен
байланыштырып келишет. Мындай тҥшҥнҥктөр адамдын организминде
болуучу кубулуштардын мыйзам ченемдҥҥлҥктөрҥнөн улам келип чыгары
маалым (Кыргыз этнографиясы боюнча сөздҥк. – Б.: Бийиктик. 2005. 35-б.).
11. Аманат – зат. Жоготпой сактоо ҥчҥн берилген нерсе, бирөөгө
табышталган нерсе, иш, тапшырма (Кыргыз тил. тҥшҥнд. сөздҥгҥ. – Ф.:
Мектеп. 1969. 50-б.).
12. Антташуу. Ант – бҥтҥм. Сөзсҥз аткарылууга тийиш болгон чечим.
Ант берҥҥчҥ менен алуучунун ортосундагы кол коюлбай, мөөр басылбай
тҥздөн-тҥз дароо кабыл алынган мыйзам. Ант берҥҥчҥнҥн дилине, ниетине
карата ант ҥч тҥрдҥҥ болот: 1. Чыныгы ниети менен берилген ант. 2. Белгилҥҥ
максатка жетиш ҥчҥн же кандайдыр бир абалдан чыгыш ҥчҥн берилген катуу
убада «алдоо анты» деп аталат. 3. Аткарыларына анчалык ишенбеген, бирок
кырдаал талап кылган ант (Акматалиев А. Кыргыздын көөнөрбөс дөөлөттөрҥ.
– Б.: Шам. 2000. 152-б.). Ант – сөзгө, ишке, кыймыл-аракетке бекем туруу
убадасы. А. жоопкерчиликте, достошууда, жашырын иштерде колдонулат.
Анттты бузуу жҥзҥ каралык, наадандык катары каралган. Эл ичинде «Ант
урсун» деген каргыш өкҥм сҥргөн. Антташууда кылычтын мизин өөп: «Эгерде
Антты бузсам, көк кирип, кызыл чыксын» деп убадалашкан. Эгерде Антты
аткарууга көзҥ жетпесе андай адам А. берҥҥдөн качкан (Кыргыз тарыхы.
Энциклопедия. – Б., 2003. 213-б.).
13. Арашан – 1. Жылуу, ысык суу чыккан булак, дарылык касиети бар
булак (Кыргыз тилинин тҥшҥнд. сөздҥгҥ. 1-том. –84-б.).
14. Арбак (ар. рух). – эл ишениминде өлгөн денеден бөлҥнҥп, өз
алдынча жашоосун улантуучу адам жаны, элеси, сөлөкөтҥ. Ата-бабанын
арбагын ыйык эсептеп урматтоо расмиси тҥрк-монгол элдеринин, анын ичинде
кыргыздардын оозеки чыгармаларында (уламыш-жомоктор, дастандар ж.б.)
байыртадан кеңири таралып, өзҥнчө жалпылыкты тҥзөт. Арбакка ишенҥҥ жана
аларга арнап курмандык чалуу каада-салттарын өткөрҥҥ кыргыздарда исламга
чейин эле белгилҥҥ болгон. Кеңири аймактарга белгилҥҥ болгон арбак
жөнҥндөгҥ миф денеден бөлҥнҥп чыккан «жан» (киши көзҥ өткөндө) тиги
дҥйнөдө жашоосун улантат деген тҥшҥнҥккө негизделген. Арбакка сыйынуу,
аны ыйык саноо ишеними кыргыздардын ишениминде, элдик дастандарда
терең сиңген. Ата-бабалардын арбактары кыйын шарттарда колдоп, аларга
жардам кылып, дем берип туруучу сыйкырдуу кҥчтҥн милдетин аткарат деген
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ишеничте болушат (Кыргыз этнографиясы боюнча сөздҥк. – Б.: Бийиктик.
2005. 58-б.).
15. Аруу кармоо, арууркоо – оорунун тҥрҥ: аба жетпегендиктен, адам
муунуп жыгылат, оозунан көбҥк чыгат. Көбҥнчө бул оору балдарда жолугат.
Кыргыздардын ишениминде, бул оорунун аркасында кандайдыр бир
арбактардын же башка улуу кҥчтөрдҥн талабы болот. Ошондуктан, бҥбҥбакшылардын тҥшҥнҥгҥндө, бул ооруну кыргызчылык усулдары менен
дарылоо зарыл (Айгине: Көлдөгҥ Кичи-Жаргылчак айылынын тургуну, элдик
дарыгер Абдувалиева Тамарадан жазылган).
16. Аса – Боору жик-жик болуп өскөн катуу жыгач жана ошол жыгачтан
жасалган катуу таяк (Кыргыз тилинин тҥшҥнд. сөздҥгҥ. 1-том. 92-б.). Аса
таякты дубана, бҥбҥ, бакшылар ырым куралы катары пайдаланышат.
17. Аштоо – көз тийип ооруган адамды дарылоо. Аштоо сөзҥ киренелөө
деген сөз менен алмашылып колдонула берет. Бул дарылоону атайын бҥбҥ,
көбҥнчө аял адам, аткарат. Жети ҥзҥм нанды сук-суктап, көз тийген баланын
бардык дене мҥчөсҥнө тийгизип, андан соң, итке берет. Же болбосо жетиге
бөлҥнгөн гезиттин ар бир бөлҥгҥн баланын ар бир мҥчөсҥнө тийгизип, андан
соң эшикке алып чыгып өрттөп, кайра ҥйгө артын карабай киришет. Аштоо,
же киренелөө ырымын аткарган бҥбҥнҥн усулуна карата, бир нече тҥрлөрҥ
болот.
18. Багымдат – таңкы намаз.
19. Байлатма жин оорусу – нервдик-психикалык оору. Өзҥн билбей, ээжаа бербей ооруган кишинин илдети. Мындай адамды чоң, касыйда окуган
молдолор ага илээшкен жиндерди атайын дуба менен байлап коюу аркылуу
айыктырышат (Таластагы молдо Мураталиев Кеңешбектен жазылган).
20. Бакшы – (санскр. бхихши – будда дининин молдосу) – ооруга
чалдыккан адамды дубалап, «жин-шайтандарды» кубалап чыга турган
сыяктанып, буркан-шаркан тҥшҥп, жаалданган аракеттер менен эмдей-домдой
турган дарымчы. «Манас» эпосунда да Б. мына ушул мааниде колдонулат:
«Баканды кармап бакырып, Бакшы менен бҥбҥдөн, Немесин койбой чакырды»
(КВ, 1.22). Сибирь элдеринде кам, шаман ж.б. тҥрлөрдө айтылып, кыргыз
тилиндеги Б-нын маанисине дал келет. О.азиялык тектеш элдерде (өзбек,
тҥркмөн, уйгур, каракалпак) ушул эле маани менен катар сабаттуу адам,
мугалим, элдик ырчы, акын жана куш салуучу аңчы деген маанилерге да ээ
(Манас энциклопедиясы, 1-т. 134-б.).
21. Балбалдар, буркан таштар – байыркы жана орто кылымдар
мезгилдерине таандык көчмөн тҥрк (кыргыз) тилдҥҥ уруулар мҥрзө ҥстҥнө
коюучу таш айкелдер. Бийиктиги 1-4 метрге жетет. Алардын көпчҥлҥгҥнө
адамдын айкели, кийим-кечесинин деталдары, канжары, кылычы же колуна
кармаган чөйчөгҥ менен кошо чегилген. Балбалдарда көчмөндөрдҥн
антропологиясын, аскердик жашоо салтын байкоого болот. Чөйчөк ак төөнҥн
карды жарылган молчулукту, ырыскыны чагылдырган. Айрым учурларда
балбалдар жеңилген жоонун башчысына карата да жасалган. Балбалдар
Монголиядан, Европанын тҥштҥк-чыгыш талааларынан, Борбордук Азиядан,
Тҥштҥк Сибирден, Алтайдан кездешет. Алгачкы балбалдар байыркы көчмөн
элдерге (скиф, хунну, авар ж.б.), көпчҥлҥгҥ 6-13 кк. кыргыз, огуз, кыпчак ж.б.
тҥрк тилдҥҥ элдерге таандык. Мындай балбалдар Кыргызстандын Талас, Чҥй,
Ысык-Көл өрөөндөрҥндө көп табылган. Хакас-Минусин ойдуңунда,
И.В.Мартьянов атындагы Тарых музейинде (Краснояр крайы, Минусин
шаары), Туванын аймагы ж.б. жерлерде орто кылымдагы кыргыз маданиятын
чагылдырган эстеликтер өтө көп кездешери соңку иликтөөлөрдө такталып,
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жыйынтыкталды (Кыргыз этнографиясы боюнча сөздҥк. – Б.: Бийиктик. 2005.
86-б.).
22. Бата – (ар. фатиха – тилек, башталыш) – 1) курандын биринчи
сҥрөсҥнҥн (главасынын, бөлҥмҥнҥн) аты; 2) дҥйнөдөн кайткан адамга куран
окуу, ҥйҥнө барып көңҥл айтуу. 3) ошондой эле тилек, каалоо, алкоо
иретиндеги жана болочокто боло турган окуяны, ишти алдын ала билдирҥҥ
иретинде да айтылат (Манас энциклопедиясы. Т.1, 139-б.). Кыргызда «Куру
аякка бата жҥрбөйт» деген кеп бар, башкача айтканда, бата берип жаткан
кишини бата алып жаткан адам кандайдыр бир жол менен ыраазы кылышы
керек. Колунан келгендер бата алуу ҥчҥн мал жетелеп барышкан. Батасын
алуу – эл ичинде кадыр-барктуу, отуруп-турганы нарктуу, айткандары эм,
улуу-кичҥҥлөргө дем, урмат-сыйы бирдей, жекече касиет жылоологон карыябайбичелерге атайын жолдук менен баруу. Алардын батасын кабыл алуусу,
балалуу болууда (уулдуу болууда), алыс сапарга аттанууда, сапардан аман-эсен
кайтууда ойлогон оюна, тилеген максатына ийгиликтҥҥ жетҥҥсҥ… Артында
«Анын батасы тийген», «Тегин кишиден бата албаган», «Батадан жаралган
бала»… өңдҥҥ адил сөздөр бара-бара уламышка айланган. Ушундан улам «кан
Кошойдун, кан Бакайлардын жайган алакандары, алкаган сөздөрҥ тегин
чыккан эмес», - деп айтып келҥҥдөбҥз (Акматалиев А. Кыргыздын көөнөрбөс
дөөлөттөрҥ. – Б.: Шам. 2000. 197-198-бб.).
23. Баш теңдөө - баш ооруну эмдөөнҥн бир тҥрҥ, ыкмасы. Баш теңдөө
ырымын адатта колунда эми бар, атайын жөндөмдҥҥ адамдар гана жҥргҥзөт.
Ал көбҥнесе аял киши болушу мҥмкҥн. Ырым учурунда жоолук же жип
колдонулат. Эмчи ал жипти оорулуунун башына ченеп, бекем кармап туруп,
оорулуунун башын силкилдетип: «Теңби, теңби?» - деп сурап турат. Бөлмөдө
канча адам болсо, алардын бардыгы: «Тең, тең» - деп, кубаттап турууга тийиш.
Ырым кҥндҥн кайсы маалында аткарылганы маанилҥҥ эмес, бирок бир нече
кҥн катар кайталанып аткарылат (Айгине: Манасчы Улан Исмаиловдон
жазылган).
24. Бейиш (ир. жаннат, жыргал жай) – дин ишениминде дин жолунан
чыкпай жҥргөндөргө тиги дҥйнөдөн берилҥҥчҥ жыргалчылык, ырахат жай,
жаннат. Мусулманчылыкта ак жолдон адашпай, шарият менен жҥргөн адамдар
бейишке чыгат, ислам динин коргогон, газават, жихад уюштуруп курман
болгондорго бейиштен орун берилет деген ишеним бар (Кыргыз этнографиясы
боюнча сөздҥк. – Б.: Бийиктик. 2005. 98-99-бб.).
25. Бий – Кыргыздардын коомунда 20-к. биринчи чейрегине чейин
колдонулган башкаруу титулу, уруу башчысы. Административдик өзҥн-өзҥ
башкарууну ишке ашырган. Уруунун бийи жалпы шайлоонун жыйынтыгы
менен бекитилген. Россияга каратылгандан соң, кыргыз бийлери салык
жыйноо, административдик айрым милдеткерликтерди да аткара башташкан.
Бий – кыргыздардын мамлекеттик башкаруу иерархиясындагы титул-термини
катары 7-к. белгилҥҥ. Кытайдын Тан династиясынын (7-10-кк) жыл баяндары
7-к. орто чендериндеги энесайлык кыргыздардын ҥч министри Гйеси бей (бий)
жана Ами бей (бий) жөнҥндө маалымат берет. Профессор Ө.Караев
изилдөөлөрҥндө бул терминди (бей) – «бий» термининин фонетикалык
өзгөргөн «бий» формасы катары чечмелеген (Кыргыз этнографиясы боюнча
сөздҥк. – Б.: Бийиктик. 2005. 102-б.).
26. Бөгөл – (калм.) бала (Аталган сөз катышкан макаланын автору,
манасчы Улан Исмаиловдун айтуусунда – санжырадагы маалымат боюнча).
27. Бугу – оң канаттагы ири уруулардын бири. Бул уруунун келип
чыгышы, теги жөнҥндөгҥ уламыш-санжыралар кыргыздардын байыркы
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тотемисттик ишенимдерин чагылдырат. Этнонимдин параллели «пуга»
формасында энесай кыргыздарынын урпактары хакастардын курамында бар.
В.Банг кытай жыл баяндарында эскерилген «пу-гу» этнонимин хунну жана
телелердеги (төөлөс) аскердик титул-этноним менен байланышта караган.
Ю.А.Зуев «Бугу» бугуг – аскер башчысы, оң же сол канаттын аскер
жетекчиси» деген мааниде чечмелейт. Арийне, 7-к. бугулардын локализациясы
тактала элек. Айрым кытай тилдҥҥ булактар бугуларды ба-е-гу (байырку) жана
до-лан-гэ (теленгит) урууларына кошуна жайгашкан уруу катары эсептешкен.
Теле конфедерациясынын курамына кирген бугулар 8-к. орто чендеринен
тартып Уйгур каганатына баш ийип калышкан. Этнонимдин экинчи мааниси
тотемдик жаныбарды туюнтат жана ал тотемдик сыйынуу обьектиси катары
байыркы тҥрк доорунан белгилҥҥ. С.М.Абрамзон да ушул пикирди кубаттап,
өз иликтөөлөрҥндө далил катары Мҥйҥздҥҥ эне жөнҥндөгҥ санжырага
токтолот. Бугу алгач бир гана уруктун сыйынган тотеми болуу керек.
Ҥстөмдҥккө ээ болгон уруктун тотеми өзҥнө баш ийген, көз каранды
уруктардын тотемдерин сҥрҥп чыгарып, бҥткҥл уруунун энчилҥҥ аты ошол
тотемдин аты менен атала башташы мҥмкҥн десек болчудай. Д.Е.Хайтун
Тҥштҥк Сибирдеги ж.б. тҥрк тилдҥҥ элдердин ишенимдериндеги «Бугу» жана
«бука» жаныбары мифологиялык бир жаныбарды аныктаганына токтолот
(Кыргыз этнографиясы боюнча сөздҥк. – Б.: Бийиктик. 2005. 115-б.).
28. Бакшы - (санскр. Бхихши – будда дининин молдосу) – ооруга
чадыккан адамды дубалап, ―жин-шайтандарды‖ кубалап чыга турган
сыяктанып, буркан-шаркан тҥшҥп, жаалданган аракеттер менен эмдеп-домдой
турган дарымчы...) (Манас энциклопедиясы. Т. 1, 134-б.).
29. Бҥбҥ, бҥбҥ бакшы – аялдан чыккан бакшы, көз ачык, шаман.
Исламга чейинки кыргыздарда бҥбҥлҥк кенен таралган диний кесип болгон.
Бҥбҥ дарыгерлик, далычылык сыяктуу милдеттерди аткара билген (Кыргыз
этнографиясы боюнча сөздҥк. – Б.: Бийиктик. 2005. 131-б.).
30. Даарат – Намаз окуу, куран тҥшҥрҥҥ же ушул сыяктуу ар кандай
диндик жөрөлгөлөрдҥ орундатуу алдында белгилҥҥ эрежелерге ылайык
жуунуу камылгасы, жөрөлгөсҥ (Кыргыз тилинин тҥшҥнд. сөздҥгҥ. 1-том. 229б.).
31. Дааруу – боло турган иш, окуя жөнҥндө жогорку кҥчтөр тарабынан
алдын ала аян берилген белги. Манасчылар – укмуштуудай поэтикалык
шыктын ээлери. Алар айтып атканын тарыхый болуп өткөн окуялар катарында,
эпикалык каармандарды, айрыкча Манас жана анын чоролорун чыныгы жашап
кеткен касиеттҥҥ адамдар катары санашып, угуучуларды ушуга ишендирҥҥгө
аракеттенишет. Бул адам, ишеним салтка айланып, манасчылардын да,
угуучулардын да сезимин ээлеп алган. Анткени, ар бир ынтызар адам өз
каалоосу менен эпосту аткара албайт. Ал ҥчҥн Манастын же анын
чоролорунун даарышы (наитие) талап кылынат. Залкар чыгарманы ҥйрөнҥп
айтуу мҥмкҥн эмес деген ишеним манасчылардын арасына кеңири тарап,
муундан-муунга салт катары өтҥп кете берген (Манас энциклопедиясы, 1-т.
174-б.)
32. Дем салуу – дарылоо ырымы. Адам ооруп сыркоологондо аны
колдоочулар, кайыптар, пирлер,
ажылардын жардамы менен сакайтуу.
Ошондой эле адам сыркоологондо, эски оорусу кармаганда, бир нерседен
коркуп, чочуп калганда аны дуба окуу менен дем салып айыктыруу.
33. Дербиш – дээрлик эмгектенбей, динге берилип, эл кыдырып кҥн
өткөргөн мусулман дининдеги адам (Кыргыз тилинин тҥшҥндҥрмө сөздҥгҥ.
1984. 1-т. 248-б.). Дербиш – Ир. 1. Дин. Дҥнҥйөдөн кечкен, таркий дҥнҥйө
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адам. 2. Тентимиш, кайыр сурап, дҥнҥйө жыйнаган адам. 3. Өтмө мааниси. Бир
ишке ниети менен берилген (Карасаев Х. Өздөштҥрҥлгөн сөздөр: Сөздҥк. – Ф.:
Кыргыз Совет Энциклопедиясынын Башкы редакциясы. 1986. 93-б.).
34. Долоно – Майда-майда мөмөсҥ бар, көбҥнчө тоого чыгуучу
тикендҥҥ катуу дарак (Кыргыз тилинин тҥшҥндҥрмө сөздҥгҥ. 1-том. 256-б.).
35. Долононун касиети - дарактын мөмөсҥнөн жасалган шуру же
башка зат өзгөчө коргоо касиетине болгон элдик ишеним. Мисалы, долонодон
жасалган шуру суук сөз, суук көздөн коргой алат деген ишеним. Бул ишеним,
көбҥнчө, долонун суу чыкпаган жерлерде өсҥшҥнө байланыштуу. Суу
чыкпаган жерде тамырланып өскөн дарак өзгөчө бекем болот дешет Таластагы
карыялар.
36. Дуба – мусулман дининде ар иштин башталышына, жҥрҥшҥнө,
бҥтҥшҥнө Алладан жардам, ырайым, боорукерчилик, мээрмандык ж.б. сурап
кайрылуу. Д. өлгөн адамга карата куран тҥшҥрҥҥ, куран окуу, бата берҥҥ менен
иш жҥзҥнө ашырылган. Динге ишенгендер, кырсыктап иштери
илгерилебегендер Д-ны кереметтҥҥ кҥч катары карашып, молдо чакырып,
куран окутушкан (Кыргыз тарыхы. Энциклопедия. – Б., 2003. 166-б.).
37. Дубана - динге ҥгҥттөө максатында диндик ырларды айтып, кайыр
сураган адам, диний фанатик тилемчи (Кыргыз тил. тҥшҥнд. сөздҥгҥ. 1-том.
261-б.). Дубана – кыргыздардагы сопулуктун (суфизмдин) бир көрҥнҥшҥ. Аны
колдогондор ислам дининин кечилдик багытын тутуп, өз алдынча же топ
болуп айылдан айылга, элден элге көчҥп-конуп жҥрҥшкөн. Кийиминде
кечилдиктин белгиси катары өзгөчө элементтер (терисинин жҥндөрҥ сыртына
карата тигилген шоңшогой топу, ҥстҥндө жҥндөн жасалган чапан) болгон.
Жандарына ҥн чыгаруучу тҥрдҥҥ аспаптарды, шалдыркандуу аса таякты алып
жҥрҥшкөн. Өзгөчө кыймыл-аракеттердин натыйжасында кудай менен тҥздөнтҥз байланыш тҥзҥҥ кудуретине жетҥҥ Д-чылыктын негизги максаты болгон.
Ага жетиш ҥчҥн бул агымды колдогон ар бир адам шариатты, тарикатты
(чындык жолу), марафатты (зикир аркылуу мааниге сҥңгҥп таануу) иш жҥзҥнө
толугу менен аткарышы зарыл болгон. Д-лар эмчилдик касиетке ээ адамдар
катары оорулуу адамдарга дем салышкан (Кыргыз тарыхы. Энциклопедия. – Б.,
2003. 166-б.).
38. Жайнамаз – Ир. дин. Намаз орду, намаз окула турган кийиз же
кездеме. (Карасаев Х. Өздөштҥрҥлгөн сөздөр: Сөздҥк. 1986. 103-б.).
39. Жайташ – аба ырайынын өзгөрҥшҥнө таасир кылуучу магиялык
кҥчкө ээ таш (Манас энциклопедиясы. Т. 1, 194-б.).
40. Жайчы – жайташтын магиялык кҥчҥ менен аба ырайын өзгөртҥп
жиберҥҥ кудуретине ээ киши. Эпосто көбҥнчө аярлар жайчылык өнөргө ээ
(Манас энциклопедиясы. Т. 1, 195-б.).
41. Жамакчы – уйкаштырып, куюлуштуруп, меселдетип айтуучу
акындык өнөрҥ бар киши (Кыргыз тилинин тҥшҥнд. сөздҥгҥ. 1-том. 296-б.).
42. Жамбаш - 1. анат. Адамдын, айбандардын санында жогорку башы
куймулчак менен, төмөнкҥ жагы кашка жилик менен ашташкан жалпак сөөк,
он эки мҥчөнҥн бири. 2. Дененин белден ылдыйкы бир жак жаны, ыптасы,
сандын каптал жагы. 3. Дал ортосунан өтҥп бир аз кыйшайып, ылдыйлап
калган абалга карата колдонулат (көбҥнчө ай, жылдызга карата) (Кыргыз
тилинин тҥшҥнд. сөздҥгҥ. 1-том. 296-297-б.). 4. Кыргыз салтында эң сыйлуу
конокко бериле турган устукан.
43. Жаназа – мусулман дининде маркум менен коштошуу жөрөлгөсҥ.
Шарият боюнча маркумду Ж-дан кийин гана көмҥҥгө мҥмкҥн болгон (Кыргыз
тарыхы. Энциклопедия. – Б., 2003. 176-б.).
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44. Жар салуу же жар көтөрҥҥ - бул куранда жазылган сөздөрдҥ айтуу
менен колдоочуларды чакыруу. Таластагы кыргызчылык жолунда жҥргөн
кишилердин айтымында, жар – бул ааламдын кҥчтөрҥ. Жар көтөрҥҥ - кудай
менен жҥз көрҥшҥҥ дегенди билдирет. Кыбыр эткен жан-жаныбардан баштап,
чоң кҥчтөргө чейин аалам менен байланышуу. Жарды касиеттҥҥ адамдар салат.
45. Жебрейил – исламдагы негизги периштенин бири. Ислам дининде
Кудай менен пайгамбардын ортосунда элчилик кылгандыгы айтылат (Кыргыз
этнографиясы боюнча сөздҥк. – Б.: Бийиктик. 2005. 165-б.).
46. Жел кайып – көзгө көрҥнбөй, тымызын жҥрҥҥчҥ жан (Кыргыз
тилинин тҥшҥнд. сөздҥгҥ. 1-том. 430-б.).
47. Жети – кыргыздарда жана Евразиянын башка калктарында, араб
элдеринде (семит элдери) эзелтеден ыйык маанини туюндуруп келген сан,
санак… Жети ата – ата, чоң ата, буба, баба, кубар, жете, жото (Кыргыз
этнографиясы боюнча сөздҥк. – Б.: Бийиктик. 2005. 170-171-бб.).
48. Жети токоч жасоо – элдик ырым. бул кандайдыр бир кырсык болсо
же бир адам оорууга чалдыгып калса, ошол оорунун же кырсыктын аягы
жакшылык менен аяктоосун тилөө максатында аткарылат (Бҥбҥ Чоңмурунова
Чачыкей). Жети нан жасоо - бул бараткан мазар кабыл кылса экен, мазардан
шыпаа болсо экен деген тилек менен жасалат (Бҥбҥ Анарбекова Бҥбҥшай).
49. Жыт
50. Зикир – думаналардын, молдолордун ж.б. кудайга жалыныпжалбарып, сансыз ирет атын айтып кайталап чамынып кҥҥлөнҥҥсҥ (Кыргыз
тилинин тҥшҥндҥрмө сөздҥгҥ. 1-том. – Ф.: Мектеп. 1984. 389-б.).
51. Зикир чалуу – эске тҥшҥрҥҥ (араб тилинен). Теги мындай: эшендер
өздөрҥнҥн муриддери (муруттары) менен алака болуп отуруп алып, Аллоху
таалага жалынган сөздөрдҥ кҥпҥлдөп кайталай беришет… Эшендердин оюнча,
Аллага жалынуу «намаз» менен гана бҥтпөйт. Аллага чын жҥрөктөн жалынуу
керек (Карасаев Х. Накыл сөздөр. 151-б.). Зикир чалуу – суфизмдеги айрым
агымдарга мҥнөздҥҥ Кудайды эскерҥҥ жөрөлгөсҥ. Зикир жарыя жана купуя
тҥрҥндө чалынган. Жарыя салынган зикир 19-к. Орто Азияда жашаган
мусулмандар арасында кеңири тараган. Жоон топ сопу чогуу олтуруп алардын
бири музыкалык аспаптын коштоосунда диний ырларды обонго салып ырдайт.
Ал ырлар баштан-аяк Кудайдын кошумча аттарын кайра-кайра кайталоодон
куралган. Ырдаган сопунун бара-бара делебеси козголуп, ордунан тура бийлеп,
отургандар да бийге аралашкан. Көпкө созулган ыр, музыка, бийден зикир
чалуучулар алсырап, өзҥн унутуп, экстаз абалына жеткен (Кыргыз
этнографиясы боюнча сөздҥк. – Б.: Бийиктик. 2005. 184-б.).
52. Зекет (ар. зякат) – «тазалануу» ҥчҥн мусулмандар төлөй турган
салык. Анын милдеттҥҥлҥгҥ ыйык Куранда, көлөмҥ менен өндҥрҥш шарттары
шариятта көрсөтҥлгөн. Зекет адегенде Мухамбет пайгамбардын ҥй-бҥлөсҥнө
жана кембагалдарга, жолоочу-мусапырларга жана «ыйык согушка» (газават,
жихад) катышкандарга жардам иретинде берилген. Мусулман өлкөлөрҥнө
зекет мусулмандардан гана мал, кол өнөрчҥ буюмдары, акча, кымбат баалуу
мҥлк тҥрҥндө алынган. Азыркы мусулмандарда зекет өз ыктыяры менен дин
кызматкерлерине берилет (Кыргыз этнографиясы боюнча сөздҥк. – Б.:
Бийиктик. 2005. 183-б.).
53. Зыяратчы – зыяратка келген адам.
54. Зыярат – дин. Мазарга, касиеттҥҥ, ыйык деп эсептелген жерлерге
ж.б. сыйынуучулук, табынуучулук (Кыргыз тилинин тҥшҥнд. сөздҥгҥ. 1-том.
395-б.). Зыярат – мусулмандардын тҥшҥнҥгҥндө, кыялында бирдеме тилөө,
кҥнөөдөн арылуу, сыйынуу, жооп табуу максатында пайгамбарлардын,
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машайыктардын, кожо-шайыктардын ысмына байланышкан жергиликтҥҥ
мазарларга, тоо-таштарга атайылап барып, зыярат жасоо… Эл арасында ыйык
деп аталган жерлерге оорудан, ар тҥрдҥҥ илдеттен арылуу ҥчҥн, баласыздар
болсо Жараткандан перзент тилегени, ооруга шыпаа издегени барышат
(Кыргыз этнографиясы боюнча сөздҥк. – Б.: Бийиктик. 2005. 187-б.).
55. Илээшкен – адамды ээлеп алган оору тҥрлөрҥ, тактап айтканда,
жиндер. Аны атайын чоң молдонун дубасы аркылуу жоготмоюн, адам
кыйналгандан кыйнала берет жана бул акырындап өлҥмгө алып келиши
мҥмкҥн (Айгине: Таластагы молдо Мураталиев Кеңешбектен жазылган).
56. Имам (араб. «алдыда туруучу») 1. Мусулмандардын диний
жетекчиси, насыятчы. 2. Мусулман жамаатынын башчысы, мусулман (ислам)
мамлекетинин башкаруучусу, халиф. 3. Суннизмде шарият жана адат
маселелеринин негиз салуучулары. 4. 7-9-кк. шииттер жамаатынын жогорку
башчысы. 5. Мечит башчысы (Кыргыз этнографиясы боюнча сөздҥк. – Б.:
Бийиктик. 2005. 189-б.).
57. Инжил – Алла Таала тарабынан Иса пайгамбарга жиберилген ыйык
китептин аты. Орус тилинде «Евангелие» деп аталат. Инжил китебин христиан
дининдегилер амал кылышат. «Евангелие» - «жакшы кабар, сҥйҥнчҥ» деп
которулат (Кыргыз этнографиясы боюнча сөздҥк. – Б.: Бийиктик. 2005. 191-б.).
58. Иреге – боз ҥйдҥн босого тарабы, ҥйдҥн эшиктен кире берген жери,
улага (Кыргыз тилинин тҥшҥнд. сөздҥгҥ. 1-том. 408-б.).
59. Итий – организмдеги минералдардын алмашуусунун бузулушунун
натыйжасында сөөк жана нерв системаларындагы өнҥгҥштҥн бузулушу менен
мҥнөздөлҥҥчҥ балдар оорусу, рахит. «Д» витамини жетишсиз болсо, итий
оорусу пайда болот (Кыргыз тилинин тҥшҥнд. сөздҥгҥ. 1-том. 411-412-б.).
60. Каапыр, кьапыр (ар. кьафир – динсиз) – ислам динин тутпаган
элдин жалпы аталышы. Бардык варианттардагы окуяларда эскерилет. Эпос
(«Манас». – Айгине) боюнча кыргыздар жана ага канатташ калктар, уруулар
мусулман катары каралса, душмандар – кытай, калмак, ойрот, маңгул ж.б. лар
К. деп аталат. К. диний-этникалык жалпы ат катары колдонулуп, таш боор,
кара мҥртөз, өзҥмчҥл адамдар да К. аталган. К. өзҥнҥн диний маңызынан
ажыратылып, «акылсыз», «эссиз», «тҥркөй», «ыймансыз» маанисинде да
колдонулат (Манас энциклопедиясы, 1-т. 251-б.).
61. Кабыр - Өлгөн адам коюлган жай, мҥрзө. Бейитке коюлган белги,
коргон, күмбөз (Кыргыз тил. тҥшҥнд. сөздҥгҥ. 1-том. 421-б.).
62. Казыят – областтык ислам дининин башкармачылыгы.
63. Кайып - 1. Көзгө көрҥнбөй, билинбей колдоо кылуучу, жардам
көрсөтҥҥчҥ сыйкыр, дух (Манас энциклопедиясы, 1-том, 256-б.).
64. Калыска тҥшҥҥ - бул ата-бабадан келе жаткан чыр-чатакты басуу
салты. Калыс – данакер адам, калыска тҥшҥҥ - ошол адамдын сөзҥн мыйзам
катары кабыл алуу. Ошого карата бҥтҥм чыгаруу, сөз кунун сыйлоо. Калыс –
акыйкат, калыстык – акыйкаттык кылуу, калыс адам – кара кылды как жарган
пенде. Калыска тҥшҥрҥҥ - эки адамдан тартып, урук-уруу араларындагы ири
талаш-тартыштарды чыгаргандарды топтордо жөнгө салуу. (Акматалиев А.
Кыргыздын көөнөрбөс дөөлөттөрҥ. – Б.: Шам. 2000. 200-б.).
65. Кара басуу – төрөт мезгилинде же төрөттөн соңку аялдардын эстен
тануусу. Төрөттөн алсыраган аялдар кан тамырынын, нерв системасынын жана
жалпы эле дене тҥзҥлҥшҥнҥн өзгөрҥшҥнөн улам алсырап, эстен танышат. Кара
басуунун себеби белгилҥҥ болгонго чейин анын алдын алуу ҥчҥн атайын
куучулар, бакшылар, табыптар чыгышкан. Алар алыстан эле караны коркутуу
ҥчҥн айкырып, бакырып келишкен. Эстен танган аялды тургузуп, кулагынын
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астынан мылтык атып эсине келтирген учурлар кездешет. Кара – катуу ооруга
чалдыккан адамдарды да басат (Кыргыз этнографиясы боюнча сөздҥк. – Б.:
Бийиктик. 2005. 217-б.).
66. Каргыш – бул бирөөлөргө айтылган суук сөз. (Акматалиев А.
Кыргыздын көөнөрбөс дөөлөттөрҥ. – Б.: Шам. 2000. 191-192-бб.).
67. Касиет – бул адамдарга, жерлерге, заттарга таандык өзгөчө кҥч.
Кыргызчылыктын алкагында, касиет Жараткан тарабынан берилет жана
адамдын, коомдун же адамзаттын пайдасына жумшалышы керек. Касиеттин
миңдеген тҥрлөрҥ болот. Кээде колдоочулар, улуу кҥчтөр деген тҥшҥнҥк
менен маанилеш.
68. Касыйда – жин ооруларын айыктырууда окулуучу дуба. Муну
молдолордун саналуу, өтө билимдҥҥлөрҥ гана окуй алат.
69. Келме – коркунуч туулган учурда коргонуу максатында мусулман
баласы араб тилинде кайталап айта турган сөздөр. Анын маанисин кыргызчага
которсок, «Алладан башка кудай жок жана Мухаммед анын элчиси» деген
сҥйлөмдҥ туюнтат.
70. Кереге – 1. Боз ҥйдҥн бири-бирине кайчылаштырып, көк менен
бекитилген, төрт чарчы көздөрҥ бар, сыртынан чий, кийиз каланып, ҥстҥңкҥ
кырына ууктарды беките турган каптал жыгачтары. 2. Тамдын же башка
курулуштардын дубалы (Кыргыз тилинин тҥшҥнд. сөздҥгҥ. 1-том. 511-б.).
71. Керемет – адамдардын диний ишенимдери боюнча касиеттҥҥ кҥч
тарабынан жаралуучу тҥрдҥҥ кубулуштар. Кереметке ишенҥҥ байыркы
заманда адамдардын жаратылыштын кубулуштарынын алдында көз каранды,
алсыз болушкандыктан, анын сырын билбегендиктеринен улам пайда болгон.
Кыргыз эл жомокторунда, уламыштарында керемет жараткан адамдар жөнҥндө
да кенен маалыматтар баян этилет (Кыргыз этнографиясы боюнча сөздҥк. – Б.:
Бийиктик. 2005. 232-б.).
72. Керээз (керээз айтуу) – бул адамзат жарык-жалган дҥйнөдөн
биротоло көчөөр алдында эл-журтуна, бала-бакыраларына калтырган сөзҥ,
акылы, кеңеши, акыркы айткан сөзҥнҥн ток этээри. Керээз айтууда элибиздин
табигый маданиятын билебиз. Мурунтан баштап эле: «Кийин көзҥм өтсө, муну
мындай кылгыла, тигини тигиндей жасагыла, сөөгҥмдҥ ошол жерге койгула,
жайымды тигиндей ойдургула» - деп айтылып келген… Экинчиден, адатта,
адам «боюн тҥзөп», таазим берээр алдында, болгон кҥчҥн жыйып туруп,
оюндагысын айтат. Ал сөзҥ калгандары ҥчҥн ыйыктай сезилет. «Мурун эле
айтып жҥрҥҥчҥ», «өлөөр алдында айтып калды», «ушуну айтууга араң
жарады»… Ҥчҥнчҥдөн, керээз – ага-туугандарын, бала-бакыраларын,
кадыркечтерин чогултуп туруп, атайын мал сойдуруп, эт желип, бата тиленип
бҥткөндөн кийин бала-бакыра жай-жайына тарап, улуулар калганда, жарыктык
оорулуу баарын тегерете карап, сыдырата санап, кимдер бар, кимдер жоктугун
билип, орой көз чарай отургандарга айтыла турган сөз. Арийне, анда
төмөнкҥдөй суроолор камтылат: мал-жан кимдерде калат, кара ашка канча
союлат. Кимдер топурак салат, сөөктҥ кимдер кармайт. Эмнелер коюлат:
жаназасына, дооранына, мҥчөсҥнө, жыртышына, мҥрзөсҥнө ж.б. (Акматалиев
А. Кыргыздын көөнөрбөс дөөлөттөрҥ. – Б.: Шам. 2000. 229-б.).
73. Киренелөө - «Аштоо» дегендин аныктамасын караңыз.
74. Колдоочу – 1. Колдой турган, жөлөп-таяган, жактаган, жардам
кылган, болуша турган. 2. Тотем менен бирдей (Кыргыз тилинин тҥшҥнд.
сөздҥгҥ. 1-том. 534-б.).
75. Комуз – чертме кылдуу музыкалык аспап. Кыргыз элинин улуттук
музыкалык аспаптарынын негизгилеринин бири. Комуз байыркы мезгилден
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бери белгилҥҥ жана анын пайда болушун элдик уламыштагы аңчылык менен
байланыштырат. Комуз өрҥктҥн, алмуруттун, карагайдын, арчанын, жапан
талдын жыгачынан негизги бөлҥгҥ алмурут тҥспөлдөнтҥп чабылат. Ал баш,
моюн, тулку, чара, капкак, куткун, тепкек, ҥч кулак, ҥч кылдан турат. Кулагы
өрҥктөн, арчадан же мҥйҥздөн жасалат, ал эми кылдары көбҥнчө койдун
ичегисинен жасалган. 20-к. аспаптар оркестринде пайдалануу ҥчҥн комуздун
модернизацияланган тҥрлөрҥ пайда болду. Кылдары да жасалма жиптен
тагылып калды. Азыр комуздун өркҥндөтҥлгөн беш тҥрҥ бар. Электр-комуз да
колдонулуп жҥрөт. Айрым усталар мурдагыдай туюк чапай, курама жол менен
да жасап жатышат (Кыргыз этнографиясы боюнча сөздҥк. – Б.: Бийиктик. 2005.
245-б.).
76. Коргон – I. 4. Мҥрзөгө белги катары салынган же бейитти курчаган
дубал (Кыргыз тилинин тҥшҥнд. сөздҥгҥ. 1-том. 550-б.).
77. Кошок – кыргыз оозеки поэзиясында каада-салт ырларынын тҥрҥ.
Адам өлгөндө, кыз бергенде аткарылган. Өзҥнчө обону бар. Кыргыздын
салттуу турмушунда дҥйнөдөн өткөн адамдын аял туугандары тарабынан
кайгы-кҥйҥт, арман, бири-бирине кайрат, акыл-насаат айтылып, өлгөндҥн
тирҥҥ кезиндеги жакшы сапаттары, аткарган иштери эскерилет. Кошокту кээде
атайын кошокчу аялдарды чакырып айттырышкан. К. кыз бергенде да
кошулган. Мындай К-то кыздын кандай тарбияланып өскөнҥ же кыз кҥйөөгө
аргасыздан, өтө жаш берилип жатса, кыздын ата-энесинин арыз-арманы, ошого
мажбурлап жаткан теңсиз заманга нааразылык айтылган (Кыргыз тарыхы.
Энциклопедия. – Б., 2003. 241-б.).
78. Көз тийҥҥ - Элдик ишеним боюнча кээ бир адамдардын көзҥнө туш
болгон адам, жаныбар ооруйт, жакшы буюм сынат, бҥлҥнөт. Өзгөчө жаман көз
наристеге, сулуу кыз-келиндерге, баатырга, кҥлҥк атка, алгыр кушка тийет деп
эсептешип, буларды элге көрсөтпөөгө аракет кылышкан. Көз тийбесин деп ар
кандай ырымдарды жасашкан. Мис., наристенин бетине көө сҥйкөгөн, көзгө
урунбай турган начар кийимдерди кийгизген, адамды иренжите тургандай
ысым менен аташкан (Кыргыз тарыхы. Энциклопедия. – Б., 2003. 242-б.).
79. Көзгө конок конуу – көздҥн ичинде кичинекей ак тактын пайда
болуп, көздҥ өйкөшҥ. Муну дарылай турган атайын адамдар болот:
биринчиден, ал адамдын өзҥнҥн көзҥндө калы болушу керек, экинчиден, ал
адам бир ата, бир энеден жалгыз, бир туугансыз болушу керек.
Табыпчылыктын бардык тҥрҥ кан кууйт. Көз ҥйлөй турган адамдын атабабасында ошондой касиеттҥҥ адам болушу керек. Ал урпагы аркылуу жанагы
ырымды аткартат. Эгер аткарбай койсо, ал урпагынын өзҥнҥн көзҥ оорукчан
болуп калышы мҥмкҥн. Ошондой касиеттҥҥ эркек же аял гана бир чыныга суу
куюп, колуна 7 буудайды алып, белгилҥҥ бир сөздөрдҥ айтуу менен, ар бир
буудайды көздөн тегеретип, чыныдагы сууга сала берет. Сууга тҥшкөн
буудайлардын учунан шар тҥрҥндөгҥ көбҥкчөлөр чыгып, мунун өзҥ көздөгҥ
коноктун чыгып жаткандагысын жышааналайт (Айгине: кыргызчылык
жолундагы Эргешбай Ажыбаевден жазылган).
80. Көзҥ ачык – 1) диний тҥшҥнҥк боюнча: ар кандай жин, шайтанды
ж.б. көрө билген; 2) көптҥ билген, келечекти көрө билген, ар нерседен кабары
бар (Кыргыз этнографиясы боюнча сөздҥк. 2005. 70-б.).
81. Көзҥк – Көз тийҥҥ, бирөөнҥн сугу өтҥҥ (Кыргыз тилинин тҥшҥнд.
сөздҥгҥ. 1-том. –564-б.).
82. Көзҥн ачтыруу – адамдын купуя мҥмкҥнчҥлҥктөрҥн ачып,
кыргызчылык жолундагы иш-аракеттерди кылууга уруксат алуу.
83. Көрмөч – жайчынын куралы.
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84. Көчҥрҥҥ, эситки, тҥтөткҥ - бул адамдардагы ар кандай жаман
нерселерди, илешкерлерди дуба жолу менен тазалоо (Айгине: бҥбҥ
Ҥмөталиева Токтоштон жазылган).
85. Кудайы (тамак) – Бей-бечарага, тиленчиге, думанага, кудайга
арнап, атап берилген нерсе (Кыргыз тилинин тҥшҥнд. сөздҥгҥ. 1-том. 586-б.).
86. Куптан – Ир. дин. 5. Кечинде (кҥн баткандан кийин) окулуучу
намаз, бир кҥндө окула турган беш рекет намаздын бешинчиси, эң акыркысы
(Кыргыз тилинин тҥшҥнд. сөздҥгҥ. 1-том. 296-297-б.).
87. Куран окуу – (ар. куран – окуу, «Кудайдын аяны») – исламдын
ыйык китеби. Куранда Алла өз аянын пайгамбар Мухаммедге сөзмө-сөз айтып
төгҥп берет. Кудай жана дҥйнө тууралуу чындыкты адамзатка айтып берҥҥ
ҥчҥн
пайгамбарлар аталган атайы адамдар тандалып алынган.
Пайгамбарлардын эң кичҥҥсҥ Мухаммед болгон… Мухаммеддин шакирттери
ал тексттерди жаттап, эски араб поэзиясын көркөм окугандай кырааты менен
айта билишкен. К. рифмалуу проза жана ритмикалуу сҥйлөмдөр м-н жазылган
(Кыргыз тарыхы. Энциклопедия. – Б., 2003. 213-б.).
88. Курмандык – Кудай, дух, арбак ж.б. ыйык нерселерге атап жандык
союу, ар кандай баалуу буюмдарды, акча каражаттарды ж.б. тартуулоочу
байыркы диний салт (Кыргыз этнографиясы боюнча сөздҥк. – Б.: Бийиктик.
2005. 269-б.).
89. Курмандык чалуу - ҥй-бҥлөнҥн, уруктун, уруунун ата-бабаларына,
духтарга, кудайларга карата атайын уюштурулган каада-салт. Байыркы
доорлордо курмандык чалуу процессиясын жрецтердин өзгөчө кастасы алып
барган. Байыркы кыргыз коомунда бул функцияны бакшы (шаман) алып
барган. Курмандык чалынуучу жайлар атайын белгиленип, ыйык деп
эсептелген тоонун этегине, булактуу жерлерге, кан жол боюна өткөрҥлгөн.
Маалыматтар боюнча кыргыздарда ар бир уруунун сыйынган ыйык тоосу,
ыйык жаныбары, кушу, дарагы, эн тамгасы болгон. Бул салт эне-сайлык
кыргыздардын урпактары болгон хакас жана туваларда, шорлордо сакталып
калган. Курмандыкка жылкы, кой ж.б. тартылган. Бҥгҥнкҥ кҥндө бул
философиялык-диний жөрөлгө «тҥлөө» деген ат менен да белгилҥҥ (Кыргыз
этнографиясы боюнча сөздҥк. – Б.: Бийиктик. 2005. 269-б.).
90. Кут – 1. миф. Диндик ишеним боюнча: ҥйдҥн тҥндҥгҥнөн коломтого
тҥшкөн жана аны алган кишиге бакты-таалай, тҥбөлҥк жыргалчылык берҥҥчҥ,
кочкул кызыл тҥстөгҥ кичинекей килкилдек зат (элдик ишеним боюнча
мындай нерсени кҥнөөсҥ жок, таза жҥргөн киши гана алып, анын колуна тиер
замат катып калууга тийиш; эгерде ниет бузук, кҥнөкөр адам алса, ал тезекке
айланып, кубулуп кетет). 2. эск. Кудайдын кичинекей сҥрөтҥ, элеси (эпостогу
айтылышка караганда бул калмактарда болгон). 3. өт. Бакыт, таалай,
жыргалчылык, береке. (Кыргыз тилинин тҥшҥндҥрмө сөздҥгҥ. 1-китеп. –Ф.:
Мектеп. 1984. 602-б.).
91. Кут тҥшҥҥ – бул Алла-тааланын амири менен асмандан ырыс-таалай
катары жорула турган, көзгө көрҥнгөн сырдуу тҥшкөн жышана. Ал
тоголоктошкон курттай, же уюган жуураттай, же жуурулган камырдай агыш
тҥстө келип, айрым адамдарга гана көрҥнгөн. Анын кут экенин билбей,
ордунан козгоп, же кҥбҥп, силкип жууп, тепсеп коюу аркылуу ал жерден «кут
качты» болгон… Кут – табияттын бир табышмактуу белгиси. Кудай-тааланын
шыбагасы. Ошондуктан мыкты нерселерди ошого символдоштурабыз.
Мисалы, «Ал – ошол ҥйдҥн куту», «Ал жерден кут качты»… Куту качты – бул
бакыт-таалайды колдон учуруу дегенди тҥшҥндҥрөт (Акматалиев А.
Кыргыздын көөнөрбөс дөөлөттөрҥ. – Б.: Шам. 2000. 233-235-бб.).
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92. Куучу – элдик ишенимде кара баскан жаңы төрөгөн аялдын өпкөсҥн
алып, сууга салууга аракеттенген албарстыны кууп кетирҥҥгө жөндөмдҥҥ
касиети бар киши. Андай касиетке албарстыны кармап, чачын алып сактап
жҥргөн киши жетише алат. Куучунун албарстыны кубалай турган өзгөчө
ыкмалары болгон эмес. Алардын келиши эле жетиштҥҥ болгон. Биз билген
айрым маалыматтар боюнча, куучу ҥйгө алыстан айгай салып кыйкырып
келген (Кыргыз этнографиясы боюнча сөздҥк. – Б.: Бийиктик. 2005. 271-б.).
Куучу – төрөттөн кыйналган аялдардын төрөтҥн жеңилдетҥҥ максатында
чакырылган бакшы, эмчи. Элдик ишеним боюнча 1-төрөттө аялдын көзҥнө
албарсты көрҥнсө, аны албарсты, марту же кара басты дешкен. Ал жөнөкөй
адамдардын көзҥнө көрҥнбөгөн кереметтҥҥ, зыяндуу жан катары кабыл
алынып, К-дан коркот деп эсептешкен. Мындай учурда албарстыны өз көзҥ
менен көргөн адамды К-ну чакырышкан. Ишеним боюнча К-га албарсты сары
тҥстөгҥ жаныбар (ит, кой, эчки) же кыз кебетесиндеги сары чачтуу балага
окшош көрҥнөт. Аны көргөн адам эч кимге билдирбей, 1-2 кҥндөн кийин
көргөн жерине келип, «албарсты, мен сени көрдҥм» деп айтышы керек.
Ошондон кийин албарсты ал адам жҥргөн жерден коркот, качат, жолобойт.
Албарстыны көргөндҥгҥн айылдын аксакалына айткандан кийин ал К. деп
эсептелип, төрөттөн кыйналган аялга келип куучулук милдетин аткарат. К.
келгенде анын атын атабастан «баатыр келди» дешет, анткени атын албарсты
укса К-нун кҥчҥ кудуретсиз болот. К. ҥйгө кирип камчы менен төрөп жаткан
аялды ургулап «кет», «чык», «ташта» деп албарстыны кубалайт. Ишеним
боюнча К. өзҥ келе албаса анын буюму куучулук милдетти аткарууга жараган.
К. элдик иррационалдуу ишенимдердин бир тҥрҥ болуп саналган (Кыргыз
тарыхы. Энциклопедия. – Б., 2003. 254-б.).
93. Кҥмбөз салуу – бул Чыгыш элдеринин салтында атактуу адамдарга,
кандарга, бектерге, баатырларга, чечендерге, бай-манаптарга (болушбийлерге), ажыларга, даткаларга, акындарга, манасчыларга, комузчуларга, т.а.
дубанга таанымал адамдарга карата эли-журтунун демилгеси менен
көтөрҥлгөн белги. Мусулманчылыкта маркумдун эстелиги. Аны урматтоо,
кадырлоо, өз аймагынын билерманы, акылга шериги, баатыры ж.б. сыймыктуу
адамы экенин башка эл-журтка даңазалоо, м.а. уруу мыктыларынан экенин
далилдөө (Акматалиев А. Кыргыздын көөнөрбөс дөөлөттөрҥ. – Б.: Шам. 2000.
313-б.).
94. Кызыр, Кыдыр (ар. хызыр – жашыл деген мааниде) – адамдарга
жакшылык кылуучу олуя. Тҥрк, иран элдеринин жомокторунун байыркы
кейипкерлеринин бири, көбҥнчө жашыл тончон, акбоз ат минген аксакал
тҥрҥндө сҥрөттөлөт. Бул табышмактуу пайгамбар өлбөстҥн дарысын издеп,
акыры мҥрөктҥн суусунун булагын тапкандыгы айтылат. Орто Азия элдеринин
тҥшҥнҥк, ишениминде Кызыр тҥбөлҥк жер кезҥҥчҥ, адашкан жолоочуларга,
кедей-кембагалдарга жана кыйын кезеңге туш келген бардык пенделерге
жардам берет. Кызыр жолоочу, дубана, майып киши, кээде тааныш кишинин
кебетесинде кездешет. Кызырдын оң колун кармап, анын баш бармагынын
сөөгҥ жок экенинен таанууга болот деп эсептешкен. Тааныган киши кое бербей
туруп ҥч нерсе тилек кылып суранса, ал аткарылат имиш. Кызыр жөнҥндө
уламыштар азыр да элдин ичинде кенен таралып, айтылып келет (Кыргыз
этнографиясы боюнча сөздҥк. – Б.: Бийиктик. 2005. 275-б.).
95. Кыдыр алейки салам. Негизи Кызыр алейки салам деп айтылат.
Бизче Кыдыр алейки салам. Ал сөздҥн тыбыштык өзгөрҥшҥ. Адамдардын
тиричилигинде ар дайым назар таштоочу, ичтен жардам берҥҥчҥ пайгамбар –
деген имиште келишкен. Карыялардын айтымында Кыдыр (Кызыр) курган
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жерлерде, анын тҥгөйҥ Илияс пайгамбар сууда кырсыкка учурагандарга
жардам берген дегени мусулман элине каптап келҥҥдө. Биздин Кыдыр алейки
салам – Кыдырга салам берҥҥсҥ. Анын оң колунун баш бармагынын сөөгҥ
болбогон. Талаа-тҥздө ага кайып-каскактап жолугуп калсаң, ал аксакал болуп
көрҥнөт. Салам айтып, алик алганда, ошол жерин кое бербей жалыныпжалбарып, бакыт-таалай, мал-мҥлк сурооң керек. Ал бата берет. Сенин бактытаалайың ачылат. Мал-жандуу болосуң, төрт тарабың кыбыла, жыргап жатып
каласың… (Акматалиев А. Кыргыздын көөнөрбөс дөөлөттөрҥ. – Б.: Шам. 2000.
279-б.).
96. Кыргызчылык – ата-бабалардын байыркы адам, жаратылыш, дҥйнө
тҥшҥнҥктөрҥнөн тамыр алган көп кырдуу көрҥнҥш. Азыркы заманда анын
саясий, коомдук, маданий, руханий кубулуштары бар. Кыргызчылыктын бир
тармагы – элдик дарыгерлик, бул жерде кыргызчылык касиет деген сөзгө
маанилеш.
97. Кыргызчылыгы бар - элдин тҥшҥнҥгҥндө, өзгөчө касиетке ээ адам.
Андай адам атайын расмий билим албаса деле, арбак же башка улуу
кҥчтөрдҥн көрсөтмөсҥ жана жардамы менен кишилерди дарылайт, жайчылык
кылат, алдын ала маалымат айтат жана башка.
98. Мазар – (ар. товаф – табынуу, сыйынуу) – дин ишениминде
мусулмандар сыйынуучу «ыйык» жер (кҥмбөз, булак, дарак ж.б.). «Манас»
эпосунда кыргыздар ислам динин кабыл алганга чейин шамандык тҥшҥнҥктө
болгондугун жана мусулман болгондон кийин да шамандык тҥшҥнҥктөрдҥ
сактап калгандыгын көрсөткөн материалдар көп. Бул төрөбөгөн аялдын бала
тилешинен ачык көрҥнөт (Манас энциклопедиясы, 2-т. – Б.: Кыргыз
энциклопедиясынын башкы редакциясы. «Мурас» илимий пропагандалык
ишкер долбоору, 1995. 389-б.).
99. Манжы – I. Шаман дининдеги ритуал учурунда кийилҥҥчҥ кийимге
(тонго) жана таягына (жезл) байланган ыйык деп эсептелҥҥчҥ кездемелердин
кесиндиси. Ошол эле учурда шамандын «сырткы дҥйнө» менен «сҥйлөшҥҥсҥ»
учурунда ритуал аткарылуучу ак кайыңга жана боз ҥйҥн устундарына илинип
туруучу тыйын, тҥймө-топчу кадалып, тигилген кызыл тҥстҥҥ кездеменин
кесиндиси, боркусу (лента). Өтмө маанисинде шамандын ритуал (дубалоо)
учурунда кийҥҥчҥ кийимин туюнтат. Термин кыргыздын Бугу уруусунун
курамындагы уруктун аталышы катары маалым. II. «Манас» дастанында
жердин жана элдин энчилҥҥ аты катары чагылдырылат. Мындан сырткары.
«Манас» эпосунун эволюциялык өнҥгҥҥсҥндө эпизоддук кейипкерге айланган
(Кыргыз этнографиясы боюнча сөздҥк. – Б.: Бийиктик. 2005. 345-б.).
100.
Маркум – бул дҥйнөдөн кайткан адам.
101.
Мартуу (ар. коркуп-калтыроо) – эски диний ишеним; төрөп
жаткан аялдын эси ооп калганда (эстен тануу, эсин жоготуу) кара (же
албарсты) басты деп тҥшҥнҥҥ (Манас энциклопедиясы, 2-т. 97-б.).
102.
Муфтият – өлкөдөгҥ ислам дининин башкы жетекчилиги.
103.
Намаз – Ир. дин. Кудайга жалынуу, ыйбадат кылуу, кулчулук
кылуу (Карасаев Х. Өздөштҥрҥлгөн сөздөр: Сөздҥк. 1986. 208-б.).
104.
Ойрот – Калмактар – Россия Федерациясынын Калмак
Республикасынын негизги калкы. Тарыхый булактарда жана адабияттарда
ойрот, жуңгарлар деген ат менен да белгилҥҥ. Б.з.ч. 1-миң жылдыкта Тҥндҥк
Кытайды, азыркы Монголиянын тҥндҥк-чыгыш аймагын моңголдор, анын
ичинде К-дын ата-бабалары мекендеген… 1758-ж. 1 млн.дон ашуун К-ды цинманжурлар кырышкан. Кыргындан аман калгандары Волга боюна кетип, орус
букаралыгын кабыл алышкан. Алардын айрым бөлҥгҥ 1771-ж. Жуңгарияга
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кайра көчҥп келишкен. Кыргызстанда Ысыккөл аймагынын тҥштҥкчыгышында орто кылымдагы ойроттордун бир бөлҥгҥ - сарткалмактар
сакталып калышкан (Кыргыз тарыхы. Энциклопедия. – Б., 2003. 213-б.).
105.
Олуя – араб. I. 1. араб. Аким, бийлөөчҥ. 2. Өтмө мааниси.
Касиеттҥҥ, ыйык, көзҥ ачык. Олуя. II. 1. Барып турган мыкты, баарыдан артык
(Карасаев Х. Өздөштҥрҥлгөн сөздөр: Сөздҥк. 1986. 215-б.).
106.
Орозо – зат. Мусулман дининдегилердин кудайга сыйынуу
иретинде отуз кҥнҥ кҥндҥзҥ тамак ичпөө тартиби (Жогорку адабиятта, 472-б.).
107.
Остеопат – адамдын денесиндеги ооруларды эч бир
жабдыктын, прибордун же таблетканын жардамысыз, колу менен гана
аныктап,
дарылай
турган
догдур
(http:ӨӨwww.gynecolog.suӨmanual.phtml?idҥ1).
108.
Очок – зат. Казан асууга ылайыктап жерден оюлуп, же таш
тизип жасалган кемеге, же кирпич коюп жасалган от жагуучу жай (Кыргыз
тилинин тҥшҥнд. сөздҥгҥ. – Ф.: Мектеп. 1969. 476-б.).
109.
Өлөң – 1. Кыргыз оозеки адабиятындагы лирикалык текке
кирҥҥчҥ жанр. Мында ҥй-бҥлө, сҥйҥҥ, ашыктык темасы ырдалган. Өлөң өзҥнчө
музыкалуулукка, обондуулукка ээ болуп, аягы созулуп, аяктаганда, жеке адам
же жамаат тарабынан аткарылган (Адабият: Терминдердин тҥшҥндҥрмө
сөздҥгҥ: Мектеп окуучулары ҥчҥн. Тҥзгөн Ж. Шериев, А.Муратов. – Б.: КЭ
Башкы редакциясы. 1994).
110.
Пери – Ир. I. Дин. Канаттуу, учуп жҥрҥҥчҥ укмуштуу жан. 2.
Өтмө мааниси. Өтө сулуу, ченебеген чырайлуу ургаачы (Карасаев Х.
Өздөштҥрҥлгөн сөздөр: Сөздҥк. 1986. 226-227-б.).
111.
Периштелер – 1. Бул исламдагы жараткан Кудай (Алла
Таала) менен адамды байланыштыруучу керемет жандар. Алар Жебрейил,
Микаил, Исрафил, Азирейил сыяктуу периштелер. 2.Сулуулук менен
тазалыктын белгиси (Кыргыз этнографиясы боюнча сөздҥк. – Б.: Бийиктик.
2005. 392-б.).
112.
Пир – (ир. эски, кары, билерман кары) тҥрк тилдҥҥ элдердин
мифологиясында ар кандай иштин колдоочусу. Тҥрк мифологиясында кеңири
өнҥккөн. Ислам дининин пайда болушу менен мусулман мифологиясында
көптөгөн пирлер келип чыккан. Мис., иттин пири – Кумайык, суунун пири –
Сулайман, койдун пири – Чолпон Ата, жигиттин пири – Шаймерден, устанын
пири - Дөөтҥ, чечектики – Коросон Ата, табыптын пири – Улукман ж.б. Элдер
ошол пирлердин атына сыйынган, алар колдойт деп ишенишкен… Кээде
зоболосу бийик, ашкере акылман, көсөм карыя, бирөөлөр ыйык туткан адамы
да пир деп эсептелет (Манас энциклопедиясы. 2- том. – Б., 1995. 154-б.).
113.
Рух тазалоо – бул адамдын терс энергияларын алып салуу,
адамды терс кҥчтөрдөн тазалоо максатында аткарылган ырым (Айгине:
Таластагы Өзгөрҥш айылынын тургуну, шайык Кудакеев Жеңиштен жазылган)
.
114.
Садага – ар кандай кҥнөөдөн арылуу ҥчҥн кайырымы.
Кембагал, мунжуларга, мечит менен дин кызматкерлерине мусулмандардын өз
ыктыяры менен берҥҥчҥ жардамы (Кыргыз этнографиясы боюнча сөздҥк. – Б.:
Бийиктик. 2005. 401-б.).
115.
Садага чабуу - бул ооруп же сыркоолоп жаткан адам өз
жанынан мал чыгарып, союп, этин элдерге таратуу менен элдерден бата алуу,
кудайдан өз ден-соолугун тилөө (Айгине: Таластагы Көк-Токой айылынын
тургуну, бҥбҥ Чоңмурунова Чачыкейден жазылган).
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116.
Санжыра (ар. «шажарай-и, шажарат» – бутак, тарам;
дарактын бутак, тамыры). Кыргыз санжырасы – уруктун, уруунун, элдин
чыгыш теги жана жаралышы, таралышы жөнҥндөгҥ оозеки тҥрдө айтылган
тарыхый маалыматтардын жыйындысы. Санжыра – оозеки тҥрдө айтылган
элдин генеологиялык тарыхы. Санжыра атадан балага, муундан муунга
айтылып келген узак убакытты камтыгандыктан, андан айрым апыртууларды,
хронологиялык жактан алганда так эместиктерди көрҥҥгө болот. Айрым
учурларда санжыралык айрым персонаждар мифологиялык каармандарга
окшоп кетет. Санжыра тҥз тарыхый булак боло албайт. Бирок санжыралык
айрым маалыматтар белгилҥҥ бир тарыхый окуяларды, инсандар жөнҥндө
баалуу маалыматтарды берери бышык. Кыргыздар санжыра аркылуу кимдин
кайсыл урууга таандык экендигин, теги кимдигин жети атага чейин сөзсҥз
билҥҥ зарылдыгын билишкен. Мисалы, туугандар же урукташтар ортосунда
жети ата өткөнгө чейин кыз алышып, кыз беришкен эмес. Анын медициналык
жактан зарылдыгын аңдап тҥшҥнҥшҥп, бул көрҥнҥшкө байыртадан табу салып
келишкен (Кыргыз этнографиясы боюнча сөздҥк. – Б.: Бийиктик. 2005. 403404-бб.).
117.
Сооп – зат. Диний тҥшҥнҥк боюнча: тиги дҥйнөдө өз жан
жыргалы, кҥнөөсҥз болуп, бейишке чыгышы ҥчҥн бирөөгө жакшылык кылуу;
жардам көрсөтҥҥ же башка диндик максаттар ҥчҥн кызмат көрсөтҥҥ, кудайга
жагынуу аракети (Кыргыз тилинин тҥшҥнд. сөздҥгҥ. – Ф.: Мектеп. 1969. 537б.).
118.
Сыйынуу – бул негизи динге байланыштуу тҥшҥнҥк.
Кудайга, аллага, теңирге, ааламга, жерге, сууга, тоого, ташка ж.б. жалбаруу,
алардан жакшылыктарды кҥтҥҥ, жандуу ыйык катары кабыл алуу. Касиеттҥҥ
кҥч ошолордо экенин билип-сезҥҥ. Ар бир журтчулуктун өз-өзҥнчө сыйына
турган «сырттан туюучу» кереметтери бар (Акматалиев А. Кыргыздын
көөнөрбөс дөөлөттөрҥ. – Б.: Шам. 2000. 224-б.).
119.
Тамырчы – элдик медицинада тамырдын кагышына жараша
ооруну аныктоочу дарыгер (Кыргыз тарыхы. Энциклопедия. – Б., 2003. 361-б.).
120.
Телекинез – кыймылсыз денеге психокинетикалык энергия
менен таасир этҥҥ болуп саналат, б.а., физикалык-руханий чөйрө эң жогорку
чыңалууга жеткен учурда белгилҥҥ бир кҥчтөр жана психикалык энергия
заттар менен буюмдарга таасир эте алат. Айталы, көптөгөн тажрыйбалар
адамдын ойду топтоо жана багыттоо аркылуу буюмдарды ордунан жылдыруу
жана таризин алмаштыруу мҥмкҥнчҥлҥгҥн көрсөткөн (http://metanauka.ru/tele.php).
121.
Телепортация – буюмдарды же өзҥн-өзҥ бир чекиттен
экинчи чекитке мейкиндиктеги кыймылсыз жылдыруу (http://metanauka.ru/tele.php).
122.
Теңир – тҥрк-монгол тилдеринде сҥйлөгөн элдердин байыркы
эң жогорку кудайынын аты. Теңир алтайча – тенгри, тенгери, шор тилинде –
тегри, хакасча – тигер, тува тилинде – дээр, чуваш тилинде тура, якутча –
тангара, монгол тилинде – тэнгэр, бурят тилинде – тенери, калмак тилинде –
тэнгэр тҥрҥндө айтылат. Теңир – илим адамдарынын пикирлеринде Борбордук
Азияда, тагыраак айтканда, Саян-Алтайда пайда болгон. Теңирге хуннулар, өз
учурунда кыргыздар да ишенишкен (Кыргыз этнографиясы боюнча сөздҥк. –
Б.: Бийиктик. 2005. 433-б.).
123.
Теспе – зат. дин. Бирден сыдырып, окулган сҥрөөлөрдҥ
эсептеп туруу ҥчҥн колдонулуучу жипке тизилген мончок (Кыргыз тилинин
тҥшҥнд. сөздҥгҥ. – Ф.: Мектеп. 1969. 593-б.).
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124.
Топук кылуу – болгон нерсеге каниет кылуу.
125.
Торнадо – чоң куюн.
126.
Торсиондук
талаалар
физикалык
талаалардан
айырмаланып, энергияга ээ болбойт, алар ҥчҥн «толкундардын же талаалардын
таралышы» деген тҥшҥнҥк жок, бирок ошону менен бирге алар «маалымат
алып жҥрҥшөт», анын ҥстҥнө бул маалымат «мейкиндик менен мезгилдин
бардык чекиттеринде дароо» катышат (http:ӨӨru.wikipedia.orgӨwiki).
127.
Төлгөчҥ - төлгө тартуучу адам. Төлгөчҥ курчап турган
айлана-чөйрөнҥ, жаратылышты, адамдардын кулк-мҥнөзҥн айрыкча билген,
кандайдыр бир буюмдардын, кубулуштардын ж.б. нерселер, белгилердин
жардамы менен алдыда боло турган окуяларды, анын мазмунун алдын-ала
чечмелеп берҥҥчҥ адам. Төлгөнҥ койдун далысы, таш, таспи (теспе), кҥзгҥ,
китеп ж.б жардамы менен тартышат (Кыргыз этнографиясы боюнча сөздҥк. –
Б.: Бийиктик. 2005. 442-б.).
128.
Транс – аң-сезимдин өзгөчө абалын, ошондой эле дҥнҥйөдөн
кечкендикти, «экстаз», «көзҥ ачылуу» деп аталган абалдарды билдирет
(Бакчиев Т.А. Манастаанууга киришҥҥ. – Б., 2008. 98-б.).
129.
Тумар – адамдардын ишеними боюнча шайтан, жинден, ар
кандай кырсыктардан сактай турган дуба жазылып, чҥпҥрөк же булгары менен
ҥч бурчтуктап капталган кагаз. Адатта тумарды молдо жазат. Айрым
учурларда «көзҥ ачыктар» да жазып жҥрҥшөт. Тумар адамдын моюнуна,
колтугуна, бешикке ж.б. жазылат. Анын касиетине, таасирине ишенҥҥ
адамдардын байыркы доорлордогу магияга жана фетишизмге ишенҥҥсҥнөн
келип чыккан (Кыргыз этнографиясы боюнча сөздҥк. – Б.: Бийиктик. 2005.
449-б.).
130.
Тҥкҥрҥкчҥ - табыптардын тҥрҥ: тҥкҥрҥк менен дарылаган
адам.
131.
Тҥлөө - Кудайга, арбактарга, жер-суунун ээсине арнап мал
союу. Же бир кырсыктан аман калганда, же катуу сыркоолоп айыкканда, же
жаман тҥш көргөндө кыргыз баласы атап мал сойгон. Ошол союлган малдын
этине айылдаштарды чакырып, эт жедирген, алардын батасын алган. Тҥлөө «тилөө», «тилек кылуу» деген сөздөн өзгөрҥлҥп калган. Кыргыз жакшы
тилекти жараткан кудайдан, ата-бабанын арбагынан тилеген. Ошолордон
жардам сураган. Бул – байыркы замандан бери келе жаткан ырым. (Карасаев Х.
Накыл сөздөр. – Б., 1995. 435-б.).
132.
Тҥлөөкана – тҥлөө өткөрҥлө турган жер, имарат, бөлмө.
133.
Тҥлөө берҥҥ - көбҥнчө Алла тааладан жаан тилөө, жанжаныбарлардын тирилиги ҥчҥн ырайымдуулугун алууга жолдугун жасоо.
Адатта, топ эл жандыктары менен бир жерге сыйынууга шарттуу орунга
барышат. Кыбыланы жапырт мал-баш карап, жараткандан суранат. Курмандык
чалат (Акматалиев А. Кыргыздын көөнөрбөс дөөлөттөрҥ. – Б.: Шам. 2000. 279б.).
134.
Умай эне – балдардын төрөлҥшҥн жана алардын төрөлгөндөн
кийинки убактарындагы ден соолугун сактаган мифтик эне (Манас
энциклопедиясы. Т. 2. 312-б.). Умай эне – кыргыздардын салттуу сыйынуусу,
ислам дини тараганга чейин тҥрк элдеринин сыйынуусундагы негизги
кудайлардын бири, төлдҥн жана тҥшҥмдҥҥлҥктҥн кудайы, аялзаттын
колдоочусу. Кыргыздардын тҥшҥнҥгҥндө У.Э. аялдарды, балдарды, ҥйдҥ,
укум-тукумду колдогон. Жаңы төрөлгөн баланы бешикке бөлөөрдө ―Бешик
ээси бек карма, Умай эне уйку бер‖ деп суранышкан. Эмчи-домчу, бҥбҥлөр
төрөт учурунда жана балдарды эмдегенде У. Э-ге кайрылышып, ―Менин колум
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эмес, Умай эненин колу‖ дешкен. Балдарды, жигиттерди зарыл жумуштарга
жөнөтҥҥдө ата-энеси аларды ―Умай энеге тапшырдым‖ деген сөздөр менен
узатышкан. Ислам дини тарай баштаганда У.э. менен удаа Батма, Зууранын
(мусулмандар кадыр туткан Фатима, Зухра) аттары атала баштаган. Аларды
аялдардын энеси, колдоочусу деп билишкен (Кыргыз тарыхы. Энциклопедия. –
Б., 2003. 392-393-бб.).
135.
Уруу – элдик коомчулуктун уруктардан тҥзҥлгөн эң байыркы
формаларынын бири (Бакчиев Т.А. Манастаанууга киришҥҥ. – Б., 2008. 92-б.).
136.
Учуктоо – суу менен дарылоо.
137.
Ҥн чыгаруу – бул дҥйнөдөн кайткан адамдын ҥйҥнө
кыргыздардын өкҥрҥп аттан тҥшҥҥ зыйнаты. Бала-бакыраларынын эртели-кеч
маркумду эскерип жоктоо, кошок кошуп туруу салты. Өлҥк ҥчҥн өлҥк чыккан
ҥйгө назар таштоо вазийпасы, жҥз көрсөтҥҥ. Дасторкон көтөрҥп, куран окутуп
келҥҥдө аялдардын да ҥйдөгҥлөрҥ менен кошулуп жоктоолору. Айрым
учурларда мындан өлҥк коюлгандан кийинки мезгилдерде ―Өкҥрбөй келип
тҥштҥ‖, ―Оо, о деп ҥн катып койбойт, андан бирдеме болобу?‖ өңдҥҥ
таарынычтар да пайда болгон (Акматалиев А. Кыргыздын көөнөрбөс
дөөлөттөрҥ. – Б.: Шам. 2000. 306-б.).
138.
Ҥчилтик – идеяларынын жалпылыгы, мазмунунун биринен
экинчисине улануучулугу, башкы кейипкерлери боюнча бир бҥтҥндҥккө
бириккен ҥч өз алдынча чыгарма (Бакчиев Т.А. Манастаанууга киришҥҥ. – Б.,
2008. 99-б.).
139.
Шайык – (ар.шейх – кары адам, аксакал). 1. Чыгыштын араб
өлкөлөрҥндө уруу башчысы, диният иштери боюнча насаатчысы дегенди
туюнтат. Мусулман диний кызматкерлеринин жогорку башкаруучу
катмарларынын өкҥлдөрҥ, уламалар, жогорку диний мектептин, ислам
университеттердин
окутуучулары,
ошондой
дербиш
орденинин
башчыларынын ардактуу наамы. Шайыктардын байлыгы, бийлиги укумдан
тукумга өтҥп келген. 2. Мусулман көрҥстөндөрҥнҥн, мазарларынын же башка
ыйык деп эсептелген жайлардын кҥзөтчҥлөрҥ шайык (шейх) деп аталат. Орто
кылымдардагы
мусулман
мамлекеттеринде
―шейх
ул-муслим‖
–
мусулмандардын жетекчиси, башчысы дегенди туюнткан (Кыргыз
этнографиясы боюнча сөздҥк. – Б.: Бийиктик. 2005. 506-б.).
140.
Шакар – Ир. 1. Шелочь. 2. Сода. (Карасаев Х.
Өздөштҥрҥлгөн сөздөр: Сөздҥк. 1986. 286-б.).
141.
Шакар самын - Ир. Кир кетиргич зат (Карасаев Х.
Өздөштҥрҥлгөн сөздөр: Сөздҥк. 1986. 236-б.).
Шам жагуу – бул шам жагып, пирлерди чакыруу менен кудайга жалынып
сыйынуу, ойлогон ой-максатты, тилеген тилекти кабыл кылышын тилөө (Айгине:
Таластагы Көк-Токой айылынын тургуну, бҥбҥ Чоңмурунова Чачыкейден
жазылган). «Бул Алла Таалага, улуу кҥчтөргө, периштелерге, мазарлардын
ээлерине байланышка чыгып, аларга жалынуу» (Айгине: Таластагы Таш-Дөбө
айылынын тургуну, бҥбҥ Ыбралиева Маритадан жазылган). «Бул пирлерди,
колдоочуларды чакыруу менен ооруган адамдын же жагылып жаткан ҥйдҥн
тагдырын суроо» (Айгине: Таластын тургуну Анарбекова Бҥбҥшай). ―Шам жагуу
ырымы көрҥнгөн дҥйнөдөн көрҥнбөгөн дҥйнөгө өтө тез өткөрҥҥчҥ көпҥрө катары
тээ илгертеден колдонулуп келген. Анын дагы бир орчундуу себеби, шам кимге
арналып жагылган болсо, так ошо багышталган кишиси ҥчҥн шам жаккан тарап
жалындай жалбырттап кҥйөөрҥн шерттей турган белги катары да эсептелген.
Шам жагуу ырымы дҥйнөнҥн көп элдеринде кеңири тараганы менен, ислам
динин тутунгандарда такыр жок. Мухамбет пайгамбар өзҥ эч убакта «шам
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жакпагыла, жаккандарды жек көргҥлө» - деп көрсөтмө бербегени ырас дечи,
бирок, анын окуусуна жамынып арам ойлорун элге таңуулаган динбузарлардын
аракети аркасында көп кылымдан бери ислам дини шам жагуучулукту
куугунтуктаганы куугунтуктаган» (Кадыров Жумадин, акын, Бишкек шаарындагы
«Бийиктик» басмаканасынын жетекчиси).
142.
Шарият (ар. шариа – максатка туура жол) – курандын жана
сунналардын (ҥрп-адаттардын) негизинде иштелип чыккан диний-этикалык
жана укук эрежелеринин жыйындысы. Ш. 7-12-к-да Араб халифатында
тҥзҥлгөн. Ал мусулмандардын негизги диний укуктарынан тышкары
мамлекеттин граждандык, кылмыш процессинин укуктар нормасын камтыйт.
Ш. Ислам мамл-нде – динди туу туткан өлкөлөрдө өзгөчө ҥй-бҥлө, нике ж-а
мурас укугу жагдайында колдонулат. Ш. – Орто Азияда, Казкстан ж-а
Кавказда араб баскынчылары тарабынан ислам дининин таратылышынын
натыйжасында пайда болгон. Ш-тын булактары – 1. куран; 2. сунна; 3. кыяс; 4
иджима эсептелинет. Бул булактар диний жана динге негизделбеген
мыйзамдардын жыйындысын камтыйт. Ш-тын негизинде укук менен дин бир
тҥшҥнҥктө каралат (Кыргыз тарыхы. Энциклопедия. – Б., 2003. 432-433-бб.).
143.
Шейит – зат. дин. Мусулман дини ҥчҥн болгон казатта киши
колдуу болуп өлҥм тапкан динчил (Кыргыз тилинин тҥшҥнд. сөздҥгҥ. – Ф.:
Мектеп. 1969. 730-б.).
144.
Шейх – ар. I. 1. Карыя, кадырман адам. 2. Уруу башчысы. 3.
Дин башчысы. 4. Пир, касиеттҥҥ адам (Карасаев Х. Өздөштҥрҥлгөн сөздөр:
Сөздҥк. 1986. 285-б.).
145.
Ыйман угузуу – Жаны чыгып бараткан адамга диний
белгилерин угузуу менен, ислам динине ынандыруу.
146.
Ырым-жырым – салт тарабынан аныкталган, тигил же бул
социалдык идеяларды, тҥшҥнҥктөрдҥ, нормаларды жана баалуулуктарды
билдирген жана белгилҥҥ бир коллективдик сезимдерди жараткан
символикалык, стереотиптик коллективдҥҥ иш-аракеттердин жыйындысы.
Ырым-жырымдар жашоонун обьективдҥҥ агымына аны ийгилик алып келҥҥчҥ
нукка буруу ҥчҥн таасир берҥҥ максатын көздөйт. Балдардын төрөлҥҥсҥ,
ҥйлөнҥҥ той, өлҥмгө байланыштуу ырым-жырымдар, ҥй-бҥлөлҥк ырымжырым, ал эми айыл-чарбасы менен байланышса календардык ырымжырымдар деп аталат. Көптөгөн ырым-жырымдар эң байыркы диндер менен
кошо жаралып, бҥгҥнкҥ кҥнгө чейин жашап келатат (Кыргыз этнографиясы
боюнча сөздҥк. – Б.: Бийиктик. 2005. 513-б.).
147.
Эзотерикалык билим - «Эзотеризм» (грек. «эсотерикос») «ички», «көңҥлдө терең сактала турган», «жашыруун» деген маанилерди
билдирет. Алгач бул тҥшҥнҥк айрым гана тандалган адамдар ҥчҥн мҥмкҥн
болгон жашыруун билимдерди, эзотериканын карама-каршысындагы бардыгы
ҥчҥн мҥмкҥн болгон ачык билимдерди аныктоо ҥчҥн колдонулган. Чыныгы
эзотерика менен аз гана, ыйыктыкка тиешелҥҥ нерселер байланыштуу болгон.
Бул адамдар алдын ала узак окууну жана өзҥн-өзҥ өнҥктҥрҥҥнҥ баштан
өткөрҥшҥ керек болгон. Эзотерикалык окуудагы ҥгҥт-насыяттар, эреже катары,
оозеки таризде берилген, ошондой эле аталган билимдин негизги принциптери,
тҥшҥндҥрмөлөрҥ
жана
салттары
окутулган.
(http://teros.org.ru/content/view/43/27).
148.
Элдик медицина – адамды ар тҥрдҥҥ дарылар, дары
өсҥмдҥктөр (көбҥнчө чөптөр), минералдык заттар, айрым жаныбарлардын эти
жана ички органдары ж.б. дарылык касиети бар заттар менен айыктыруу
жөнҥндөгҥ элде чогулган маалыматтар, эмпирикалык тҥшҥнҥктөр. Кыргыз Э.
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м-сында суу берҥҥ, териге алуу, жылуу сууга салуу (арашан), ысыктоо,
ушалатуу, кан алуу, сҥлҥк салуу, тамыр кармоо ж.б. ыкмалар колдонулуп
келген. Кыргыздардын илгерки көчмөн турмушунда элдик хирургия
болгондугу да белгилҥҥ. Мис., сынган сөөктҥ сакайтуу, жөнөкөй
операцияларды жасай билҥҥ ж-а жөнөкөй хирургиялык аспаптардын биздин
кҥндөргө чейин келип жетиши мунун далили. Бул маалыматтар азыркы
мезгилге чейин оозеки тҥрҥндө жетти (Манас энциклопедиясы, 2-т. 361-б.).
149.
Эмдөө - бул адамдардагы жин-шайтандарды кетирип,
ийининдеги периштелерди ойготуу (Айгине: Таластагы Таш-Дөбө айылынын
тургуну, бҥбҥ Ыбралиева Маритадан жазылган).
150.
Ээ – кыргыздардын салттуу тҥшҥнҥгҥндө ыйык жайлардын,
жерлердин жана жан-жаныбарлардын колдоочусу. Ишеним боюнча айрым бир
жайларга, жерлерге, жаныбарларга тиешелҥҥ колдоочу өкҥм сҥрҥп, ал ошол
жердин, жаныбардын ээси катары эсептелген. Мис., булактын ээси, мазардын
ээси, жаандын ээси, кҥндҥн ээси, ашуунун ээси ж.б., аларды ыйык тутушуп,
сыйынышкан жана курмандык чалышкан. Ыйык жерлерге же бейиттерге бакан
сайып, ага ар тҥрдҥҥ тҥстөгҥ чҥпҥрөктөрдҥ байлашкан. Кырсык баскан учурда,
аял көпкө чейин төрөбөсө, балдар токтобосо ж.б. кырдаалдарда касиеттҥҥ ээси
бар деп эсептелген жерлерге тҥнөп, курмандык чалышып сыйынышкан,
ээсинен ырайымдуулук сурап жалынышкан. Кыргыздардын жер-суу аттарында
―ата‖ деген сөз уланып айтылганы ушул ишенимге тҥздөн-тҥз байланыштуу.
Мис., Кочкората, Ысыката, Чолпоната, Камбарата ж.б. Алар адамдарга тирҥҥ
жан катары көрҥнгөн. Мис., булактын ээси ак тайлак, канаттуу жылан, ала бугу
ж.б. Айрым аймактарда курмандыкка союлган малдын этин жешкенден кийин
сөөктөрдҥ бир жерге топтоп, айлана-тегеректеги таштарга май жалаткан.
Ушундай жол менен колдоочуну тамактандырып жаткандай болушкан.
Көпчҥлҥк учурларда адамдын өлҥмҥн кабарлаганда ээси алды, ээсине бердик
деп да айтышат (Кыргыз тарыхы. Энциклопедия. – Б., 2003. 447-б.).
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