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 ئاپتوردىن
 

>قىزىىل   غىانىنيىلى  ئررممىىى ن شەشىىى قىل-1986  >قىزىل مىڭئۆيگە سىزىلغان ھېكايە<بۇ  

شۇسىخىغا   يېڭى  بىۇ. ۇسخىسى  ششغىان دېگەن كىتابنىڭ تولۇقال مىڭئۆي رنسىملىىى ھېكايىس <

                                                          ى. لقوشۇ باب  'كرسەن شەغمىس ' دېگەن بىى

 ىك  بىىى ئاپتوشوم رايوشلۇق پارتكوم تەشىىىقا  بۆلرمىىئۇيغۇر  ىنىڭ دنستلەپق  شەشىبۇ كىتاب

 پتۇ' دنپاىمىقىل ماركىسىزم بىلەن تەشقىى ىزم ھېكايىلىىىن  بۇدد' تەرىپى ىن  مۇئاۋېن ئەرباب

 لىىىرنڭلىك رنسىمبۇددىزم ھېكايىلىىىنىڭ  تارتىشالر  ئارقىلىق -يىن كۆپ تاالشگەن، كېەشچەكل

                                  قان ئى ى.ئاز تىىاژدا بېسىلىپ چىقپ لۇرنسمگە ئالماشتۇرۇ  رنڭسىز

 بۇ ېتىىاتقان ك ئۆڭرپ، خەتلىىى، رنسىملىىى غۇۋالىشىپ نىڭ رنڭگ  قەغىزىئوتتۇز يىل ىن بۇيان 

، ھەتتىا ئەتكەسىىىلەردىن قىمىمە  قولغا ئۆتكرزمپ –ول ىنئەتىىارالپ قئوقۇرمەشلەر  ،كىتابن 

شىىقا  ئوقۇ  تلىىىىىئەۋالئۇالرشىىىڭ بولسىىا  ھىىازىى قىىاشلىقىن ، پ كېلىىاتئوقىىۇ باھىىادا سىىېتىىېلىپ 

 ى ىم.قايتى ىن تولۇقالپ شەشىى قىلىشقا بەل باغلدمم. شۇشىڭ بىلەن بۇ كىتابن  غاشلىقىن  كۆرباشلى

                  

ياپوشىيە خوسو ئۇشىىېىسىىتى ىن دككتىور شىۇر مىۇقەددنن خىاشىم ياپوشىيىى ن شەشىىى قىلىنغىان 

 ئۇشىڭسىىزتېپىىپ ماڭىا ئەۋنتىىپ بەردى،ئىىزدنپ كىتابالردىن قىزىىل مىڭئىۆي رنسىىملىىىن  

ابتىا بۇ كىتابن  تۇلىۇقالپ شەشىىى قىلىىۇ مىۇمكىن ئەمەن ئىى ى. شىۇشىڭ بىىلەن ئەسىل   كىت

 مۇشىىىۇ ئالماشىىىتۇرۇۋېتىلگەن رنڭسىىىىز رنسىىىىملەرش  قايتىىىى ىن ئەسىىىلىگە كەلتىىىرردمم. 

             رنھىىىمە  ئېيىىىتىمەن ئاالھىىىى ن شىىىۇر مىىىۇقەددنن خاشىمغىىىا   پۇرسىىىەتتىن پايىىى ىلىنىپ

    

، الردابىاب ق ئالى ىن قىزىل مىڭئۆيگە سىزىلغان ھېكايىالرشىڭ مەزمىۇش  'مىۇقەددىمە' قاتىارلىق

 'خاتىمە' بابى ا تۇشۇشتۇرۇل ى.  نىڭ پاكىتلىىىلەن بولغان مۇشاسىبىتىئۇيغۇر مەدنشىيىت  بىئۇشىڭ 

                                                                              

(، ئامىىكاتونۋاشىنگئاي، -2يىل -2017 ) 
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ەمۇقەددىم  

 
 شېمە دنپ ئاتىلى ىغاشلىق  ھەققى ن يازما ئۇيغۇر تىلى ا قەدىم  زامان  شىڭ 'قىزىل مىڭئۆي'

يېزىسىى ىك   اھىيىسىىنىڭ قىزىىلشبىاي '  ۇيغۇر تىلى ائھازىىق  زامان بۇ شام  ئىسپا  يوق. 

بىۇددىزم تىلىى ا  قەدىمقى  ئۇيغىۇر   ن چرشىىنىلى ۇ.دېگەن مەشىى 'ى ىسىبۇددىزم ئىبادنتخاش

ىن تىلىى  'ساشسىكىى ' ئۇيغىۇر تىلىغىا ئاتىالغۇ ۇب 'ساڭىام' دنپ ئاتىالتت .  ئىبادنتخاشىلىىى

 .  رۇن'بولۇدىغان ئو ھىپالر جەمرا'كىىگەن، مەشىس  

                                    

  ئېقىپ كەلگەن سرزمك سۇالربىىاستە دىن رالمۇزلۇق-قارلىق  ىك قىزىل مىڭئۆي تەڭىىتاغ

 -ىىىالىىجتېىسىق  مۇزا  دنرياس  بىلەنھاسىل بولغان ئۆترپ  ىن لىىىچۆلتاغ جىىا

 -بوستاشلىق اي ىك جبىى پىنھان غان قىزىل دنرياس  قوشۇلھاسىل بولغان  ئۆترپدىن 

ا.  ىيېن شىڭ  

                                                    

 
 

تارتىلغان رنسىم( يىل -1984 ) قىزىلتاغ قاپتىلى ىك  بىى پىنھان جاي ا مىڭئۆيقىزىل    
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  ( شىڭئىبادنتخاشىلىىى) لىىىمەشھۇر بۇددا ساڭىام  ىك كرسەن دۆلىتى قەدىمق  قىزىل مىڭئۆي   

ھون تەڭىىقۇت  تېىىتورىيىسى ىك  بىى شەھەر مىالدى ىن بۇرۇنبولسا  كرسەن دۆلىت   .ىىبى  

قىزىلىى تىلىن  قوللىنى ىغان قوۋم ئى ى. ھازىى بۇ خئاھالىلىىى تودۆلىت ، ئۇشىڭ    

. سىزغان بۇددىزم ھېكايىلىىى بار رنسساملىىىكرسەن مىڭئۆينىڭ تاملىىى ا  ئەين  زاماش ا    

شىڭ قىممەتلىك تارىخىي الرئۇيغۇرئەسەرلىىى بۇ قەدىمق  بۇددىزم  ىك  قىزىل مىڭئۆي

  ۇر. بىى قىسمى لىىىنىڭمەدنشىيە  مىىاس

                                               

  ، سەشئە  مەدنشىيە قتىسا ، ئېئۆز زاماشىسى ا قەدىمق  كرسەن دۆلىت  

شاۋا -شەغمەپۇقىالىىى  دۆلە  ، بىىلىىى كرچلركبىخەتەرلىك تەد تەرنقق  قىلغان،شاھايىت   

  تۆۋنش ىك  رنسىملەردىن مەلۇم:بۇ، دۆلە  ئى ى. باياشا  ، بىى ئىىى ن ياشاي ىغان

                

 
 

  اغارد -1بۇ رنسىم يېڭ     
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ا غارد -1بۇ رنسىم يېڭ     

 

  كرسەن دۆلىتىگە ،غانالقىن تارئەسىىدن قەدىمق  شىپال  -6مىالدى ىن بۇرۇن  بۇددىزم

يېتىپ  ياشاي ىغان توخىىالر ئارقىلىق   ئافغاشىستاش ا قەدىمق  ئەسىىدن  -1مىالدى 

دنستلەپتە   ن شىڭ قارىشىىە، قەدىمق  كرسەن  دۆلىتى ەتقىقاتىىالرتبەزى   كەلگەن.

لۇش بۇددا بو نىڭھەممە كىشى'  مەشىس تىلى ىك   ساشسكىى )  بۇددىزمنىڭ 'سەرۋاست  ۋادىنا'

.*تارقالغان  تەلىمادېگەن ( ' ئېھتىماللىق           

 جوڭگو بۇددىزم جەمئىيىت  تەرىپى ىن ترزملگەن*لرچېڭ >ھىن ىستان بۇددىزىمى ىك  ئېقىمالر توغىىسى ا قىسقىىە بايان< 

  . شۇسخا
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، ىىىىىئەدىپل  كرسىىەنئىىۇش   ، كىىگەشىى ىن كېىىيىنقەدىمقىى  كرسىىەن دۆلىىىتىگە بىىۇددىزم  

گىرزنل سىەشئە   ۋن   ائەدنبىيىئەشئەشىىىىي ئۆزىنىىڭ  لىىى ، رنسسىامىلىىپسوپەيال

بۇ بۇددىزىم ىن ئىبارن  ۇش ئرچرن، ۇزيىلتز تارتق  تەرنقق  قىل ۇرۇپئۇسلوب  بۇيىىە 

مىڭئىۆيگە سىىزىلغان  . قاننىڭ تاملىىىغا سىزىپ چىققىزىل مىڭئۆي   ىن  يېڭ  شەزىىىي

'قەدىمقى  بىى يررمش   ،شىمىزغا  يېتىپ كەلگەش نزاماپ ئۆتر يىلالر ئۇزۇن ر ھېكايىال بۇ 

  ش  تەتقىىق قىلىىۇەتلەريىاىىقەدىمق  ر  ھازىى بۇ  ش ى.ال' گە ئايىىىەتليىاىرئۇيغۇر 

مىۇھىم  ىغان بىىى مايبول  ئاتالپ ئۆترشكەن  تەتقىق قىلىشتا پرترن ئۇيغۇر تارىخىبىى  

                                                                            . ىبولۇپ قال  مەزمۇن

                                                         

  رغاالئۇيغۇر ىمىزدىك زاماش ،ش <ە >قىزىل مىڭئۆيگە سىزىلغان ھېكايبۇ قولىڭىزدىك  

ترزمپ  ئرچرنۇ ئەسلىتى دنۋرىن  بۇددىزم بېسىپ ئۆتكەن  تارىختا  ئەج ادلىىى  ئۆز

شتە ىمەزمۇشىن    يېشنىڭ ىىىرنسىمل مىڭئۆي قىزىل كىىگرزملگەن اقبۇ كىتاب. تىم چىق

مەشبەسىن  ماقالىلىىىنىڭ  تەتقىقا باشقا ۋن  لىىى كىتابقەدىمق  بۇددىزم  پاي ىالشغان 

  كۆرسەتتىم.

                      

 

✻              ✻                ✻ 

 

تەرىپى ن، شاھىيە  ىڭ جەشۇبنباي شاھىيىسىىك ئورش   نىڭ  جوغىاپىيىلقىزىل مىڭئۆي

شەرقىي  .كېلومېتىى يېىاقلىقتىك  قىزىل دنپ ئاتالغان بىى يېزا تەۋنسى ن 67بازىىى ىن 

سىگە توغىا كېلى ۇ.  41.7، شىمالىي پاراللىلنىڭ    82.5مېىدىياشنىڭ   

مىڭ ىن ئارتۇق  80 ن تارىخىي خاتىىىلەردىن قارىغاش ا، مىالدى ىن بۇرۇن كرسەن دۆلىتى

، مەھسۇالتلىىىيوڭ توقۇلما  داڭلىق،  لىىىئاتمىنىك  بۇ ئەلنىڭ ئاھالە بار. 

ئرزمم قاتارلىق  ۋن  بۇيۇملىىى  زىننە -ۇبشازۇك زى ، ماتېىىياللىىى  دكرائرسرملرك 

                                 * مەشھۇر . يېمىشلىىى -مېىن

  <>خەشنامە. جاڭىەن تەزكىىىس *
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پ كىىېلىۇ بىىۇددىزم تەلىمىىاتلىىىن  ئۆگرشىىر راھىپىى   شىىرنشزاڭ سۇالالىسىى  تىىاڭ  

يېزىىىپ  بارغاشىى ا ھىنىى  ۋادىسىىىغا   قەدىمقىى  چىىاڭئەن شىىەھىىى ىن ئرچىىرن

كرسىىەن دۆلىتىىى ن  ا  شىىۇ زاماشىى ،ەلىىۇم بولۇشىىىىەم ەردىن قالىى ۇرغان خىىاتىىىل

ىىتىە مەشىسىى  ساشسىىك.  ئۇشىڭىى ا 'ھىناياشىىا' )ئىىى ى دىىىن ئىىارتۇق سىىاڭىام بىىار 100

  90ئېگىزلىكىى    ەلىمىىاتلىىى تەرغىىىپ قىلىنىىاتت .ت( مەزھىپىنىىىڭ 'يىىول  كىىىىىك'

-گەزدىىىن ئاشىىى ىغان بىىۇددا ھەيكەللىىىىى بىىار ئىىى ى. سىىەھنىلەردن شاخشىىا

قوشىىىاق ئويىىۇش  ئوينىلىىىپ تىىۇراتت . بىىايىام يىىاك  چىىوڭ  ، ئۇسىىۇل، دېىاممىىا

ەرىىىكە  مۇسىىابىقىلىىى ئىىاممىىىي تەشھھەر خىىىل   ،يىغىلىىىۇ بولغىىان كىىرشلەردن

چىىوڭ ېىىتىم قيىلىى  كىىرز پەسىىلى ن  بىىىى  ھەر  بىىۇددا راھىپلىىىىى   لەتت .ىئۆتكىىرز

يىىۇر  ئەھلىىىگە يايىىاتت .   بىىۇددىزم تەلىمىىاتلىىىن  ، مپيىغىلىىىۇ ئۆتكىىرز

دىىىن تارتىىىپ (الر ھەربىىىي قوماشىى ان، پاششىىا )ۋنزىىىى، خىىان بۇشىى اق پائىىالىيەتكە 

الرغىىە ھەمىىىمە كىشىىى  قىىىىزغىن ۇقىاسىىىەھىاالردا ياشىىىاي ىغان پىىى–يېىىىزا 

ئىىۆزلىىى قاتۇرغىىان  الر قاتنىشىىاتت . ھەر قايسىى  سىىاڭىامالردىن كەلىىگەن راھىىىپ

.               ن  كىىىىۆرگەزمە قىالتتىىىى ..ىىىبىىىىۇددا ھەيكەللىىىىىىى ۋن سىىىىىزغان رنسىىىىىمل

    

ەرنققى  تمەدنشىيىتى  ئىسىالم    ئۇيغىۇر قىارا خىاشىيالر دۆلىتىى ن  ن، ئەسىىىد – 10ى دمىال

 يەشىىىالكرسىىەن دۆلىتىىى ن    ئەممىىا  بىىۇ دنۋىىىىدن ىشىىقا باشىىلىغان بولسىىىمۇ، قىل

 بىىىىى شەچىىىىە ئەسىىىىىگىىەشىىىۇشىڭ ىن كېيىنمىىىۇ مەۋجىىىۇ ، بەلكىىى  بىىىۇددىزم 

مەۋالشىىا ئەرشىىى ىن ئاشىى ىن   گە كەلگەشىى نئەسىىىى –13مىىىالدى   .قانداۋامالشىى

دىىىن بۇيىىان مىىىڭ يىلالر  ېىىىىپ،ئىسىىالم ئ ئىسىىىملىك ئىسىىالم تەرغىباتىىسىى 

شىىۇشىڭ ىن كېىىيىن  تىىارىخىن  ئىىۆزگەرتكەن.  كرسىىەن ىىاتقىىان داۋام قىل بىىۇددىزم

  مۇسىىىۇلماشالر   ، ھەتتىىىاقالغىىىانمەھىىىىۇم ئەتىىارلىنىشىىىتىن   قىزىىىىل مىڭئۆيمىىىۇ

'كەلكىىىرن بولىىىۇپ ئىىىاقتۇق، كەشتلەرشىىىىڭ ئرسىىىتىگە چىقتىىىۇق، بۇتخىىىاشىن  

                            *دۇچ كەلىىىىىىىىىگەن. ۋنزىىىىىىىىىىيەتكە ېىىىىىىىىىگەن د ...' يېقىتتىىىىىىىىىۇق

                                
بە  -448>ترركىي تىلالر دىىاش <  *  
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ۋن ئۇشىڭ ىك  تام مىڭئۆي غارلىىى  بۇ ئەل ىك   گەرچە  كرسەن ئىسالمالشقاش ىن كېيىن،

ئورش   قىزىل مىڭئۆينىڭ   لېكىن بولسىمۇ،  زنخمىلەشگەن رشىڭ كۆپرشىىس ەرنسىمل

تام  بۇددىزم   ئۇشىڭ ىك  ،ابولغاچقجاي ا واليسىز  قاتناش ق  ك ىتاغ ئارىسى 

  .بىى قەدنر كۆپ ساقلىنىپ قالغانيەشىال باشقا جايالرغا سېلىشتۇرغاش ا  رنسىملىىى 

                         

✻                 ✻              ✻ 

 

 

ىپى ىن يىلالردىن باشالپ چەتئەل تەتقىقاتىىلىىى تەر – 1930قىزىل مىڭئۆي تام رنسىملىىى 

قا باشلىغان  ۋن  تەتقىقا  تۇشۇلۇش تېز دۇشياغا  ىن كېيىن باشلىغاش تەتقىق قىلىنىشقا 

 يىلى ىن -1954 ئىلگىىى سررگەن.  شۇشىڭ ىن كېيىن،  ن  ئۇشىڭ ساقلىنىپ قېلىشى

تەتقىق قىلىشقا  ن رنسىملىىىمىڭئۆي  قىزىل  مۇتەتقىقاتىىلىىى خىتايئېتىىارنن  

 شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتوشوم رايون قىزىل مىڭئۆي ئاي ا -1يىل   -1957 باشلىغان.   

دۆلە  دنرىجىلىك قوغ ىلى ىغان   يىل  -1963 ، نرىجىلىك قوغ ىلى ىغان ئورۇند

   ئورۇن دنپ تىزىمغا ئېلىنغان.

     ئېلىنىىپ بولغىان غارالرشىىڭ سىاش  غىا تىزىم ،شومىۇر قويۇلىۇپ نىل مىڭئۆي دائىىىسى قىز  

  :ئىكك  خىلغا ئايىىلى ۇ  شەكل  جەھەتتىن  اقۇرۇلم  بۇ غارالر  . تىن ئاشى ۇ 256

تىرۋرمك قالى ۇرۇپ قېزىلغىان ' دنپ ئاتىلى ۇ. بۇ خىل غارالر قازغان ۋاقىتتىال بىى خىل  'چاتيا  

بەزىلىىىى   ترۋرمك يىوق ،  ا يەشە بىى خىل  'ۋىخارا' دنپ ئاتىلى ۇ، ئۇشىڭ. غارالردۇر

يىاك  غان  ىىئىبادن  قىلئىىى ن  بۇش اق غارالرشىڭ   .ىاقيۇمۇالق، بەزىلىىى سۇزۇش

 كۆپىرشىە ھالى ا  الر غار ش اق بۇ  .بار الرساراي-ئايىان ىغان نىقوللىپ دنرسخاشا قىلى

                                          لىنىلغىىىىىىىان. قول  مىىىىىىىۇئرچرش  قوپۇشىىىىىىى-يېتىىىىىىىىپ  شىىىىىىىىڭراھىپالر

       

 4ى ا ساقلىنىپ قالغان رنسىملەرشىڭ ئومۇم  كۆلرم  تەخمىنەن قىزىل مىڭئۆي تاملىى     

ياك   ئەۋلىققاساتىىا  )ىبۇد  ( ، ساكيامۇش )  بۇددا   رنسىملەردن  مىڭ كىادېىا  مېتىى.   
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سەدىقىغا تايىنىپ جان باقى ىغان )  ىپلىىىھبۇددىزم را  ( ،يەرلىك  ھۆكرمىاشالر  ھازىىالۋاتقان   شەر  

 مىڭئۆين  ئىقتىسادقىزىل    (،  ئىالھ  كرچالربۇددىزمن  قوغ اپ تۇرغۇچ  ) تەڭىىلەر ، (  دىن ارالر

ڭ ئوبىازلىىى بار. قىلغۇچىالرشى ئىبادن     لەر ۋناخاۋنتىىستەمىنلەپ تۇرغۇچ  بىلەن 

شىڭ ھايىاشاتالر ، ھەرخىل  قۇشالرتەبىئە  دۇشياسى ىك     ،بۇشىڭ ىن باشقا يەشە 

 زىننە  شۇسخىلىىى-بېزنكرنڭ -گارنڭ، لىىىچالغۇمۇزىكا ىم  ھەرخىل قەد ، ئوبىازى

. بار يېزىلغان بېغىشلىمىالر ئەين  زاماش ا قوللىنىلغان قەدىمق  يېزىقالردا ۋن   

  

جەھەتىلەردن ئىنتىايىن بۇياق بېىىىۇ ، ئوبىاز يارىتىۇ ۇ، لىقىزىل مىڭئۆي رنسىملىىى سىزى 

سىىىزىپ چىققىىان رنسسىىاملىىى  كرسىىەن   .ركشىىەن يەرلىىىك ئاالھىىى ىلىككە ئىىېگە

ھەتتىىا   ،لىىىبىازوئىىدىك  ئىىادنم ررىىىىايەتلەقەدىمقىى  يارىتىلغىىان   رنسىىىملەردن

تەخلىىى  شىىەكلىگە -خەلقىنىىىڭ چىىىىايرسىىەن تەڭىىىىلەر ئوبىازىمىىۇ كئاسىىماش ىك  

ۋن  بىىۇددا، بۇدىسىىاتىىاالريەشە مىڭئىىۆي رنسسىىاملىىى  قىزىىىل      قىلىنغىىان.

پەرقلەشى مرمش نتتىك  ئىادنم ئوبىازلىىىى ىن ئاد ڭ ئوبىازىن  شىتەڭىىلەر

          ( سىىزىپ قويغىان.شىۇرى ئەقىىلبېشىىغا  شىۇر چەمبىىىكى  )ئۇالرشىڭ ئرچرن، 

                       

ساقلىنىپ قالغان رنسىملەرشىڭ كۆپ ساش ىكىلىىى كەمترك، بىى قەدنر ساق قىزىل مىڭئۆي ن    

  تىامالردا يەشەبىار.   رداغىال–زېى ن لىىىى' تەكىكەن 'ئىسىالم شەيزىرنسىملەردىمۇ  دېيىلگەن

ئېنىىق رنسىىملەرشىڭ ئىورش   پ ئېلىىپ كەتىكەنىېلىىىئۇيۇپ چىقلىىى تەتقىقاتىىچەتئەل 

بىىى قىزىىل مىڭئىۆي يەشىىال تىام رنسىىملىىى بۇ   سىمۇ،شۇش اق بولگەرچە   كۆرمشرپ تۇرى ۇ.

                      ى ھېسىىىاپلىنى ۇ. شىىىىڭ بىىىىىسىىىاقلىنىپ قالغىىىان مىڭئۆيلەرياخشىىى    ۋنقەدنر كىىىۆپ 

                                      

بېيجىىىڭ ئۇشىىېىسىىىتىنىڭ ان كىشىى  تەتقىىىق قىلغىىئەڭ بىىۇرۇن خىتايىى ا قىزىىىل مىڭئىىۆين  

شەتىجىلىىىىىى     تەتقىقىىىا ئۇشىىىىڭ     . ئەپەشىىى ى  پىكفېسسىىىورى  يەشىىىىېنىۇ 

                      . * انىنىشىىىىىىقا باشىىىىىىلىغېالن قىلئىىىىىى    ىىىىىىى ىن كېىىىىىىيىنيىل -1962

                                          
بىىلەشمە سان -8، -7يىل -1962*>مەدنشىي يادكارلىقالر< جورشىل    
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بىى چوڭ رنسىملىك توپالم شاملىق  >قىزىلمىڭئۆي رنسىملىىى<غا كەلگەش ن ، يىلى – 1981

 مىڭئۆي    ئىىى ن  ئۇيغۇرالر  .قىلىنغان شەشىىياپوشىيە مەبلىغ  بىلەن فوتوغا ئېلىنىپ 

 غا كەلگەش ن يىلى -86لىنىپ، يىلالردا باش-1980 تەتقىق قىلىۇ رنسىملىىىن  

.غانىنىلقشەشىى   ئۇيغۇرچە ابكىت شاملىق بىىمىڭئۆي رنسىملىىى ھېكايىس <   >قىزىل  

  

✻                ✻                  ✻ 

 

خەلقى  ئارىسىى ا  كۇچىار ،ا قىلىنغىاشلىق  توغىىسىى ا اق بىنىشىۆينىىڭ قائقىزىل مىڭ

تارقىلىپ كېلىىاتقان ئىكك  خىل رىىايە  بار. بۇشىڭ بىىى شىم شېھى  ئارمىيە دامىولال 

ھېكىايە  مىڭئۆي ۋن پەرھا  شىىىن< دېىگەن داسىتاش ا ھېكىايە قىلىنغىان. يازغان >

ئىۆز  يررگەشى ن،بولىۇپ  بىقارار گە ئاشىق پەرھا  مەشۇق  شىىىندن قىلىنىشىىە،  شاھزا

بىۇ   قېزىىپ چىققىان. 'ئىۆي مىىڭ'  قىيىاالردا-تاغ ۇھەببىتىن  ئىزھار قىلىۇ ئرچرن م

بوسىتاشلىقن  سىۇ مەشبەسى   -قىزىل مىڭئۆينىڭ يېنى ىك  باغۇرىىايەتتە ئېيتىلىشىىە ،  

    ' ئىكەن.تەمنلەپ تۇرۇدىغان سرزمك بۇالق 'پەرھاتنىڭ كۆز يېشى ىن ھاسىل بولغان

رىىىايە  بۇشىڭغىا خىىل ئارىسى ا تارقىلىىپ كېلىىاتقىان يەشە بىىى   دا خەلقرۇچاك   

-ن خاشىنىىڭ ئىوغل  ئويىۇنەكرسى قى  ئوخشىماي ۇ.  ئۇشىڭى ا ئېيتىلىشىىىە،  قەدىم

تەربىىيلەپ، -ئۇش  ئوقۇتىۇپخان باال بولۇپ قالغاچقا، بەڭىاش تاماشاغا بېىىلى ىغان 

ەدبىىلىك ئادنم قىلىپ يېتىشىتررمپ چىقىىۇ ىك ھەم تلئىزىن  باسقۇدنك بىلىم ئۆزىنىڭ

غا داشىشمەشلەر بىلەن كۆپ قېتىم مەسلىھەتلەشكەش ىن كېيىن، شاھزادى -ۋنزىىئرچرن، 

ئىۇ بولسىىمۇ ئەينى    تېپىپتۇ.  چارن بىلىم سىڭ مرمشكە ئىمكاشىيە   تۇغۇلى ىغان بىى  

ەكل  بىىلەن چىۆچەك شى–بىلىملىىىنى  ھېكىايە  بۇددىزم  چوڭقۇر مەشىلىك ىك  زاماش

سىىزما  چىقمايى ىغان  ىنبىى كۆرسە مەڭگىۇ ئەسىت   شگەن، قىزىقارلىق قىلىپ ئىپادىلە

تىن كىتىاب' تەييىارالپ چىقىشىدنرسىلىك ' بىىى  لگەن ئوبىازالر بىىلەن رنسىملەشىتررم

*.  ۇرغانبىنا قىل ن قىزىل مىڭئۆيكرسەن خاش  شۇ ئېھتىياج ئرچرن . بولغان  ئىبارن    

.ېيتىپ بەرگەنئەپەش ى ئپىشقەدنم زىيال  يرسرپ باق   رلىقكۇچا  ماڭابۇ ھېكايىن   *   
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قىزىل مىڭئىۆي تاملىىىغىا  الدىن قارىغاش ا، تەتقىقات  ن ئېلىپ بېىىلغانقى ھەقىزىل مىڭئۆي  ق

ھېكايىالرغىىا  بىىۇددىزم كىتابلىىىىى ىك   ىىلىك سىىىزىلغان رنسىىىملەرشىڭ مىىۇتلەق كىىۆپ

قىزىىل  ئېيتقاش ا،  شوقتى ىن ئىكەشلىك  ئېنىق، بۇ  ررنسىملە سىزىپ چىقىلغان ئاساسەن

،  ئىككىنج  خىل رىىايەتتە  ئېيتىلغاش نك  ش  رنسىملەربۇ مىڭئۆي تاملىىىغا سىزىلغان 

.        مىۇمكىننپ ئاتىاش بىۇددىزم دنرسىلىك كىتىاب ' د بىى پرتىرن 'رنسىملەشتررملگەن  

                                  

ئوخشاش  توغىىسى ا تەتقىقاتىىالرشىڭ كۆز قارىش  دنۋرى-نىڭ يىلرنسىملىىى قىزىل مىڭئۆي

دا يىلالر – 700-500ىالدى م  قىزىل مىڭئۆي رنسىملىىىن   ربەزى تەتقىقاتىىال ئەمەن، 

  قىزىل مىڭئۆي رنسىملىىىتەتقىقاتىىالر  بەزى يەشە  ېسە، دسىزىلغان بولۇش  مۇمكىن 

دني ۇ.  شلىغان سىزىلىشقا باىن بۇرۇن  مىالدى  

 

خىتاي بۇددىزىمىنىڭ تەسىىىىگە ئۇچىىغىان  ن قىزىل مىڭئۆي رنسىملىىىخىتاي تەتقىقاتىىلىىى 

ئەيىنەن  ' بەزى خىتاي رنسسىامالر  قىزىىل مىڭئىۆي رنسىىملىىىن شۇش اقال،    . ي ۇند

ن  ىئىىوبىازكرسىىەشلىكلەرشىڭ  قەدىمقىى   بىىىلەندېىىگەن شىىام   'كۆچىىررمپ سىىىزىۇ

  دا كۆرگەزمە قىلغان. مۇزېيىالرئۇش  ،  چىقىپ سىزىپىتىپ ىايىغا ئوخشخىتايالرشىڭ چى

              

 ىن مەلۇم بولۇشىىە، تەتقىقاتى 14كاربون   ئرستى ن ئېلىپ بېىىلغان قىزىل مىڭئۆي رنسىملىىى

مىالدى يىل بۇرۇن ) 1970(  يىلى ىن -1984)) قىزىل مىڭئۆي رنسىملىىىنىڭ  بەزىلىىى بۇشىڭ ىن  

.* ى شىڭ پەرنزلىىىن  تەستىقلىپىكفېسسور يەشىېنىۇ يەكرن ئىلمىي  ( سىزىلغان.  بۇيىل  -14  
 

تەجىىبىس   14بە .    >جوڭگو ئارخېئولوگىيىس  كاربون  -94سان  -4يىل – 1984*>مەدنشىي يادىكارلىقالر< 

  بە .  -153توپلىم < 

 

تاملىىىى ا   ، قىزىىل مىڭئىۆيىك  يەشە بىىى ئاالھىى ىلىك  شىۇكقىزىل مىڭئىۆي رنسىىملىىى 

 بۇدداالرشىىىڭ يىىارالمىۇ شىىىڭ ئىىوبىازى ۋن (كىىېلەر زامىىان بۇدداسىى )  يتىىى بىىۇددا'مىىا '  

                    چىىىىوڭ سىىىىالماقن  ئىگەللەيىىىى ۇ.  رنسىىىىىملەرھەققىىىىى ىك   ھېكىىىىايىلىىى 
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 ساكيامۇش  ۋن بۇددىزم
 

قەدىمقىى   ئىىۇ، ،نىڭ ئىسىىم ئىجىىا  قىلغىىان كىشىىى ىمن  ىزسىىاكيامۇش   بىىۇدد

ئۇشىىڭ نىىڭ ئەۋالدى. تى'گاۋتامىا' جەمە گە تەۋنسا كيا قەبىلىسىى  ىك  ھىن ىستاش

 ('ھەممىىگە قىادىى'مەشىسى   تىلىى ىك   ساشسىكىى ۋاقتى ىك  ئىسم  'جى دا ئارتىا '  )بوۋاق 

ېىىگەن مەشىنىى  د 'سىىاكياالردىن چىققىىان ئەۋلىيىىا'  كىشىىىلەر ئىىۇشئەممىىا  .ئىىى ى

                اشىىقا ئىىادنتلەشگەن. ئاتدېىىگەن شىىام بىىىلەن مىىۇش '   'سىىاكيا بىل مرىىى ىغان 

   

 
 

ا( غارد -1بۇ رنسىم يېڭ  )نىڭ بالىلىق دنۋرى، ىساكيامۇش  
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( ئەسىى-3مىالدى تاشقا ئويۇلغان ئوبىازى ) داقەش ىھارساكيامۇشىنىڭ   

  

، سىىاكيامۇش  قەدىمقىى  ھىن ىسىىتاشنىڭ شىىىمال ئېيتىلىشىىىىەكىتابلىىىىى ا بىىۇددىزم 

)بىىۇ جىىاي ھىىازىى شىپىىال پادىشىىاھلىقىنىڭ جەشىىۇپ تەرىپىىى ىك  تەرىپىىى ىك  'كاپىالۋاسىىتۇ' 

( ئىمتىيىىىازلىق يەر ئېگىلىىىىىى) 'كشىىىادرىيا'يۇرتنىىىىڭ دېىىىگەن بىىىىى ( تىالۋراكىىىو  رايوشىىىى ا

ئۇشىىىىڭ ئاشىسىىى  .  نىىىىڭ شاھزادىسىىى خاش سىىىۇتتوداشاتەبىقىسىىىى ىن چىققىىىان 

 ىسىى مەلىكنىىىڭ كوليىىا جەمەتى ىك  دىىاداھىىا دۆلىتىىىھامايىىا خېىىنىم بولسىىا ما

چىىكە، ئۆلىىرپ كەتكەكرشىى ىن كېىىيىن  7سىىاكيامۇشىن  تۇغىىۇپ  ،بولىىۇپ، ئىىۇ

    سىىاكيامۇشىن  كىىىىىك ھاممىسىى  ماھاپىاجىىاپوت  خېىىنىم بېقىىىپ چىىوڭ قىلغىىان. 

    

ئىۆتكەن  ىىڭشالربۇددادنۋرىى ىك  ئەھىىال  توغىىسىى ا   ساكيامۇشىنىڭ بىالىلىق 

                          >بىىىىۇددا جارىتىىىىاكەچررمىشىىىىلىىى تەپسىىىىىى قىلىنىىىىى ىغان  ئۆمىىىىىى ىك  
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شۇرغۇن   ىالياشقا كىىگەن ۋاقتى  12ئېيتىلىشىىە، ساكيامۇش   تاكىتاب دېگەن  سۇتىا< 

ئەقلىي يول بىىلەن   مۇرنككەپ مەسىلىلەرش  شاھايىت  بولغان،  ەكىتابىي بىلىمگە ئېگ

                   ئىىىىكەن.  ۇپ يېىىىتىلگەن بول،لىكپاراسىىىەت-،  پەمىتەرنپ قىالاليىىى ىغان بىىىى

  

سىىى ا ئوينىىاپ يررگەشىى ن،   ئوردىنىىىڭ كقور ابىىىى كىىرش  سىىاكيا بىىالىلىىى ئىىورد. ...

يامۇشىنىڭ كئوق تېگىىپ سىابىى تورشىغا . توساتتىن رپتۇئۇچۇپ ئۆت ىالرئرستى ىن تورش

مۇش  تورشىغا قادىلىپ قالغان ئىوقن  ئىوڭ قىول  بىىلەن ساكيا رپتۇ. چرشھويلىسىغا 

سىاكيا . بىىدنم ىن كېيىن ۇپتۇسېىىق ماي سررمپ قوي ىتىگە چىقىىىپ تاشالپ،  جاراھ

يى ۇ دنپ بەرسىرن' دنۇپ رقىايتۇ'تورشىن  مەن ئاتقان، ئۇش  ماڭا بالىلىىىنىڭ بىىى 

'ئەگەر بىۇ تورشىا   غىاسىاكيامۇش  ئۇشىڭتۇ. ساكيامۇشىنىڭ ھويلىسىغا ئادنم كىىگرزمپ

تىۇ.    ئۆلرپ كەتسە، ئۆلركىن  بېىني، ساقىيىپ قالسا، ئۆز جېنىن  جىان ئەتسىرن' دنپ

           

دني ۇ دنپ  -، ساقايسىمۇ مىنىڭ، دنرھال ماڭا قايتۇرۇپ بەرسرنۆلسىمۇ مىنىڭ، ئ -

مەن' ئادنم كىىگەش ن،  ساكيامۇش  'مەن بارلىق جاشلىقالرش  قوغ اي بىى قېتىم يەشە 

 دنپ كەسكىن جاۋاپ بېىىپتۇ. 

 

 بۇ چاغ ا ئەرشتىن  .تەسكە چرشرپتۇ..ئرچرن   خان ئوردىس سوراش بۇ دنۋاش    

... پەتىىا چىقىىىپتۇتەڭىىلەر چرشرپ 'تورشىن  كىم ساقايتسا ئېگىس  شۇ' دنپ   

 

ە  دۆلبىلىىىىم ئىىىېلىۇ ھەۋىسىىى  ئېشىىىىپ،  ،سىىىاكيامۇش  چىىىوڭ بولغاشسىىىىىى

تۇشۇشىىۇپ، ، تېپىىىپئىىىزدنپ بىىىىلەپ -بىىىى لىمىىاالرش ئۆ-تەۋنسىىى ىك  ئىىالىم

ئىىاخىىق  ھېسىىاپتا سىىاكيامۇش   پتۇ. ئەممىىا ئېلىشىىقا باشىىال سىىاۋاقئىىۇالردىن 

پىكىىى مۇسىتەقىل قايىىل بولمىاي، ئىۆز ئالى ىغا  نىڭ بىلىمىىگە ئۇالرشىڭ ھېىقايسى

بىىىى يىىررمش  ئوقىىۇبەتتىن قۇتقىىۇزۇش ھەققىىى ن -ئىنسىىاشىيەتن  ئىىازاپ مپ،زيررگىىر

                                                          . پتۇيە تىكلەشىىىىىىىىىىىىىىىىىكە باشىىىىىىىىىىىىىىىىىالشەزىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
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  شىىىاھزادىلىق تۇرمۇشىىىتا  خىىىاتىىجەمئوغلىنىىىىڭ سىىىاكيامۇشىنىڭ ئاشىسىىى   

. ۇپتىۇئىۆيلەپ قوي ئىۇش تىالالپ   قىىز چىىايلىىق  ئەمەسلىكى ىن ئەشسىىىنپ، بىىى

زېھنىنىى  . لىىېكىن سىىاكيامۇش   ۇپتىىۇغسىىاكيامۇشىنىڭ رنپىقىسىى  بىىىى ئوغىىۇل بىىاال  تۇ

. چاچمايى ىكەن ىغااشىقشەزىىىيىسى  ئرسىتى ن پىكىىى قىلىشىتىن ب يېڭى  ئۆزىنىڭ 

   

 كىتابلىىى ابۇددىزم ساكيامۇشىنىڭ 'بۇددا'  بولۇپ يېتىلىۇ جەرياش  توغىىسى ا 

ساكيامۇشىن   ىس .... بىى كرش  سۇتتۇداشا خان شاھزاد ىايە  بار:  ىۇش اق بىى رم

دېھقاشالرشىڭ يول ا كېتىىېتىپ ساكيامۇش  . چىقىپتۇسىگە سەيلىا يېزللە ئېلىپ بى

ئۇرۇقالپ داق سرڭەك بولۇپ ئېتىزلىقتا دېھقاشالر   ىتىپتۇ. ئەھىالىن  تەپسىلىي كۆز

  قا چاڭقاپ، ئازاپ-يالىڭاچالپ، ئاپتاپتا كۆيرپ، ئۇسساپنشلىىىن  قالغان بەد

بىى سرڭەك بولۇپ قالغان  - تارتىپ بىى تېىنن ساپا ىكەن. قىلى تېىىقىىلىق چى اپ 

 بەدنشلىىىگە قامىا تېگىپ ئازاپ ، ئۇيالر ھېىىپ ھالى ىن كەتكەشنىڭ ئرستىگە

ىپ چىقسىىتقا ئۇۋىس  بۇزۇلۇپ قوڭغۇزالر -يەر قاتلىمى ىك  قۇرۇ  . چېكى ىكەن

      .ەپ كېتى ىكەنيوقۇالپ چتۇمۇشۇق  بىلەن ئۇش  قۇشالر  قالى ىكەن، 

 
ئازاپ چېكىىاتقان دېھقان كەتمەن چېپىپ ھېىىپ ېتىزلىقتا ئ  

ا( غارد – 175بۇ رنسىم )  
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ئازپ چېكىىاتقان ئۇيالر ھېىىپ ساپان تارتىپ   

ا( غارد -175بۇ رنسىم )  

 

'بارچە جاشلىقن  تۇغۇلۇش، قېىىۇ،  زمترپكۆتەپسىلىي ساكيامۇش  بۇ ئەھىالالرش  

' ھەققى ن پىكى يررگرزمشكە باشالپتۇ. ىن قۇتقۇزۇشىىىلئاغىىۇ، ئۆلرش ئازاب  

 

بىىى باراقسىان -بىرك كىۆرگەن  يولى اقىان سەيلە تىۆگەپ ئوردىغىا قايتساكيامۇش  

بىى كىرش  ئىۆزى يىالغۇز   ، ئۇ لغان ئىكەن. ا( ياقتۇرۇپ قپىپا ئورماشلىقىن ن   )ئورماشلىق

ىنىڭ ترۋى ن بۇ ئورماشلىققا ئىىكىىىلەپ كىىىپ، بىى ترپ پىپا دنرىخ ، سىىتقا چىقىپ

ۋن  ئىاچلىق جايى ا سىاكيامۇش  شىۇ   .پتۇجىم ئولتۇرۇپ ئىستىقامە  قىلىشىقا باشىال

تۆ  'قىلىپ  ( 'يررگرزمش جىم ئولتۇرۇپ پىكىى'مەشىس  )شا' ياىتكرن ' 7چى اپ  ققا ىئۇسسۇزل  

  ، يېتىپ چرشىنىپ( ش  ئون ئىكك  سەۋنپ(  ۋن 'ئون ئىكك  شى ا' )تۆ  ھەقىقە ساتيا' )
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سىاكيامۇش  ئۆزىنىىڭ  ، ئىۇزۇن ئىۆتمەي . ۇپتىۇ( بولئەڭ بۇرۇن بىلىپ يەتكىرچ دا' )'بۇد 

 ساشسىكىى 'سىامان' ) كېتىپ  ئوردى ىن چىقىپ ىن ۋاز كېىىپ،  شاھزادىلىق تۇرمۇشى

 تايىنىىپ، سىاخاۋاتكە پ(  بولىۇمەشىس  ئائىلى ىن ۋاز كېىىپ ھەقىقە  يولى ا ماڭغۇچ  تىلى ىك  

                                       پتۇ.                        يولىغا مېڭى جان بېقىۇ

                                                  

 
 

سىامان بولغاشلىق ىن چىقىپ كېتىپ  ئوردىساكيامۇشىنىڭ   

ا(غارد -1بۇ رنسىم يېڭ  )   

  

ن، ئوردى ا ئۇشىڭغا سۇتتوداشا خان ساكيامۇشىن  شاھزادىلىقتىن ئايىىماسلىق ئرچر

كېلىپ    تاپقۇزۇپ  قىزالرش  گرزنل  ئەڭ   . ېىىپتۇخىل بەزمە ئۇيۇشتۇرۇپ ب-خىلمۇ
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 كۆڭرل بەرمەپتۇ.بەزمىلەرگە  -شەغمە. لېكىن ساكيامۇش  بېىىپتۇ ىپھەمىا قىلئۇشىڭغا 

ېتىپتۇ. ئالىاستىغا ئايلىنپ كسەتەڭلەر  ىىالغان يېپىشچىڭ ساكيامۇشىغا    

 

 
 

سەتەڭلەر  ئالىاستىغا ئايلىنپ كېتىپتۇ ىىالغان ىغا يېپىشساكيامۇش  

ا( غارد-1بۇ رنسىم يېڭ  )   

 

مۇالزىمالرش   - گرزنتى قويۇلغان ... بىى كرش  كېىى ن، ساكيامۇشىنىڭ يېنىغا  

الرغا ئورماشلىق دىك  ساكيامۇش  ئارغىماققا مىنىپ سەھىا  ېسىپتۇ.  ئۇيقۇ ب تىنغايىپ  
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زىمىنگە چرشرپ، ساكيامۇش   (تەڭىى باتۇرىغوالم )تۆ   شتىن ئەر. ېڭىپتۇقاراپ م 

. ۇپتۇئېگىز سېپىل ىن ئۆتكرزمپ قوي  ش ئۇمىنگەن ئارغىماقنىڭ پۇتلىىى ىن كۆتررمپ 

  

 
 

 ئەرشتىن  تۆ  غوالم  زىمىنگە چرشرپ، ساكيامۇش  مىنگەن ئارغىماقنىڭ پۇتلىىى ىن

كۆتررمپ  ئېگىز سېپىل ىن ئۆتكرزمپ قويۇپتۇ   

ا(غارد – 110بۇ رنسىم   )   

 

  سەھىاالرش ،الرش ، يۇرتساكيامۇش  ئوردى ىن چىقىپ كەتكەش ىن كېيىن، 

سىامان بولۇپ تېلەمىىلىك قىلىپ تۇرمۇش يررمپ  ئورماشلىقالرش  ئارىالپ  

 



ىالرقىزىل مىڭ ۆئيگە سىزىلغان   ھېكاي  

 

 22  قۇرربان ۋەلى

 

شقا باشالپتۇ.  ى'بۇددا' بولۇش شەزىىىيىسىن  تەرغىپ قىل مش بىلەن بىىگە كۆچرر   

 

ئۇش    خاشىمالر بەزى ياخش  شىيەتلىك  لۇپ يررگەش ن، ساكيامۇش  سىامان بو

تەكلىپ  پ قېلىشقا پ كېلىپ تۇرۇمىھمان بولۇقەدىىلىك  ، تېلەمىىلىك قىلماي

رن  قىپتۇ.  ڭ ھەممىسىن لېكىن ساكيامۇش  بۇش اق تەكلپلەرشى  ىپتۇ. قىل  

 

 
 

بولۇپ مىھمان قەدىىلىك ياخش  شىيەتلىك خاشىمالر ساكيامۇشىن     

تەكلىپ قىىپتۇ   ا لىپ تۇرۇپ قېلىشقكې   

ا(غارد -250بۇ رنسىم   )   

 

تەرغىپ شەزىىىيىسىن   بۇددا بولۇش ئىزچىل ھال ا  ،ساكيامۇش  ئۆز ئىىادىس  بۇيىىە

ەن جاي اگ( دې'ماراللىق'تىلى ىك  مەشىس   ساشسكىى ۋادا'  ) 'مىگا ئۇ   پ يررمپتۇ.لىقى  
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مەشىسى  رىئىاللىقن  ۋن كەلگرسىىن   تىن قوبىۇل قىلىنغىان، ساشسىكىىت، 'درام' ە قەدىمق  ئۇيغۇرچارما' )تھ' 

شىىاگىى   5ھەققىىى ن ۋنز ئېيتىىىپ، شىىۇ جايىى ىن ئىىۆزىگە  ( ،قىىاشۇشىيىت چرشرشىشىىنىڭ 

           .ېتىپتىىۇ گە ي 500 ...گە 100  كۆپريىىرپ شىىاگىىتلىىى بىىارا-بىىارامپتۇ. ئەگەشىىترر

  

 
 

ا( غارد -110بۇ رنسىم )    ساكيامۇشىنىڭ بەش شاگىىت  

 

ئىىى ىن بەزى ئەگەشكرچىلىىى جەرياشى ا، ساكيامۇش  بۇددىزمن  تەرغىپ قىلىۇ 

ساكيامۇشىنىڭ 'دىىاداتتا'  ئۇ بولسىمۇ،   ەپتۇ.ئېغىى توقۇشۇشالغا دۇچ ك كىشىلەر بىلەن   
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كۆڭلى ن يرز بەرگەش ن ۋاقتى ا  'تورشا ۋنقەس ' باال   بىلەن  ئىسىملىك بىى شاگىىت 

ساكيامۇشىنىڭ بۇ ئىكەن. كېلىپ چىققان توقۇشۇش تن ئاداۋنت قالغان  ىنىپساقل

قويى ىكەن. ق بىل مرمپلىقارشىمەسىلىسى ن  ە زىىىيشە پا -پا  شاگىىت   

  

 سىاكيامۇشىنىڭ بىىى قىول تە مەشىىقچىوڭ تىملىىق ېراۋايەتلەردن ئېيتىلىشىىىە، بىىى ق

سىۇش ۇرۇلغان ئىىكەن. تەرىپى ىن ئۇمۇ  بىلەن ئىۇرۇپ  دېگەن شاگىىت  دىىاداتتا

        اكيامۇشىنىڭ بىىىى  پۇتىمىىۇ  سىىۇش ۇرۇلغان ئىىىكەن.  سىى ،يەشە راۋايەتىىتە ئېيتىلىشىىىىە

  

 
 

قول   اكيامۇشىنىڭ سۇش ۇرۇلغانس  

(غاردا-41بۇ رنسىم )  
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 تەڭىىلەر
 

سۆز، ساشسكىىتىە بۇ دىىا' دېگەن ئاتالغۇ  كۆپ ئۇچىاي ۇ. كىتابلىىى ا  'بۇددىزم 

 ،'ئەرش'، 'ئىالھ '  شۇش اقال  ي ۇ،بىلەن ئوخشا' ەڭىى'تىمق  ئۇيغۇرچە  مەشىس  قەد

ى ۇ. بىل مر مۇئابىستىاكى  ئۇقۇمالرشىدېگەن   'جەشنە ' ، ان'ئاسم'  '،يۇرۇقلۇق'   

 

تەڭىىلەرشىڭ ئەركەكلىىى'گاشتىارۋا'، كۆپ ئۇچىاي ىغان قىزىل مىڭئۆي رنسىملىىى ن 

 ھېمىشىە تەڭىىىلەردن ئېيتىلىشىىىە، ررىىىايەتلە ئاياللىىى 'كىنتارا' دنپ ئاتىلىى ۇ. 

شىاۋا -شەغىمەئەرشتە ، 'سوما' دنپ ئاتىلى ىغان بىى خىل  خۇشپۇراقلىق مەي ئىىىىپ

، رپھاجىت  چرشىئۇالرغا   زىمىن ن قاش اقلىك  بىى كىشىنىڭ -يەر . نرمىۇرري قىلىپ 

ئولتۇغىان  ىىڭ ش، ئەرشىتە ئۇالر ئىسىىق سالساياغ پۇراتسا ياك  ئۇالرش  سېغىنىپ  

زىمىن ىك  ئىلتىجادىن بۇش اق بىشارن  ئارقىلىق ئۇالر    ەرمىۇ. قىزىپ كېت ش  ئور

ئۇچىۇپ زىمىىنگە   ،ئىسىىقنىڭ ھى ىن  پىۇراپ يىرشىلىۇ بەلگىىلەپ خەۋنر تېپىپ،

 تىن ئىازاپ ئىۇش  ، قىوغالپ چىقىىىىپ ش  'ئالىاست ' دنرتمەشگە چاپالشقان  چرشرپ،

كېلىىپ تەڭىىىلەر   ىمۇ بولسىكەلىگەن ئامە   ن بىى كىمگە زىمىن   ارمىۇ. تۇل ۇرقو

شەزىىىيىسىىن  بىۇددىزم مەسىىلى ن ھەر قاشى اق رمىۇ. تەڭىىىلەر التەشتەشە قىئۇش  

خەلق مۇشۇ  تەرغىباتقا  ئاساسەن    ،يۇرتالرداالغان قبۇددىزم تارقوغ اپ چىقارمىۇ. 

-بىۇ  ئىۆرپ  .لەشگەنئادن  شىەكىل ياغ پۇرىتى ىغان سىىق سالى ىغان، ئىىى ن ئى

                   .، ھىىىازىىمۇ ئۇيغىىىۇرالردا مەۋجىىىۇ غىىىا مىىىىىان قالغىىىانئۇيغۇرالرئىىىادن  

         

ھەر بىىى خىىل تەڭىىنىىڭ ئىكەن،  خىل -خىلمۇدن ئېيتىلىشىىە، تەڭىىلەر ررىىايەتلە

ئىو  (، 'ئىاگن '  )كىرن تەڭىىسى يەشە  ئۆزىگە خان تررلىىى بار ئىىكەن.    'سىۇريا' )

 دېگەن تەڭىىلەر شۇالرشىڭ جرملىسىى ىن ۇر. ( ئاي تەڭىىس (، 'چاش را' )ەڭىىس ، ئاتەشت

                                     



ىالرقىزىل مىڭ ۆئيگە سىزىلغان   ھېكاي  

 

 26  قۇرربان ۋەلى

 

 
                              ---ى ىغان تەڭىىلەر ئۇچۇپ چرش ئەرشتىن  ، ئىسىىق سالسا زىمىن ن

  (غاردا -1بۇ رنسىم يېڭ  ) الر كىنتارا -گاشتارۋا 

   

  
غاردا  -1(،  بۇ رنسىم يېڭ  كرن تەڭىىس ) سۇريا   

 



ىالرقىزىل مىڭ ۆئيگە سىزىلغان   ھېكاي  

 

 27  قۇرربان ۋەلى

 

  
 

غاردا  -1بۇ رنسىم يېڭ   ،(ئاي تەڭىىس ) چاش را   

 

 
 

غاردا -17، بۇ رنسىم تەڭىى  لۇقدۇل ۇل  

  



ىالرقىزىل مىڭ ۆئيگە سىزىلغان   ھېكاي  

 

 28  قۇرربان ۋەلى

 

 
 

  غاردا  -163، بۇ رنسىم تەڭىى(  چاقلىق) مەپىلىك

 

، يەتتە تۇرماقىياپ ۋن  لىشەك بىى خىل ھەمىشە  تەڭىىلەررىىايەتلەردن ئېيتىلىشىىە،

، بەزى ن قۇش، ھايىاشا   ابەزى ن ئادنم سىياقىئۇالر  ارمىۇ. ئۆزگررمپ تۇربەلك  

رمىۇ. الكە  قىھەرى بولۇپ  اسىياقى  

 

 ،ئوبىازىن  ئەرمۇ ئەمەنتەڭىىلەرشىڭ رنسساملىىى  قەدىمق  قىزىل مىڭئۆي 

 شۇش اقال، تكەن. ەجىنسلىق مەۋجۇدا  قىلىپ كۆرس ئارائايالمۇ ئەمەن بىى خىل 

  لغانۇتۇغ  شىپال اغان. ھەتتا ئوخشىتىپ سىزقەدىمق  كرسەشلىككە ئۇالرش  

بۇ پ، شەكلىگە  تەقلى  قىلىپ سىزى-كۇسەشلىكنىڭ چىىايئوبىازىنىمۇ شىڭ ابۇدد

ياراتقان.ئۇسلوب  كرسەشىە گرزنل سەشئە  ئارقىلىق   

 



ىالرقىزىل مىڭ ۆئيگە سىزىلغان   ھېكاي  

 

 29  قۇرربان ۋەلى

 

 مىڭ بۇددا

 
بىۆددالىىى زامىان ھازىىق   لىىى ،امان بۆددائۆتكەن ز ش  'بۇددا' الر ىىالر  بۇددىزم

ھەر ئۇالرشىڭ قارىشىىە،  . ي ۇئايىى  غا دنپ ئرچ خىلبۆددالىىى زامان ۋن كەلگرس  

ئىۆتكەن زامىان بۇددالىىىنىىڭ ئەڭ  .   بۇددا بار زاماش ا مىڭ ىن جەمئ  ئرچ مىڭ 

( 'چىىىاق يىاققۇچ '،  'اتقۇچ يۇرۇقلىۇق يىار'مەشىس  تىلى ىك   ساشسكىى ئۇلۇغ  'دىپامكارا بۇددا' )

سىاكيا قەبىلىسىى ىن ) زامان بۇددالىىىنىڭ ئەڭ ئۇلۇغ  ساكيامۇش ھازىىق  . ىلى ۇدنپ ئات

كەلگرس  زامىان بۇددالىىىنىىڭ ئەڭ ئۇلىۇغ  'مىايتىىى  . ىلى ۇئاتدنپ  (چىققان ئەۋلىيا

               .ىلى ۇئات دنپ (ى ىن كىىگەنتوخىىى ا قەدىمق  ئۇيغۇرچى  ، 'رنھىم ىل'مەشىس  بۇددا' )

 

لىق ياخشىىقىلغىان ئۆزى  'ھەر قاش اق كىش نىڭ ئېيتىشىىە، بۇددىزم تەرغىباتىىلىىى

ئىىۆتكەن زامىىان بۇددالىىىنىىىڭ غىىاشلىىى ئىىۆتكەن ئۆمىىىى ن بول نىىىڭ ياماشلىق ۋن

زامىان بۇددالىىىنىىڭ ھازىىق  مۇشۇ ئۆمىى ن بولغاشلىىى  ؛ى ىكەنخاتىىىسى ن ساقلىن

كەلگرسىىى ن  قاشىى اق بولىىى ىغاشلىقىن  كىشىىىنىڭ  ئىىۇ؛ ى ىكەنخاتىىىسىىى ن سىىاقلىن

                   .خاتىىىسىىىگە ئېلىىىپ قويىىى ىكەنبەلگىىىلەپ كەلگرسىى  زامىىان بىىۇددالىىى 

                                       

ھىازىىق  بىارلىق  ن سىاكيامۇشىنىڭ ئاتىسىىبۇددىزم تەرغىباتىىلىىىنىڭ ئېيتىشىىىە، 

زامىان   ھىازىىق   بىارلىق  ن ىئاشىسى  سىاكيامۇشىنىڭ،  ئاتىس زامان بۇددالىىىنىڭ 

زامىىان  ھىىازىىق    بىىارلىق  ن ىبالىسىىسىىاكيامۇشىنىڭ ،  ئاشىسىى   شىىىڭ -بىىۇددالىىى

    ئىىكەن.  شىەر  غىمىۇ چۇقۇشىۇشرئۇال ۋن  ۇبۇددالىىىنىڭ بالىس  دنپ ئېتىىاپ قىلى

  

رنسىىملىىى بىىى قەدنر  ' مىىڭ بىۇددا' ىك  بۇددا رنسىملىىى ئىىىى ن قىزىل مىڭئۆي 

ئاالھىىى ن   ئىىىىى ن مىىايتىىى بۇدداشىىىڭ ئىىوبىازى ئىىوبىازلىىى  مىىىڭ بىىۇددا .كىىۆپ

                بىىىى ئاالھىىى ىلىك. نسىىىملىىى ىك ر قىزىىىل مىڭئىىۆيبىىۇ گەن. ملگەۋدىلەشىى مر

  

        



ىالرقىزىل مىڭ ۆئيگە سىزىلغان   ھېكاي  

 

 30  قۇرربان ۋەلى

 

ئولتۇرغىىان   بەدنشىىقان قىىۇرۇپكۆپىىرشىە ھالىى ا ئىىوبىازى مىىايتىىى بۇدداشىىىڭ 

 رۇشىى ۇقتىن پەسىىكە سىىاڭگىلىتىپ ئولتۇرغىىانئو  ئالمىىاپ يىىاك  ئىككىى  پىىۇتىن  

مىىايتىىى  بىىىلەن  بەزىىى ن سىىاكيامۇشىنىڭ ئىىوبىازى سىىىزىلغان. قىلىىىپ شىىەكىل ن 

          . مۇ قالىىىى ۇەشىىى مرگىل  بولمىىىايپەرقل بىىىىىى ىن -ن  بىىىىىشىىىىڭ ئىىىوبىازىبۇددا

                                    

ك بېىزنمىڭ بۇددا رنسىىملىىى   ،دارالرغا بىى قىسىم  دائىىىسى ىك   قىزىل مىڭئۆي  

 باشىقا مەزمۇشى ىك  غا بەزى مىىڭ بىۇددا رنسىىملىىى ئارىسىىئورشى ا قوللىنىلغان. 

        .قوشىۇپ قويۇلغىان ەسىلىمىلەرئيىاك  باشىقا ' لىىى ھېكىايى  'بۇدداالرشىڭ يارالمىۇ

       

 
 

ا(غارد -38بۇ رنسىم مىڭ بۇددا  )  

 

ش ا، بۇدداالرشىڭ يىارالمىۇ سىەۋنپلىىى تەپسىىى قىلىنىى ىغان خاتىىىلەردىن قارىغا

يىلىىالردا  -412- 334مىىىالدى  شىىوم >ساخاسىىىا  بىىۇددا شىىى اشا سىىۇتىا< دېىىگەن 

    .كرسەشلىك بۇددىزم ئۇستازى كۇماراجىىا تەرىپى ىن خىتايىىغىا تەرجىىمە قىلىنغىان

      



ىالرقىزىل مىڭ ۆئيگە سىزىلغان   ھېكاي  

 

 31  قۇرربان ۋەلى

 

   

  
 

ا( غارد -163بۇ رنسىم مىڭ بۇددا )  

 

 
 

ا(غارد -203بۇ رنسىم ) ر ھېكايىال   ھەققى ىك رشىڭ يارالمىشبۇدداال  

 



ىالرقىزىل مىڭ ۆئيگە سىزىلغان   ھېكاي  

 

 32  قۇرربان ۋەلى

 

 

 شىۋان

 

  'كۇشىناگارا'  ياشقا كىىگەش ن 80ساكيامۇش    ئېيتىلىشىىە، كىتابلىىى ا بۇددىزم 

 ئۇشىڭ ئۆلرم م ىن ئۆتكەن. ەدنرىخىنىڭ ترۋى ن ئال ' ساال 'بىى ترپ  ىك شەھىىى 

ساكيامۇشىنىڭ  . ىلى ۇدنپ ئات ( يۇقۇتۇش: مەشىس )  ' ا'شىۋاش ا ساشسكىىى  تىلى 

 غاغۇ قەدىمق  ئۇيغۇرچىلئاتا 'شىۋاشا' دېگەن  . ىلى ۇجەسە  كرل   'شارىىا' دنپ ئات

  . قوبۇل قىلىنغاندنپ  'شىۋان' ۇيىىە توخىىىە تەلەپپۇز ب

  

 
 

 ساكيامۇشىنىڭ 'شىۋان' دېگەن غايىىىي مەشزىلگە يەتكەشلىك 

غاردا(  – 38)بۇ رنسىم   



ىالرقىزىل مىڭ ۆئيگە سىزىلغان   ھېكاي  

 

 33  قۇرربان ۋەلى

 

 
 

پرترن ئالەمگە يايغان تۇرشىالر  يەتكەشلىكىن ساكيامۇشىنىڭ شىۋاشغا   

ا(غارد -1بۇ رنسىم )  

  

  

ئۇشىڭ  كېيىن،  ئۆتكەش ىن  ئالەم ىن  ساكيامۇش   رىىايەتلەردن ئېيتىلىشىىە، 

. دۆلە  تەقسىم قىلىپ ئېلىپ كەتكەن 8ھىن ىستاش ىك  ( جەسە  كرلىن )شارىىاسىن    

 

 
ۇتىس ق (كرل) شارىىا  

 



ىالرقىزىل مىڭ ۆئيگە سىزىلغان   ھېكاي  

 

 34  قۇرربان ۋەلى

 

  

 
 

 ساكيامۇشىنىڭ شارىىاسىن  تەڭىىلەر ئەرشكە ئېلىپ چىقىپ كەتكەن

غاردا(-163)بۇ رنسىم   



ىالرقىزىل مىڭ ۆئيگە سىزىلغان   ھېكاي  

 

 35  قۇرربان ۋەلى

 

 
 
  قولى ىك  تەڭىى باتۇرى  لىغانساكيامۇشىنىڭ شىۋان خەۋىىىن  ئاڭ

  ماتەم تۇتقان رالالچىن خىيالغا چۆمگەن، چىڭ تۇتۇپئۇمۇتن  

( غاردا -1بۇ رنسىم يېڭ  )   

 

تۇغۇلۇش بىلەن " نىڭ ئىنساشىيەت 'شېىۋان' دېگەن ئېيتىلىشىىە، بلىىى ا كىتابۇددىزم 

 ش، قۇتۇلۇئوقۇبەتتىن –ئازاپبىى خىل ئۆلرشنىڭ شۆۋنتلىشىشى ىن ئىبارن  

جى  ھالەتكە -جىملرك مەڭگۇلىغان ھال ا ھۇشىن  ساق–تۇغۇلماي، ئۆلمەي، ئەقىل 

  ۇ، ب . دېگەشلىكتۇر  "اشپاراغاتتە ياش-راھە شۇش اق بىى خىل ئاالھى ن  ،ئۆترپ

ئەڭ ئاخىىق  مەشىىىىي مەشزىلى ۇر.   ۋن بۇددىزمغا ئېتىقا  قىلغۇچىالرشىڭ ئەڭ ئال   

    



ىالرقىزىل مىڭ ۆئيگە سىزىلغان   ھېكاي  

 

 36  قۇرربان ۋەلى

 

 

بۇددا ىمايتىى  

 
ۆمىىنىڭ ئاخىىق  مىنۇتلىىى ا ئئېيتىلىشىىە، ساكيامۇش   كىتابلىىى ا بۇددىزم 

  دېگەن ئىكەن.'كەلگرسى ن مايتىىى بۇددا دۇشياغا كېلى ۇ'    قال ۇرۇپەۋنسىي

ھەققى ن بىى يررمش شەزىىىيە  'مايتىىى'يەتكە ئاساسەن بۇ ۋنسىبۇددىزىمىىالر 

. ئىجا  قىلغان  

 

 
 

 مايتىىى بۇدداشىڭ دۇشياغا كەلگەشلىكىگە ئەرشتە تەشتەشە 

غارد(-38)بۇ رنسىم   

 



ىالرقىزىل مىڭ ۆئيگە سىزىلغان   ھېكاي  

 

 37  قۇرربان ۋەلى

 

 
رش 'ئەرشتە تەشتەشە'دىن چوڭايتىلغان كۆرمش مايتىىى بۇدداشىڭ دۇشياغا كەلگەشلىكىگە  

 

>مايتىىيىىىا    پاراسىىىىت  تەسىىىىىىلىنى ىغان–مىىىايتىىى بۇدداشىىىىڭ ئەقىىىىل 

ئەسىىىىدن كرسىىەشلىك بىىۇددىزم  – 4مىىىالدى  ۋن    تىىاكىتابدېىىگەن پىاپىىىىىىا<  

مايتىىىياشىىىىڭ دۇشياغىىىا  ئۇسىىىتازى كۇمىىىاراجىىا خىتايىىغىىىا تەرجىىىىمە قىلغىىىان

ابنىىىڭ ساشسىىكىىتىە بىىۇ كىت)كىتىىاب كەلمىشىى  توغىىسىىى ىك  ھېكىىايىالر سىىۆزلىنى ىغان 

سىىاكيامۇشىنىڭ ئاشىسىى    ھېكىىايە قىلىنىشىىىىە،  تىىا(شىىام  >مايتىىىيىىا ۋىياكاراشىىا<

 ساشسىىكىى بىىۇ سىىۆزشىڭ )ماھامايىىا خېىىنىم  ئالەمىى ىن ئۆتكەشىى ىن كېىىيىن 'تۇشىىتا' 

 شىىىىڭ ئالىمىنىىىىڭ ( ئەرش، كىىىېىە بولمايىىى ىغان يۇرۇقلىىىۇق ئىىىالىم '  :مەشىسىىى تىلىىىى ىك  

سىىىغا ك( دېىىگەن بىىىى قوربەخىى  ۋادىسىى  :مەشىسىى  لىىى ىك  تى ساشسىىكىى 'سىىۇكھاۋات ' )

دا تۇغۇلغىىان.  كشىىۇ قىىوربىىۇددا  مايتىىىيىىا  شىىۇشىڭ ىن كېىىيىن،   چىقىىىپ كەتىىكەن.

ئەرشىىتىن   كېىىيىن ىن تىىۆ  مىىىڭ يىلىى ، اھېكىىايە قىلىنىشىىىىە،مايتىىىيا  بىىۇدد

( ئەجىى ىھار :مەشىسىى تىلىىى ىك   ساشسىىكىى چرشىىرپ 'شاگىىا' )  ئىىادىمىزا  ئارىسىىىغا

                             بولىىىىىىۇپ يىىىىىىارىالرمىۇ.  ىزا نرىخىنىىىىىىىڭ ترۋىىىىىىى ىن ئىىىىىىادنمد

        



ىالرقىزىل مىڭ ۆئيگە سىزىلغان   ھېكاي  

 

 38  قۇرربان ۋەلى

 

 

 

 مايتىىى بۇدداشىڭ دۇشياغا كەلگەشلىكىگە ئەرشتە تەشتەشە

غاردىن كرچررمپ سىزىلغان (   -77)بۇ رنسىم ئريغۇر ئاپتوشوم رايوشلۇق مۇزېيى ا،    

                           

ايىت  كرچلرك ئېتىقا  قوزغىغان. 'مايتىىى' دېگەن شام بۇدددىزمىىالر ئارىسى ا شاھ  

لىىىنىىڭ ، بولۇپمۇ ئۇيغۇرالرشىىڭ ئەڭ بىۇرۇشق  ئېتنىىك مەشبەدنكىشىلەر  الشقا شۇڭ

كەلگرسىىىى ن دۇشياغىىىا كېلىىىى ىغان مايتىىىغىىىا   دا، بولغىىىان  ئارىيىىىاشالربىىىىىى 

  ئەگىشى ىغاشلىقىن  ئىپادىلەش ئرچرن، كىش  ئۆلرپ كەتسە ئۇشىڭ جەسىە  كىرل

چىقىپ  لەپياك  شەقىشىازىن  سىزىپ بئەج ىھار ئوقۇتىغا زنك ياك  كومقاچىالشغان 

ۇتىۇپ كۆڭىرل ئەجى ىھار ئوين ىمۇ رىئىال تۇرمۇشىتئىادنتتىك   ، دنفنە  قىلىى ىغان

                                                                  *ئىىىىىىىىىادن   شىىىىىىىىىەكىللەشگەن.-ئىىىىىىىىىۆرپ  ئاچىىىىىىىىىى ىغان 

        

ە  ب– 102 يىل توكيو  شەشىىى  –1904 < A Sanskrit –Chninese  Dictionary> *  
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الر بۇدساتىىا  
 

 ۋن ھىاكىمالر-خىان ، ئىلمىىيلەر-ئەھل سادىق   چەكسىز ساكيامۇشىغا   بۇددىزم ا

( دنپ ئاتىلى ۇ.ئەۋلىيالىققا شەر  ھازىىالۋاتقاشالرمۆتىىنرلىىى  'بۇدساتىىا' )جامائە    

 

 
 

(بۇ ھەيكەل گېىماشىيى ن)  بۇدىساتىىاكرسەشلىك   

 

 مايتىىى بۇدداس   كەلگرس  زامانىتى ن  'ىە، ساكيامۇش  ۋنسىيرىىايە  قىلىنىشى

ئىىى ن   دنۋىى تارىخىي   بىى  ئۇزۇن كېلىپ زىمىنگە چرشكىىە بولغان  دۇشياغا 

بۇددىزم تەلىماتلىىىن  تەرغىپ   الر('لىىىزىمىن ئېگى'مەشىس    ىە،ساشسكىىت)  'كشادرىيا

شىڭ بىلەن دنپ ئېيتقاشمىۇ. بۇ 'كۆرى ۇبۇيىىە ئىۇ  لىىىتەلىماتبۇددىزم قىلى ۇ ۋن 
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يولىغا مېڭىۇ  بولۇش بۇددا تاشالپ  زالىملىقن  دنرھال   ئرچرن  يەرلىك ھۆكرمىاشالر

.تۇغۇلغانئىمكاشىيە   ئرچرن    

 

 
 

ئەسل  شۇسخىس  گېىماشىيى ن( رنسىمنىڭ بۇ )  خان، خاشىۇ، ۋېزىى  

 

ئاالھى ن، باشقىالردىن ەيكەللىىى ھ–ھاكىمالر شىڭ رنسىم  -قىزىل مىڭئۆي ن بۇدساتىىا

بىار.  ۋن شۇر چەمبىىىنك  تاج ا بېشى، دنتتىك  ئادنملەردىن پەرقلىق تۇرق  ئا-تەق 

رنسىىم ىك  ئىرچ كىشىىنىڭ   يۇقارق   بار.   ئىشارىت  –قولئۇالرشىڭ ئۆزىگە خان 

 'بادام' شەكلىن  ئىپادىلەپ، ئوڭ ىن بىىىنجىس  ئوڭ قولىنىڭ ئىكك  بارمىق  بىلەن

'بۇدداغىا سىادىق   ،سول قول  بىلەن تۆۋنش ىك  بىى شەرسىن  قامالالپ  تۇرغىان. بىۇ

كەن.  ئىۇ بېشىىغا تىاج ىبولۇپ ئەلن  ئى ارن قىلغىۇچ ' دېىگەن مەشىنى  بىل مرىى 
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تۇرىى ۇ، بىۇ  چىقىىىىپكىيگەن، دېمەك ئۇ خان.  ئىككىنج  كىش  ئىكك  بارمىقىن  

، دېمەك ئۇ نن مەشىن   بىل مرى ىكەخاشغا سادىق بولغۇچ ' دېگەبىلەن  'بۇددا  

سول قولىنىڭ ئىكك  بارمىق  بىلەن ئوڭ قولىنىڭ ئالقىنىن   خاشىۇ. ئرچىنج  كىش 

كۆرسرترپ تۇرى ۇ. بۇ، يۇقۇرى ىك  ئىكك  كىشىن  'ئالقىنىغا ئېلىپ كۆتررگرچ ' 

                                              دېگەن مەشىن  بىل مرى ىكەن، دېمەك ئۇ ۋنزىى.

            

 
 

غاردا(-1)بۇ رنسىم يېڭ   شاھزادىلەر  
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ئىبادنتىىلەر ۋن ساخاۋنتى راھىپ،   

 
 ھەۋنسىلىىىن  -ئىارزۇھەمىمە راھىىپالر  ىك  بۇددىزمغا ئېتىقىا  قىلغىۇچىالر ئىىىى 

بۇددىزمئۆزىن  پرترشلەي   ۋاز كېىىپ،    تۇغقاشلىىى ىنمۇ-ۇغھەتتا ئۇر    تاشالپ،  

جەم بولىۇپ  لەرگەئىشلىىىغا ئاتىغىان ئەڭ قەتئى  دىنى ارالردۇر. ئىۇالر مىىڭ ئىۆي

پ، شىەھەر يىررمپ بىۇددىزمن  تەرغىىپ قىلىى-ئىستىقامە  قىلى ۇ يىاك  شىەھەرمۇ

                                                         تۇرمىىىىىىىىىىىۇش كۆچررىىىىىىىىىىىى ۇ.تايىنىىىىىىىىىىىىپ سىىىىىىىىىىىادىقىغە 

        

 
 

غاردا(-118راھىپ  )بۇ رنسىم  )تېلەمى ( سىىتتا يررى ىغان  
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ساشسكىىى  تىلى ىك  مەشىس  'بىى جايغا 'ساشگا' )  توپلىنى ىغاشلىىى گەمىڭئۆي شىڭ راھىپالر   

ىنىڭ توخىى تىل چىغاقەدىمق  ئۇيغۇربۇ ئاتالغۇ  ( دنپ ئاتىلى ۇ. جەم بولغۇچىالر'

تېلەمىىلىك راھىپالرشىڭ سىىتتا قوبۇل قىلىنغان.  'ساڭ' دنپبۇيىىە   ىتەلەپپۇز

( دنپ ئاتىلى ۇ.  'تېلەمى ساشسكىىى  تىلى ىك   مەشىس   'يررى ىغاشلىىى  'بىكشۇ' )قىلىپ 

شىڭ ھەر ئۇالر 'بىكشۇش ' دنپ ئاتىلى ۇ.  قەدىمق  ئۇيغۇرچى ا تېلەمى ئايال 

     .الغان( دنپ ئاتئاختاياك  'تۇتۇق'  ) ( تا يررى ىغان قەلەش نرسىىت'تويىن'  )ئىككىس  

                                         

( دنپ 'تەمنىلىگىرچ 'مەشىسى   تىلى ىك   ساش كىى 'داشا' )لەر ساخاۋنتىىبۇددىزم كىتابلىىى ا 

ئىۇالر بولۇپ،  الرئەمەل ارۋن  الر باي ، ئۇالرشىڭ كۆپرشىىس  يەر  ئېگىلىىى . ىلى ۇئات

 پ تۇرۇدىغىان بۇددىزم ئرچرن، مىڭئۆيلەر ئرچىرن سىېخىلىق بىىلەن يىاردنم قىلىى 

     بولغاچقا،  راھىپالر ئۇالرش   ھررمەتلەيى ۇ ۋن خەلقنى  ئۇالرغىا قارشى  تۇرغۇزمايى ۇ. 

              

 
 

غاشلىق  اتررك ق   يەش  ئەسىى-7 دنۋرى  -يىل غاردا،-189بۇ رنسىم )  ساخاۋنتىىلەر   

ئەسل  شۇسخىس  گېىماشىيى ن(، سىزىلغان ۋرى ن دن  
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(   داغار -114بۇ رنسىم )  ىىلەر ئىبادنتتۇرۇدىغان مىڭئۆيگە كېلىپ      

 

مەشىس  تىلى ىك   ساشسكىى ئەر ئىبادنتىىلەر  'ئۇپاساكا' )بۇددىزم كىتابلىىى ا  

ئۇالر   .اسىكا' دنپ ئاتىلى ۇ( دنپ ئاتىلى ۇ، ئايال ئىبادنتىىلەر  'ئۇپ'ئىشەشگرچ '

كىيىنگەن، مىڭئۆيگە كېىپ ئىبادن  ساددا –ئاددى ، پۇقىاالردىن كېلىپ چىققان

دۇر. ئاھالىيالريەرلىك قىلىپ تۇرى ىغان   
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 كرسەن شەغمىس 
 

 بىۇ. ئەسىگىىە داۋام قىلغان – 13ئەسىىدىن  -1مىالدى  بۇددىزمقەدىمق  كرسەش ن 

بۇددىزم ئەشئەشىس  بىۇيىىە ئۆتكىرزگەن  ، راھىپالر الرابۇدساتىى ، مەيل    جەرياش ا

-ياك  مەھەللىلەردن ئېلىپ بېىىلغان شوم تەپسىى قىلىىۇبولسۇن  مۇراسىمالر–بايىام 

ە ئۆتكرزگەن      ( ئەرشتكاشتارۋىالرياك  تەڭىىلەر ) بولسۇن   ئاڭالش پائالىيەتلىىى  

تەڭكەش قىلىنمىغان بىىمۇ دىنىي شاۋا -ەغمەشبولسۇن، بۇالرشىڭ ئىىى ن  ەرپائالىيەتل

.مەلۇمىىى ىن رنسىمل مىڭئۆيگە قىزىلئاالچى ىلىك  پائالىيە  بولمىغان. بۇ  

 

 
 

ئەسىى – 7 مىالدى دنۋرى -غاردا ، يىل – 181رنسىم بۇ   

  ن سىزىلغان()تررك قاغاشلىق  دنۋرى
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 ىم ىك بىۇ رنسى. ئاڭالۋاتقان كۆرمشرشھەققى ن تەپسىز بۇددىزم رنسىم يۇقۇرى ىك  

ئوبىازشىىڭ  – 1ئوڭى ىن قىۇر  -1. ئوبىازشىڭ ھەممىسىنىڭ قولى ا چىالغۇ بىار يەتتە

  ئوبىازشىڭ چېلىىاتقىن  بەربە . -1ئوڭ ىن قۇر چېلىىاتقىن  غۇڭقا، ئوتتۇرى ىك  

 

 
 

ئەسىى  – 7، يىل دنۋرى    داغار – 181   رنسىمبۇ   

  ن سىزىلغان()تررك قاغاشلىق  دنۋرى

 

بىۇ رنسىىم ىك    .ئاڭالۋاتقىان كۆرمشىرشھەققىى ن تەپسىىى بىۇددىزم   مۇرنسى  بۇ 

. ئوتتۇرىىى ىك  ئىىرچ ئوبىازشىىىڭ ھەممىسىىىنىڭ قولىىى ا چىىالغۇ بىىار شىىىڭ الرىازئوب

ئىككىسىىىىنىڭ چېلىىىىىاتقىن   بەربە ، يەشە بىىىنىىىىڭ چېلىىىىىاتقىن  غۇڭقىىىا.                    
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ئەسىى -7دنۋرى  -، يىلداغار-155رنسىم بۇ  

  ن سىزىلغان()تررك قاغاشلىق  دنۋرى

 

بۇ رنسىم ىك     .ئاڭالۋاتقان كۆرمشرش   ھەققى ن    تەپسىىبۇددىزم   مۇرنسىم  بۇ  

ئرچ ئوبىازشىڭ ھەممىسىنىڭ قولى ا چالغۇ  بار. ئوتتۇرى ىك  ئوبىازشىڭ چېلىىاتقىن  

( .     قۇمۇز) ل نىڭ بىى خىبەربەت  
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ئەسىى-4دنۋرى  –، يىل  داغار– 77رنسىم بۇ   

( ن سىزىلغانخاشلىق   دنۋرى)ئاب ال   
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شىڭ  (ئايال تەڭىى)  ئەرشتىتك  شەغمە  كۆرمشىش . بۇ  رنسىم ىك  كىننارا  مرنسىبۇ 

  ئەسىى -5دنۋرى  -، يىل  داغار-76 ئورش   مرنسى      .چېلىىاتقىن  شەي

   (ىلغان ن سىىزخاشلىق   دنۋرى )ئاب ال 
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كرسەن شەغمىس   غۇڭقا، بەربە ، شەي، شاغىا قاتارلىق كۆپ خىل چالغۇ تەڭىكەش   

ئەھىالغىىا  يېڭىى   ، ەقىىلىنىىىپ ،  ھەر قاشىى اق جايىى ا، ھەر قاشىى اق ۋنزىيەتىىت

ئورۇشلىنىى ىغان ئاممىبىاب شەغىمە.  تەڭىكەش قىلىىپ  بىلەن لىشى ىغان چالغۇاسم

كرسەن شەغمىسى ن   ئەڭ كۆپ  قوللىنىلغان غوڭقا، بەربە ، شاغىا، شەي  ھەققىى ىك  

                        قوليازمىىىىا  ئۇچىىىىۇرلىىى تۆۋنشىىىى ىكىىە:   قەدىمقىىىى  ئىىىىارخېئولوگىيە ۋن  

  

                                                                                 

                
            3                         2                            1  

 

( قوڭقا)ياك  غۇڭقا ىك  تەپسىى ئاڭالۋاتقان مەي اش ا غارد – 181 رنسىم-1 

تررك قاغاشلىق  ئەسىى ) – 7نۋرى يىل دچېلىىاتقان شەغمىىىنىڭ ئايىىم كۆرمشىش ،  

كىشىلەر توپلىنىپ  بەزمە  ترزگەش ن  ئولتۇرۇپ    غۇڭقا(. بۇ خىل  ن سىزىلغاندنۋرى

 چالى ىغان  چالغۇ.   

 

ۇ،  ئا  ئرستى ن ئېلىپ ئرنسىم ىك  چالغۇ  'غۇڭقا' شىڭ يەشە بىى خىل شەكل ،  -2

ورش   قەدىمق  كرسەن بۇ رنسىمنىڭ ئ يررمپ چېلىشقا باپ كېلى ىغان  غۇڭقا. 

  * ئەسىى.-7دنۋرى -غاردا، يىل-30تەۋنسى ىك    قىزىل قاغا مىڭئۆي   

  

新疆博物馆供稿，冯飞编著《龟兹佛窟人体艺术》* 
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قەدىمق  ئۇيغۇر تىلى ا 'قۇڭقئۇ'  ،كۆپ تارلىق چالغۇ  بۇ،  . رنسىم ىك   'غۇڭقا' -3

ەرچەن ش ئۇ ئار مۇزېي  ئارخېئولوگىيە ئەتىىت   چغۇڭقىن   ۇب. ىلى ۇدنپ ئات

ئارقىلىق  14كابون دنۋرى -زاغۇشلۇق قەبىىستاشلىقى ىن قېزىىالغان، يىل

       *مىڭ يىل بۇرۇن. 3بۇشىڭ ىن ئېنىقلىنىشىىە، 

 
ئەسىىدن  توخىى تىلى ىن قەدىمق  ئۇيغۇر تىلىغا تەرجىمە قىلىنغان  -9مىالدى  دېگەن چالغۇ شام   'قوڭقئو' * 

قەدىمق    ش ئۇ ئار  تۇرپاش ىن تېپىلغان.. بۇ قوليازما س < دا ئۇچىاي ۇقوليازما >چاستاش  ئىلىكبەگ ھېكايى

   . بە -312يىل  ئررممىى ن شەشىى قىل ۇرغان >قەدىمق  ئۇيغۇر تىل  لۇغىت < -1989ئىشخاشىس   ر ئەسەرلە

 

سىەددىىىننىڭ ئىىىى ىك  قەدىمقى  ئەلىلەردن 'كوڭخىۇ' دنپ  (اقۇڭقى ياك )'غۇڭقا'   

تارىخي كىتابالردا  'كوڭخۇ' دېىگەن بىۇ خىىل  چىالغۇ  ھەققىى ن   ئاتالغان. خىتايىە

كوڭخىۇش  خەشىىۇدى سىازنش ىلەرگە 'بىىىگە ئوخشىىماي ۇ:  -بېىىلگەن باياشالر بىى

كوڭخۇش  خەشلىڭ ى غەربىي دىيىاردىن  'دېگەن باياشمۇ بار؛     'بۇيىۇتۇپ ياساتقان

ڭ قەدىمىىي چالغۇلىىىنىىڭ كوڭخۇ خىتاينىىڭ ئە'دېگەن باياشمۇ بار؛  'ئەكەل مرگەن

بىىى،  ئۇشىڭ  شام  غەربىي دىيارلىقالرشىڭكىگە ئوخشىاش ئاتىلىىپ قالغىاشلىق  بىىى 

، تەساددىپىلىق'  دېگەن  باياشمۇ بار. ئەمما شاھايىت  ئېنىق بولغىن  شۇك ، خىتاي ا 

'خىۇچىن'  'بەربە ' تېپىى ىك  تىارلىق چالغۇشىىڭ ھەممىسى خۇددى   مۇ 'كوڭخۇ' 

                غىىان.الئات 'خىىورچە چىىالغۇ' دنپ  ئوخشىىاش الغاشغىىا ئات( دنپ خىىورچە چىىالغۇ)

                                                                           

                        
                  5                                            4  
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غاردىك  تەپسىى ئاڭالۋاتقان مەي اش ا بەربە  چېلىىاتقان - 181رنسىم  -4يۇقارق  

  (ئەسىى  )تررك قاغاشلىق  دنۋرى – 7يىل دنۋرى  شەغمىىىنىڭ ئايىىم كۆرمشىش . 

            

غاردىك  ئەرشتە شەغمىە قىلىىاتقان تەڭىىلەر ئىىى ىك  بەربە   -77رنسىم  -5  

چېلىىاتقان شەغمىىىنىڭ ئايىىم كۆرمشىش ، بۇ رنسىمنىڭ يىل دنۋرى  مىالدى    (قۇمۇز)

ئەسىى )ئاب ال خاشلق  دنۋرى  سىزىلغان(.                                     -4  

 

ئۇيغۇر تىلى ا 'بەربە ' دنپ ئاتىلىپ كېلىاتقان بۇ خىل چېكىپ چالى ىغان تارلىق 

ىك  ئۇيغۇر ئەدىپلىىى يازغان مەشھۇر ئەسىىد-17چالغۇشىڭ شام  مىالدى 

.*نى ۇتىلغا ئېلى ىمۇ ئىزچىلداستاشالرد  

 
كە قاراڭبەت-88يىل ئررممى  شەشىى – 2002*>چاغاتاي تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىت <   
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غاردىك  تەپسىى ئاڭالۋاتقان مەي اش ا  شاغىا چېلىىاتقان  -185رنسىم   -6

تررك )ئەسىى  -7يىل دنۋرى مىالدى رنسىمنىڭ ايىىم كۆرمشىش ، شەغمىىىنىڭ ئ

  ن سىزىلغان(.  قاغاشلىق  دنۋرى

 

 

( ئۇيغۇرالردا قەدىمق  ھون، تررك دنۋرىلىىى ىن بۇيان  'دۇمباق' دنپمۇ ئاتىلى ۇ'شاغىا'  )

مۇراسىمالردا  ياك    –ترركىي ئەشئەشە بۇيىىە ئۆتكرزىلى ىغان ھاياجاشلىق  بايىام 

كېلىىاتقان سوقما چالغۇ.  'شاغىا'  ۇشۇپ ئاتالشغاش ا  قولل ھۇجۇمغا مەشگە قارش  دمش

ئۆتكەن ئۇيغۇر ئەدىپ  يىلالردا –1705-1655دېگەن بۇ خىل چالغۇش   مىالدى 

 مولال فازىل  'شەققارا' دنپ ئاتىغان.                                  

                            
ۇشۇلىىىۇپ قەدىمقىىى  ھون،تىىىررك دنۋرىلىىىىىى ىن بۇيىىىان قوللالردا 'شەي' ئۇيغىىىۇر

پىىرلەپ چالىىى ىغان چىىالغۇ.  بىىۇ خىىىل چالغۇشىىىڭ شىىامىن  مىىىالدى كېلىىاتقىىان 

ئەسىىىىىدن ئىىىۆتكەن ئۇيغىىىۇر ئەدىپلىىىىىى  'شىىىاي'  دنپ ئاتىغىىىان.*               -17

                           
بە -665يىل ئررممى  شەشىى – 2002*>چاغاتاي تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىت <   

 

پ شەي، شىىاغىا قاتىىارلىق كىىۆپ خىىىل چىىالغۇ تەڭىىكەش قىىلىىى بەربە ، قۇڭقىىا،

-ئورۇشلىنى ىغان كرسەن شەغمىس  خان ئوردىسى ىمۇ،  ئىبادنتخاشىالردىمۇ، ھىويال

يېڭ  باياۋاش ىمۇ،  ھەر قاش اق جاي ا، ھەر قاش اق ۋنزىيەتتە، -سەيناالردىمۇ، داال

شەغىمە. ئەينى  ھەممىىگە بىاب ئىورۇشلىغىل   بولىى ىغان  رۇپاسالشىتۇمئەھىالغا 

چالغۇالرغىا ئۇيغىۇرالر ۋارسىلىق بىۇ زاماش ىك  كرسەن شەغمىسىى ن   قوللىنىلغىان 

         *كەلمەكىتە. ئىزچىىل قوللىنىىپ  ۋن  قىلىپ، ئىۇش  ئىجىادىي تەرنققى  قىلى ۇرۇپ

                                                         
دېكابىى ساشى ا ئېالن قىلغان   -27يىل -2013*ئۇيغۇر ئەدىب مۇھەممەد شاۋدۇشنىڭ >شىنجاڭ گېزىت <  

>ئۇيغۇر مۇزىكا بايلىق  ۋن مۇزىكا تىل < دېگەن ماقالىسى ا بايان قىلىنىشىىە، زاماشىمىزدىك  دۇتار، تەمبۇر، 

خىل ىن ئارتۇق  30ساپاي   قاتارلق   راۋاپ، خۇشتار، چاڭ، غېجەك، شاغىا، داپ، شەي، بالىمان، سۇشاي،

.  ۇرشىڭ داۋام  ۋن تەرنققىياتىالرئۇيغۇر چالغۇلىىى قىزىل مىڭئۆي رنسىملىىى ن مەلۇم بولغان چالغۇ  
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 دكزاق ۋن ئالىاست 

 
( ،  دكزاق ،'خوشاللىقتىن خال  جاي'مەشىس  تىلى ىك   ساشسكىىى 'شاراگا' ) كىتابلىىى ا  بۇددىزم

( دني ىغان ئاتالغۇالر ئالىاست  ،قااليمىقاشىىلىق سالغۇچىالر'مەشىس  تىلى ىك    ساشسكىىى)  'مارا'

. ۋن پەرىشتە قارش  تەرىپ  جەشنە -بار.  بۇ ئاتالغۇالرشىڭ قارىمۇ  

 

بەزى كىتابالردا ئون )رىىايە  قىلىنىشىىە، زىمىننىڭ تېگى ن سەككىز دكزاق بار بۇددىزم ا 

قايتى ىن تېىىل مرمپ 'ساشسكىىىتىە مەشىس   'سامجىىا' )ڭ بىىى ئۇشى.   (سەككىز دكزاق بار دني ۇ

 ھ  گۇشاقىلغان رىىايە  قىلىنىشىىە، ھايا  ۋاقتى ا .( دېگەن دكزاق جاي' انغقىيناي ى

ھۇشى ىن ئېلىنىپ ا ققىستاق-دكزاققا  مەھكۇم قىلىنغان كىش   قىيىن  بۇ ئرچرن

  نىالرمىۇ.قىيتېخىمۇ قاتتىق پ رل، سالقىن شامال بىلەن قايتى ىن تىىىل مرمسەكەت

 

 
 

(سامجىىا )قايتى ىن تېىىل مرمپ قىناي ىغان دكزاق  

ئەسل  شۇسخىس  گېىماشىيى ن(رنسىمنىڭ )    
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     دېگەن دكزاق كاال سۇتىابۇ 

شۇسخىس  گېىماشىيى ن( ئەسل  )رنسىمنىڭ  

 

قارا   كىش  ( دېگەن دكزاققا مەھكۇم قىلىنغان'اقارا ئاغامى' مەشىس كاال سۇتىا  )

قىستاققا ئېلىنىپ، ئەڭ ئاخىىدا يەشە قارا ئاغامىا بىالن -ئاغامىى ا باغالپ  قىيىن

بولسا ( دېگەن دكزاقتا )  بىى جايغا جەم بولى ىغان'سامگا'  . لىنارمىۇچارپھەرى نپ 

ممىس  بىى جايغا جەم قىلىنىپ، ەگۇشاھكارشىڭ ئادنم ياك  ھايىان رنقىپلىىىنىڭ ھ

بىىى ىن ئۆچ ئالغۇزارمىۇ. –بىى  ن  قولىغا تۇتقۇزۇپ ناش سايماشلىىىخىل قىي-خىلمۇ

بىىىگە سوقۇلۇپ تۇرى ىغان ئىكك  -بىىيەشە بەزى كىتابالردا ئېيتىلىشىە، بۇ دكزاقتا 

ل ىمىۇ.  قىزريەشجىلىپ قىينىال –قى ا سوقۇلۇپ ىتاغ بارمىۇ، گۇشاھكار ئۇشىڭ ئارىل

پەريا  سېلىپ -ساشسكىىىتىە مەشىس   دا 'راۋراۋا' )  يەشە يۇقارقىالردىن باشقا  مىڭئۆي ن  

( دېگەن ساشسكىىىتىە مەشىس   ئو  كۆيرپ تۇرى ىغان( دېگەن دكزاق،  'تاپاشا' )چىقىىاي ىغان

كوالپ چىقىىىىىلىنغان.تام ىن   رنسىملىىى الرشىڭ دكزاقنىڭ رنسىملىىى بار. بۇ دكزاق  
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 بۇدداشىڭ يارالمىۇ ھېكايىلىىى

 

 ھاياتلىقنىڭ تەكىارلىنىپ تۇرۇدىغاشلىق ' غىا ئىشىىنى ۇ. سىاكيامۇش  ىالر  'بۇددىزمى

 -ە تىىۆۋنن تەبىىىق-شۇرغىىۇن قېىىتىم دۇشياغىىا كەلىىگەن، ھەرخىىىل يۇقىىۇرىش  بىىۇددا

ھايىاشاتالرشىڭ ۋۇجۇدى ا تۇرۇپ -خىل قۇش–خىلمۇ  ياك ئىنساشالرشىڭ مەشسەپتىك  

، ئۇشىىڭ ياخش  ئىشالرش  قىلغىانھامان  ،ھەر قېتىم دۇشياغا كەلگەش نئۇ ئۆتكەن،  

 لىىقشۇرغىۇن قېتىم بۇددا بولۇپ يارىلىشى   ئالى ىنق  ئۆمىىى ن باشىقىالرغا قىلغىان

                           قارايىىىى ۇ.  دنپ  ە شەتىىىىىجتوپلىنىىىىىپ ھاسىىىىىل بولغىىىىان  ياخشىىىىىلىقلىىى

                              

 قىزىل مىڭئۆي  كرسەن رنسساملىىىقەدىمق   ن  بۇدداشىڭ يارالمىۇ ھېكايىلىىى

كىشىلەرشىڭ بۇددىزم ئەقى ىلىىىن  ئەستە بۇ ئارقىلىق  ، پسىزىپ چىقىتاملىىىغا 

                  . ياراتقانمۇھى   ئوبىازلىق  ئرچرن  قال ۇرۇش 

                                                                     

ا كۆپ ئۇچىاي ىغاشلىىى بۇددىزم كىتابلىىى   ىن ايىلىىىبۇدداشىڭ يارالمىۇ ھېك

، ئېلىنغانئۇشىڭ ھەممىس  ۋنقەلىك  رىئال ھاياتتىن  تى ۇ. تەخمىنەن بەش يرزگە يې

باياشلىىى  قىزىقارلىق، بىىال  ئاڭلىسا ھەرگىز ئەستىن چىقماي ىغان، قىسقارتىپ 

دنل    ردۇر.  بۇددىزميېزىىالغىلىمۇ، ئۇزارتىپ سۆزلىگىلىمۇ بولى ىغان ھېكايىال

ھېكايىالر ئارقىلىق  چوڭقۇر مەشىلىك گرزنل  قىزىقارلىق، تەسىىلىك  ھەم  مۇشۇش اق 

ئورۇن ئالغان.                  چوڭقۇر   ىن كىشىلەرشىڭ ئېڭى  

                                                      

ماماتلىق مەسىلىسىگە  -ىگە ھايا قىزىل مىڭئۆيگە سىزىلغان ھېكايىالرشىڭ ھەممىس

ئەقى ن  ئۆچرن  قۇربان بېىىۇ، ياشاشغاشالرش  ئېتىقا  ۋن دۇچ كەلگەش ن 

-خوتۇشالر ئىناق ئۆترش، راھە -ھررمەتلەش، شارىسى ىلەرش  ئاسىاش، ئەر

ئۆچ   ،ئارا ئاداۋن  ساقلىماسلىق-بولۇش،  ئۆز بىللە مۇشەققەتتە -جاپاتە ۋن  پاراغەت  
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-، پۇقىاالر خانكۆيرشرش ھاكىمالر پۇقىاالرغا-خان ،ىماسلىق ، شۇش اقالئېلىشن  ئويل

قىلىۇ بىىدنك ئېتىقا  ممىس   بۇدداغا ە،  ئۇالرشىڭ ھھررمە  قىلىۇ ھاكىمالرغا

ھېكايىالر  ئۇزۇن گرزنل سىڭ مرملگەن. بۇ  شەسىھەتلەر  -ەپەلىسەپ ھەققى ىك  

            ز ئەدنبىياتىغا ئايالشغان. خەلق ئېغى ئۇيغۇرختىن كېيىن ھازىىق  زامان تارى

          

 الرشىىىڭ ھەممىسىى  تىىىن ئاشىىى ۇ، بۇ 60قىزىىىل مىڭئىىۆيگە سىىىزىلغان ھېكىىايىالر 

  كرسىىەشگە بىىۇددىزم بىىىلەن بىلىىلە  كىىىىگەن ، ئەممىىا ئۇشىڭىى ىك  ئىىوبىازالر

ئوبىازالشىىىڭ رپ، ئىجىىادىيىت  ئىىارقىلىق  يەرلەشىىتررمل لىىىنىڭ رنسسىىام  كرسىىەن

.       غىىانپ چىقىلكرسىىەشلىككە ئوخشىىىتىپ سىىىزى شىىەكل  -يچىىىىاىك  ئەسىىلى 

                                              

 لىىىتەتقىقاتىىخىتاي  ،شىشتەېي ڭ مەزمۇشىن  قىزىل مىڭئۆيگە سىزىلغان ھېكايىالرشى

ل كىىگىرزگەن قىزىى  .  مەن بىۇ كىتابقىاپاي ىالشغان ىن خىتايىە بۇدىزم كىتابلىىى 

 يەشىېنىۇشىىڭبولۇپمىۇ پىكفېسسىور تەتقىقاتىىالر )بۇرۇشق   نىڭ يەشمىسىن  لىىىرنسىممىڭئۆي 

تېپىىىپ  –ئىىىزدنپ   باشىىقا شۇسىىخىالرشىمۇ  قىلغىىان ھالىى ا، ئاسىىان شىى (تەتقىقىىات 

ھېكىايە  . تىرزمپ چىقىتىمكېىيىن غاشى ىن تەكىىار تەتقىىق قىل-تەكىىاسېلىشتۇرۇپ، 

ۋن  ھەربىىى   ىشىقا تېىىشىتىم قىلئاممىبىاب ا ھەم قىسىقئىمكان قەدنر  ن  تېكىستلىىى

 ،ھېكايىالردىك   ئەسلى ىك  يەرشاملىىى  ەتتىم.كۆرس    نسمەشبەىنىڭ كىتاب ھېكاي

بىۇ كىتابقىا الى ىم. ساقالپ قئەينەن  ئاتالغۇالرش   ئەسلى ىك ۋن  ئادنم ئىسىملىىى

                            تۆۋنشىىىىىى ىكىىە:  لىىىھېكىىىىىىايى  قىزىىىىىىىل مىڭئىىىىىىۆيكىىگىىىىىرزملگەن 

  

     كېسىپ  بەدىنى ىن گوشئۆز  خاشنىڭ الچىنغا.1

ش ىكەپتەرش  قۇتقۇز بېىىپ  

 

مەشھۇر ھېكايىالرشىڭ بىىى. (دىك  مشو)كاالم  بۇددا ھېكايە >سۇتىا الڭكارا شاستىى< شاملىق   بۇ)

                     زم ئۇستازى كۇماراجىىا ىسەشلىك بۇددريىل  ك -405مىالدى بۇ شومىنىڭ 

.(شۇسخىس  بار خىتايىىغا تەرجىمە قىلغان  
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تۆۋنش ىك  رنسىم ن الچىن قوغالپ كېتىىاتقان بىى كەپتەر بېشىغا تاج كىيگەن 

بېشىغا تاج كىيگەن كىش  ئىكك  قولىن  سۇشۇپ  ؛كىشىنىڭ قۇچىقىغا ئۆزىن  ئاتقان

سول تەرىپى ن بىى بېشىغا تاج كىيگەن كىشىنىڭ  ؛كەپتەرگە پاشا بولۇشقا تەمشەلگەن

تاج كىيگەن كىشىنىڭ پۇتى ىن  ېشىغابيەشە بىى كىش   ؛كىش  تارازا تۇتۇپ تۇرغان

:گوش كېسىىاتقان كۆرمشرش بار  

 

                  
غارالردىمۇ مەزمۇش   -114، -17ا ) غارد -38بۇ رنسىم   

 بۇشىڭغا ئوخشاي ىغان رنسىملەر بار(
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كا خاشنىڭ قۇچىقىغا ئۆزىن  ئېتىپتۇ. ئۇشىڭ بىى كەپتەر ئۇچۇپ كېلىپ شىىى.... 

ئېىىىقاپ زۇقۇم، ۇ'بۇ كەپتەر مىنىڭ ئ  كەينى ىن بىىالچىن قوغالپ كېلىپ، خاشغا

، ئۇش  ماڭا قايتۇرۇپ بېىىڭ' دنپتۇ.رپ كېتىمەنئۇش  ھازىىال يېمىسەم ئۆلكەتتىم   

  

-انشىشبارلىق جاشلىقن  ئازاپ دېڭىزى ىن قىىغاققا ئېلىپ چىقىۇ مىنىڭ –

كەپتەر مەش ىن پاشالىق تېلى ى مەن ئۇش  قوغ اپ  – ،دنپتۇ خان -مەقسىتىم،

ك.  نقېلىشىم كېى  

 

بىز الچىن جەمەت   -دنپتۇ الچىن،-لرپ كېتىمەن، ۆبۇ كەپتەرش  يېمىسەم ھازىىال ئ-

 سىز قۇتقازماقى  بولغان 'بارلىق جاشلىق' شىڭ ئىىى ن يوقمۇ؟ 

 

ساڭا باشقا گوش بەرسەم بوالم ۇ؟-  

  

ئېقىپ تۇرغان يېڭ  گوش بولۇش  كېىنك. انق-  

 

 لىكىن  بىلگەچكە، بىىش  ئۆلتررمپ يەشە بىىش  قۇتقۇزۇش دۇرۇن ئەمەسخان 

 دنرھال ئۆزىنىڭ كاسىسى ىن بىى پارچە گوشن  كېسىىېلىپ، الچىنغا تەڭلەپتۇ.

  

 كېسىپ بەرگەن گوشنىڭ ئېغىىلىق  كەپتەرشىڭ ئېغىىلىق  بىلەن ئوخشاش بولسۇن،-

بولمىسا بەرگەن سەدىقىڭىز  دۇرۇن بولماي ۇ.  قئۇش ا -دنپتۇ الچىن،-  

 

بىى تەرىپىگە كەپتەرش ، يەشە بىى  تۇ، ئەكەل مرمپ (تارازا) تەڭپۇڭخان ۋنزىىلىىىگە 

خاشنىڭ گوش  كەپتەرش   ىكەن، تەرىپىگە بەدىنى ىن كېسىىېلىنغان گوشن  قويۇپت

ن  پوترشلەي شىلىپ ئالغۇزۇپتۇ، باسالماپتۇ. خان ئۆزىنىڭ كاسىسى ىك  گوش

خان  تەڭپۇڭ بولغاش ا،ئىكك  تەرنپ ، ۇپۇتى ىن گوش كەسكرزمپتكاملىغان قىسمىغا 

بەدىنى ىن كېسىىالغان يېڭ  گوشن  الچىنغا تەڭلەپتۇ.  ئۆز  
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شىڭ ئەج ىھاردىن قۇتۇلۇش لەر. سودىگەر2  

 

ددا كاۋىيا سۇتىا<  شاملىق بۇدداشىڭ سەرگرزنشتىلىىى بايان قىلىنى ىغان >بۇبۇ ھېكايە )

.(يىل  خىتايىىغا تەرجىمە قىلىنغان شۇسخىس  بار – 439بۇ كىتابنىڭ   ا بايان قىلىنغان.داستاش   

            

 
 

غاردا -17بۇ رنسىم   

 

 ،كەش نبىى ئورماشلىقتىن ئۆتىىى ن  سەپتىجارن  سودىگەر  بەش يرز  ، بىى كرش ... 

جاي ا قوشۇپ قېلىشقا توغىا كەپتۇ. ئۇالر بىى  ئۇالر شۇ ، تۇقاتىق بوران چىقىپ كېتىپ

( قۇرۇپتۇ. ئۆتەڭ) غئوتادۆڭنىڭ قاپتىلى ا   
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ئادنم ھى ىن  پۇراپ   نر يىالن بار ئىكەن، ئۇئەج  بۇ ئورماشلىقتا ياشاي ىغان بىى 

ەتمەكى  بىىلەپ يەپ ترگ-ئال ىغا كەلگەن بۇ قەدنر مول ئۇزۇقن  بىىدن، -قاپتۇ

رلەرش  مۇھاسىىىگە ئاپتۇ. سودىگەبولۇپ،   

بۇ ئورماش ا ياشاي ىغان شىى بىلەن پىل سودىگەرلەرش  قۇتقۇزۇپ ئۆزلىىىنىڭ 

پتۇ. شىى مەسلىھە  بۇيىىە پىلنىڭ شۇكەلگرس  ئرچرن ساۋاپلىق توپلىماقى  بولۇ

نر قاتتىق ئۇرۇپتۇ. ئەج  نر يىالشن  قۇيىۇق  بىلەن ئەج  ،ئرستىگە چىقىپ تۇرۇپ

يېىىلىپ مېڭىس  چۇۋۇلۇپ كېتىپتۇ. ئەمما ئۇشىڭ زنھىىى شىىغا بېش  يىالشنىڭ 

ئۆترپ كەتكەچكە ، بىى دنم ىن كېيىن شىى ئۆلرپ قاپتۇ. پىلمۇ شىى ئرستى ن تۇرۇپ 

، ن ئىكەنئاجىاپ كەتكە ھۇجۇم قىلغاش ا  مېڭە قېپ  سېلكىنىپ ج نر يىالشغا ئە

بىى دنم ىن كېيىن ئۆلرپ قاپتۇ.  ئۇمۇ   

 

ش ئرچرن بىى ەر شىى بىلەن پىلنىڭ ۋاپاردارلىقىن  ئەستە ساقالسودىگ بەش يرز 

ياسىتىپتۇ.   (خاتېىن مۇشارى)'سۇتۇپا'   

 

 

. خاشنىڭ لەھەڭ بېلىققا ئايلىنىپ پۇقىاالرشىڭ3  

 كېسىلىگە داۋا بولۇش 

 

 ن باشقىالرغا قىلغان ياخشىلىقلىىىنىڭ شەتىجىس  ىىئال ىنق  ئۆمھېكايە ئىنساشالرشىڭ    بۇ)

.(ى ا بايان قىلىنغانما شوبۇدددېگەن سى ا سۆزلىنى ىغان >پۇرشا مۇكھا ئاۋاداشا< توغىى  

  

خەلق ھېمايە قىلى ىكەن.  .ئىكەنھۆكرم ار  ئادىل، ۋارشا دۆلىتىنىڭ خاش  ئاقىل  
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جاراھە  ن  بەدىنى ئارىسى ا بۇ ئەل ن قەھەتىىلىك يرز بېىىپتۇ. پۇقىاالر  ، بىى يىل 

پۇقىاالر    بۇ كېسەللىك  ل يوقۇملۇق كېسەل تارقىلىپتۇ.بىى خى بېسىپ كېتى ىغان 

سالغاشلىقتىن ەپ يئۇقماي  ش  رزنھەرلىك يۇپۇرماقالئاچارچىلىققا چى ىماي،    

بىلگەش ىن كېيىن يارلىق چرشررمپ، يۇپۇرمىق  زنھەرلىك ئىكەن. خان بۇش   بولغان

ۆپرشىە پۇقىاشىڭ مۋېتىپتۇ. شۇشىڭ ىن كېيىن كزركدنرنختلەرشىڭ ھەممىسىن  كەس 

بەدىنى ىك  جاراھە   ساقىيىپتۇ.  لېكىن يەشە بىى قىسىم كىشىنىڭ بەدىنى ىك  

 جاراھە  ساقايماپتۇ.  

 

 
 

غاردا-17بۇ رنسىم   

 

 يۇقۇملۇق كېسەللىكن   ش اق بۇاپتۇ.  تېىىپلەردىن مەسلىھە  سور-خان ئەمى 

  چارن رملرك دكرا  ياك  شئۆباشقا لەھەڭ بېلىقنىڭ گوش  بىلەن قېنى ا داۋاالشتىن 



ىالرقىزىل مىڭ ۆئيگە سىزىلغان   ھېكاي  

 

 63  قۇرربان ۋەلى

 

يوقلىقىن  بىلىپتۇ. لېكىن بۇش اق  قەھەتىكىلىك يىل ا دنريادا سۇ ئازالپ كەتكەچكە 

 لەھەڭ بېلىق تېپىلماي ىكەن. 

 

ئايالشغايمەن دنپ لەھەڭ بېلىققا بىى ئېگىز دنرنختكە چىقىپ،  دنريا بۇيى ىك  خان 

 -لەھەڭ بېلىققا ئايلىنىپۇ.  بەدىن دن، ئۇ ئۆز ئارزۇي  بۇيىىە -سۇغا تاشالپتۇ ئۆزىن  

گوشىن   ، ئۇشىڭ دىك  جاراھە  ساقايمىغان پۇقىاالر  بۇ  لەھەڭ بېلىقن  تۇتۇۋېلىپ 

  قېنىن  ئىىكەش ىن كېىيىن، ھەممىسىنىڭ كېسىل  شىپالىق تېپىپتۇ.  يەپ،

 

 

. ئىكك  باشلىق قۇش4  

 

دېگەن بۇددا ن >بۇددا كاۋىيا سۇتىا سەرگرزنشتىلىىى بايان قىلىنى ىغاالرشىڭ بۇددابۇ ھېكايە )

يىل  خىتايىىغا تەرجىمە  – 439شومى ا بايان قىلىنغان. بۇ شومنىڭ مىالدى   

.(قىلىنغان شۇسخىس  بار  

 

شىڭ ئېتىگى ن ( 'قارلىق تاغساشسكىىى  تىلى ىك  مەشىس  'ھىمااليا  )زامان ئەۋۋنل ن،  ...

ئىكك  ئىكەن. ئۇ ئۇخلىغاش ا،  ئۇ قۇشنىڭ بېش ىغان ئىكەن. شۇش اق بىى قۇش ياش

دمشمەشنىڭ ئۇچتۇمتۇ  ھۇجۇمى ىن  سا قلىنىۇ ئرچرن،  بىى بېشىن  گرزن  قىلىشقا 

 قويى ىكەن. 

 

ئىنتايىن بىىىنج  بېشىغا گرزنتىىلىك شۆۋىت  كەلگەن كرش ، ئۇشىڭ ئال ىغا 

لرپ گرل بىى، ئۇش  ئىككىگە بۆبۇ '  خۇشپۇراقلىق بىى گرل چرشرپتۇ.  گرزنتى  باش

غۇ' دنپ ئويالپ، ئىككىنج  باش -، ھامان بىى قوساققا كىىى ۇمايئاۋارن بول
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خۇشپۇراقلىق گرلن  ئۆزى يالغۇز  بۇ ئىنتايىن  ،ئويغاشغىىە ساقالپ تۇرمايال

 يۇتۇۋېتۇپتۇ.

 

 
 

غاردا– 8بۇ رنسىم   

 

بۇرۇن بۇشىڭ ىن ، ئاشقازىنى ىن پتىكەنئىككىنج  باش ئويغۇشۇپ بىى كېكىىس  

مىزىلىك يېمەكن   قەدنر بۇئۇ، ھى  ئۆرلەپ چىقىپتۇ.  خۇشبۇي  بىى  باقمىغانتېتىپ 

تىن قاتتىق ئاغىىنىپتۇ. مىگەشلىك  ئرچرن كۆڭل  يېىىم بولۇپ، بىىىنج  باشېتەڭ ي  

خىل  ئىككىنج  باش گرزنتىىلىك قىلغاش ا، ئۇشىڭ ئال ىغا بىى ،ئۇزۇن ئۆتمەي

ئۆتكرر ئوغا ئىكەن. گۇل ئەڭ پتۇ. بۇ شررخۇشپۇراقلىق گرل چتېخىمۇ بەك  ئۆتكرر   
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بىىىنج  باش يالغۇز گرل چرشكەش ن، خۇشپۇراقلىق ئۆتكەن قېتىم ئەڭ ئېسىل  -

بۇ قېتىم مىنىڭ   -ئىككىنج  باش، تۇدنپ -ىن  ھەسىنتتە قال ۇرغان  ئى ى، ميەپ  

نپ خىتاپ ئۇ ئۆلسرن د ، ىىىتەي يئال ىمغا  ئوغا چرشت ، مەشمۇ  ئۇش  يالغۇز  

ھەر ئىكك  باش تەڭ ئۆلرپتۇ.  ئاقىىنتتە پتۇ.  ىئوغىن  يۇتۇۋىت لىپ قى  

 

 

 

. ۋاپاردار مايمۇشنىڭ ئۆلتررىلىش 5  

 

ھەققى ن سۆزلىنى ىغان >پىامىتا    ئازاپ دېڭىزى ىن قىىغاققا چىقىشنىڭ ھېكايە ئىنساشىيەتبۇ )

  توخىى دۆلىتى ىن يىل -252مىالدى  شوم بۇ ا شومى ا بايان قىلىغان. سۇتىا< شاملىق بۇدد

   ىئۇستازبۇددىزم بىى ( ئىسم  تىلغا ئېلىنمىغان)كەلگەن چاڭئەن شەھىىىگە 

.(ئىكەنتەرىپى ىن خىتايىىغا تەجىمە قىلىنغان   

 

رنھىم ىللىق  قا جاشلىقھەممە بىى ۋاپادار مايمۇن بولغان ئىكەن. ئۇ ... شۇش اق 

رزگىل  بارغاش ا،  بىى ئادنمنىڭ مېىن ئبىى جىلغىغا كەن. ئۇ ىبىلەن مۇئامىلە قىالتت

دن، ئۇش  -لىقىن  كۆرمپتۇېتىپ قالغاشھالسىزلىنىپ ي سېىىلىپ چرشرپ  غاتاغ ىن جىىا

ئادنم  ھۇشىغا كەپتۇ. مايمۇن ئۇشىڭغا  ئۇ . چىقىپتۇ دنرھال يردمپ ئوتالققا ئېلىپ 

نم ئۆزى بىى دئاش ىن ، بولۇپ سەپىىىگە ئاماشلىق تېلەپ ۋن قويۇپ يول كۆرسرترپ

يردمپ بەك  ن ادنمئبىى چوڭ ، چرشك  ئۇ ئۇخالپ ھاردۇقىن  چىقارماقى  بوپتۇ

  ئىكەن.  چارچاپ كەتكەن

     



ىالرقىزىل مىڭ ۆئيگە سىزىلغان   ھېكاي  

 

 66  قۇرربان ۋەلى

 

   
 

غاردا – 17بۇ رنسىم   

 

-'مەن ئاچ بۇزۇپتۇ.  ن شىيىتى  ئادنممايمۇن ئۇخالپ قالغاش ا، قۇتقۇزۇلغان ھېلىق  

ئۆلرپ كېتىشىم ىىنرسەم تۇرتوق يررگىل  بىى شەچىە كرن بولۇپ قال ى، مۇشۇش اق 

 ، ھاياتىمن  ساقالش ئرچرن مايمۇشن  كاۋاپ قىلىشىم كېىنك' دنپ ئويالپ مۇمكىن، 

دنرھال قولىغا تاش ئېلىپ ، ئۇخالپ ياتقان مايمۇشنىڭ بېشىغا ئۇرۇپتۇ. مايمۇن 

گوشىن  كاۋاپ قىلىپ يەپتۇ.  ،ئۆلرپتۇ. ئۇشىڭ تېىىسىن  سويۇپ تاشالپ  

 

قەۋنتتىك  دكزاققا -18ۋاپادار مايمۇشنىڭ ئۇۋالىغا قېلىپ ي ئۇزۇن ئۆتمەبۇ ئادنم 

ىنىپتۇ.   لتاش  
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ن  تەق ىم قىلىش ىپىلنىڭ ئۆز.6  

 

 دېگەن ماال<   توپالشغان >جاتاكا ر ھېكايىال   ھەققى ىك شىڭ يارالمىشالربۇدداھېكايە بۇ  )

                             خىتايىىغا ئەسىىدن– 10 مىالدىشومنىڭ  بۇ  شوم ا بايان قىلىنغان. 

.(تەرجىمە قىلىنغان شۇسخىس  بار  

 

... بىى پىل ئورماشلىقتا ساياھە  قىلىپ يررگەش ن، ئۇشىڭ قۇلىقىغا قۇملۇق تەرنپتىن 

كەلگەن كول ۇرما ئرش  ئاڭلىنىپتۇ.  تېكىلىپ قارىسا قۇملۇقتا بىى مۇشىە ئادنم 

 الپ كەتكەن ەتكەن، ئۇرۇقكېلىىاتقان.  ئۇالرشىڭ قورسىق  ئېىىپ، ئۇسساپ ك

بۇ قالغان يامان ئەھىال ا لىپ، پەرنز قىپئىكەن. پىل بۇش   مادار قالمىغانبەدىنى ن 

بىلەن ئەھىالالشقىل  بېىىپتۇ.  ئادنمتوپ  بىى   

 

دنپ سوراپتۇ پىل.-شېمە بولغان ئادنملەر سىلەر؟ -  

 

ق. بىى قىسىم كىش  ئى ۇ  1000بىز  ئەسلى ن خان تەرىپى ىن سررگرن قىلىنغان -

..كىش  قال ۇق. 700كىشىلەر ئاچلىقتىن ئۆلرپ كەتت . ھازىى   

 

-يول كۆرسرترپ، دنپتۇ پىل  خارتوم  بىلەن –ئاۋۇ  كۆرمشگەن  تاغنىڭ قاپتىلى ا -   

شۇ يەردن ئەم ىال تاغ ىن ى ۇ، ئېىىلىپ تۇرئۇ كۆل ن شىلۇپەر گۇللىىى بىى كۆل بار، 

ئېگە بولىسىلەر.... ىمۇگۆشقىمۇ، گە بارساڭالر سۇغيىقىلغان بىى پىل ياتى ۇ، شۇ يەر  

 

نىڭ شامىن  تىلغا ىئىالھئۆزشىڭ ۋن  قاراپ مېڭىپتۇپىل سۆزىن  ترگىتىپال دنرھال تاققا 

قۇتقۇزۇش ئرچرن   بۇ ئادنملەرش ئۆلرم گىىداۋىغا كېلىپ قالغان مەن ئېلىپ '
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كۆل بۇيىغا غ ىن ئۆزىن  تاخىتاپ قىلىپ ۇجۇدۇمن  بېغىشلى ىم' دنپ ۋئۆزنمنىڭ 

.تاشالپتۇ  

 

 

غاردا-8بۇرنسىم   
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-كۆرمپتۇپىلن  ئۇ يەردن ئەم ىال ئۆلگەن بىى  ەلگەش ن، سررگرشلەر كۆلنىڭ بويىغا ك

غا راۋان بولۇپتۇ.ىسويۇپ، گوشىن  ئۇزۇق قىلىپ، ئرچىيىگە سۇ قاچىالپ يولدن، ئۇش    

 

. مايمۇن پادىشاھىنىڭ كۆبىمك سېلىش 7  

 

بۇددا شومى ا ىۇ ھېكايىلىىى توپالشغان >پىامىتا سۇتىا< شاملىق مشىڭ يارالبۇددا ھېكايە بۇ  )

يىل  خىتايىىغا -252مىالدى  بايان قىلىنغان.  بۇ شومنىڭ    

.( تەرجىمە قىلىنغان شۇسخىس  بار  

 

مايمۇشالر ئىۆز پادىشىاھىنىڭ يېتەكىىلىكىى ن شاھىايىت  بەختلىىك  ىك ئورماشلىقت ...

پ، ئورماشلىقتىا مېىىن ىىىقورغاقىىلىق يىرز بې  قاتتىق  ، ىىى نيىلالرشىڭ بۋاتقان ياشا

                            . ۇئازالپ كېتىپتۇ. مايمۇشالردا ئاچارچىلىق ير بېىىشكە باشالپت

 

خاشنىڭ بىى كاتتا بېغ  بار ئىكەن. قاپتىلى ا، تاغنىڭ بۇ ئورماشلىقنىڭ شېىىسى ىك  

مايمۇن پادىش ھ  .  ۇپتۇتۇرباغالپ پىشىپ  شېخى ا مەي-باغ ا ھەرخىل مېىن شاخ

بېغىغا  مېىن ئوغۇرلىغىل  كەپتۇ. باغىنن ئەھىالن  خاشغا  نىڭپۇقىالىىىن  باشالپ خاش

ئەۋنتىپتۇ.مەرگەشلىىىن  -مەلۇم قىپتۇ. خان ئوۋچ   

  

 رئۇال . لغاش اقاچماقى  بوئۆزلىىىگە كېلىىاتقان خەتەرش  ھېس قىلىپ مايمۇشالر 

يول  توسۇلۇپ قالغان ئىكەن. مايمۇشالر ئوۋچ    چرشرپ، ۇھاسىىىگە مئاللىقاچان 

ئۇ  دن، شۇ تەرنپكە قېىىشن  ئويالپتۇ. ئەمما -يوق بىى تەرنپن  پەملەپ قاپتۇ

 .جىلغا بار ئىكەنبىى چوڭقۇر شاھايىت  سۇ ئېقىپ تۇرى ىغان تېگى ن تەرنپتە 
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يا كەينىگە ياشالماي ىلمەي  رشن  بئۆتقاش اق جىلغى ىن  يا بۇ خەتەرلىك  مايمۇشالر

ئوۋچىالر يېتىپ كەپتۇ.   تۇرغاش ا،  

، ئۇش  ياساپ  چۆپتىن ئاغامىا-مايمۇن پادىشاھ  ئو  ش اق جى دى ۋنزىيەتتە، بۇ

ئۇ تەرىپى ىك  بۇ تەرىپى ىك  دنرنختتن ئۆزىن  جىلغىنىڭ   ،پۇتىغا باغالپ 

ىا مايمۇشالر بۇ قبوپتۇ. پۇبىى كۆبىمك ھاسىل نىڭ ئرستى ن دنرنختكە ئېتىپتۇ. جىلغى

  كۆبىمكتىن ئۆترپ خەتەردىن قۇتۇلۇپتۇ.

 

 

غاردا-17بۇ رنسىم   



ىالرقىزىل مىڭ ۆئيگە سىزىلغان   ھېكاي  

 

 71  قۇرربان ۋەلى

 

جىاپ امايمۇن پادىشاھىنىڭ قول  ئېغىىلىققا بەرداشلىق بېىنلمەي مۆرىسى ىن ئ

ۇۋاپتۇ. تئوۋچىالر ئۇش  تۇ . يېتىپ قاپتۇ شىزلىنىپھۇش ېتىپ،ك  

'مەن ئادنم پادىشاھ ، ئەمما   نئەھىالن  ئاڭلىغاش ىن كېيى  خاشبۇ دۆلەتنىڭ 

م مايمان پادىشاھىىىلىك ئەمەسكەن' دنپ ىشىمىنىڭ ئادنم پوقىالىىىمغا كۆيرش

ۋن  پتۇلىپ ئەل سوراشقا  بەل باغالدن، مايمۇن پادىشاھىن  ئۆزىگە ئرلگە قى-ئويالپتۇ

  مايمۇشالرش  ئۆلتررمەسلىك ھەققى ن يارلىق چرشررمپتۇ.بۇ ئەل ن   

 

بېشىن  سەدىقە قىلىش خاشنىڭ ئۆز .8  

 

شى اشا سۇتىا<   مۇكائاقىللىق  بىلەن شاداشلىقنىڭ سەۋنپلىىى سۆزلىنى ىغان >دامھېكايە بۇ )

          يىل  خىتايىىغا  -445مىالدى  ا شومى ا بايان قىلىنغان . بۇ شومنىڭ  بۇدد دېگەن 

.(تەرجىمە قىلىنغان شۇسخىس  بار  

  

ئۆزىنىڭ  ( 'مەشئەل'پىادىياشىڭ ساشسكىىتىە مەشىس  اخان  )پىادىيلەرشىڭ بىىى ن،  كرش... 

'ئالەمگە خان بول ۇم، ئاغزىم ئالتۇن تىلىم قاشتېش  كەلگرس  ھەققى ن ئويلۇشۇپ 

 -بول ى، ھېىكىم مىنىڭ گېپىمن  يەردن قويماي ۇ، بارچە گرزنللىك، خۇشپۇراقلىقالر

ىم ا،  ئەگەر بۇ ئۆمىمم ن دىن قاش اق بەھىىمان بولۇش، ھۇزۇر ئېلىۇ ئۆز ئىختىيار

مۇشۇش اق قىلىىىىىپ،  ئۇ دۇشيالىقىم ئرچرن ھېىقاش اق ياخشىلىق توپالپ ئالمىسام 

دۆلە  خەزىنىسىن  ئېىىپ  دن، ئۆزىگە ياخشىلىق توپالش ئرچرن-تۇدنپ ' لمانبو

 سەدىقە  قىلىۇ پىكىىگە كەپتۇ.
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ئۇشىڭ  ، قوشنا دۆلەتنىڭ خاش شىن  ئاڭلىغان پىالپىىادىيا خاشنىڭ سەدىقە قىلىۇ 

ئۇشىڭغا تاقابىل  ىشى ىن قىزغىنىپ، شۆھىن  قازىنىپ كېت –تېخىمۇ ياخش  شام 

پىكىى تۇرى ىغان بىى ئامال تېپىىۇ ئرچرن ۋنزىىلەرش  مەسلىھەتكە چاقىىىپتۇ.  ئۇالر 

دېگەن  ' ىمەنپىادىياخاشنىڭ  'كىمگە شېمە كېىنك بولسا، شۇش  سەدىقە قىلقىلىشىپ، 

ئابىۇيىن  تۆكرش قارارىغا كەپتۇ ۋن ئۇشىڭ ئارقىلىق 'غا چىقىىىۇ يالغان' ۋندىسىن 

( دىن بىى قەدىمق  ھىن ىستاش ىك  زىيالىيالر تەبىقىس بىاخماشالر )بۇ پىالشن  ئورۇشالش ئرچرن 

ئەۋنتىپتۇ. كىشىن    

  

 كەپتۇ ۋن خانتىگە پىادىياخاشنىڭ دۆلى ، كرن يول مېڭىپ 7ئەۋنتىلگەن  بىاخمان 

'ماڭا ئۆز بېشىڭىزش  سەدىقە قىلىپ بېىىڭ' دنپ تەلەپ قويۇپتۇ.  ئال ىغا كېلىپ   
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     قارش  تۇرۇپتۇ. قەتئ  ئورۇشالپ بېىىشكە   بۇ تەلەپن ىىى ۋنزىىل نىڭپىىادىيا خاش

دنپ  -مەن شۇرغۇن قېتىم دۇشياغا تررنل ىم ۋن شۇرغۇن قېتىم جېنىم ىن ئايىىل ىم-

لېكىن بەختنىڭ يۇقىىى پەللىسىگە   -،پىىادىيا خانتۇ ىلىىىگە چرشەشجە بېىىپۋنزى

كېسىل بىجا كەلتررمش پۇرسىت  كەل ى.  -يېتەلمى ىم، ھازىى ياخشىلىقن  ئرزمل 

ئەم ى شۇرغۇن قېتىم گۇشاھ سادىى قىلغان بېشىم ىن قۇتۇالالي ىغان بول ۇم. بۇشىڭ 

ز جاشلىقالرغا بەخ  كەلتررنلەيمەن... ، ساشسىيارالسام بەدىلىگە بۇددا بولۇپ   
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غايىپتىن بىى بىاخمان قىلىىىن  كۆتررمپ خاشنىڭ بېشىن  كەسمەكى  بولغاش ا، 

  شسىز قىلىپ قويۇپتۇ.  پىادىيا خان ئىالھقاھۇئىالھ  كرچ پەي ا بولۇپ، بىاخماشن  

ئەڭ ئاخىىى ا يەشە بىى قېتىملىق ياخشىلىقن  بىجا كەلتررمپ بول ۇم،  999'مەن 

 ياخشىلىقن  ئورۇشالش قال ى، رۇخسە  قىلغايسىز'  دنپ ئىلتىجا قىپتۇ. 

'بېشىمن  كېسىپ قولۇمغا بەر، سەدىقىن    بىاخمان ھوشىغا كەپتۇ.  خان ئۇشىڭغا

 قولۇم ىن ئال' دنپتۇ. 

اي، خاشنىڭ خاشنىڭ دېگىن  بۇيىىە قىلم ئەمما بىاخمان خاشنىڭ بېشىن  كېسىپتۇ.  

 بېشىن   يەرگە تاشالپ، ئۇشىڭ ئرستىگە بىىش  دنسسەپ قويۇپ كېتىپ قاپتۇ. 

  خاش دۆلىتىنىڭ يول ئرستى ن ئۆز   ا، بىاخمان ئۆز دۆلىتىگە قايتىپ كېتىىاتقاش

قان قۇسۇپ ئۆلرپ دكزاققا كېىىپتۇ.  توساتتىن ئۆلگەشلىكىن  ئاڭالپتۇ. ئۇ ئۆزىمۇ   

 

ا يەم بولۇش . ماھاساتىىنىڭ يولىاسق9  

 
بۇ شومنىڭ  بۇ ھېكايە >سۇۋارشا پىاپاسا سۇتىا<  )ئالتۇن يارۇق( دېگەن بۇددا شومى ا سۆزلىنى ۇ.)

گابايىن خاشىم تەتقىق بۇ  ئۇش  ئا. فون قەدىمق  ئۇيغۇرچىس  تۇرپاش ىن تېپىلغان.      ىپقىل  

قەدىمق  زمشتە ترھېكايىن  مەن   < غا كىىگرزگەن.>قەدىمك  تررك تىل  گىامماتىكىس 

ىنمۇ پاي ىالش ىم.(تېكىست ئۇيغۇرچە >ئالتۇن يارۇق< تىك    

  

چامبودىىىىىىپ دۆلىتىىىى ن ماھىىىارادى ئىسىىىىملىك بىىىىى خىىىان بىىىار ئىىىىكەن. ...

ئىىىىكەن. ئەڭ  ئۇشىىىىڭ چىىىوڭ خاشىشىىىى ىن تۇغۇلغىىىان ئىىىرچ ئىىىوغل  بىىىار

                            كېىىىىىىىىىىك ئوغلىنىىىىىىىىىڭ ئىسىىىىىىىىم  ماھاسىىىىىىىىاتىى ئىىىىىىىىىكەن. 

        

چىقىپتۇ.  كرشلەرشىڭ بىىى ن،  خان ئرچ شاھزادىسىن  ئەگەشتررمپ سەيلىگە  
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ئۇيان ئۇالر   چېىەك تەرگىل  مېڭىپتۇ.  شاھزادىلەر خاش ىن ئىجازن  ئېلىپ 

ئۇ يەردن يېڭى ىن  مېڭىپ بىى قومۇشلۇق ئىىىگە كىىىپ قاپتۇ. مېڭىپ، بۇيان 

ىل  رسىزلىنىپ يېتىپ قالغۇماغ  ، اپئارسالشلىغان بىى يولىان ئوزۇق تاپالماي ئېىىىق

           ئىكەن.يەتتە كرن بولغان 

      

ماھاسىىاتىى شىىاھزادن بىىۇ يولىاسىىنىڭ ئىىازاب چېكىىاتقىىاشلىقىن  كىىۆرمپ، ئىىۇش  

قىيمىىاپتۇ. ئىىۇ يولىاسىىنىڭ ئالىى ىغا كېلىىىپ سىىوزۇلۇپ  زمىىاي كېتىشىىكە كىىۆڭل اقۇتق

ماھاسىىاتىى  ،سىىىز بولغاچقىىائىىاچ يولىىىان ۋن ئۇشىىىڭ ئارسىىالشلىىى ماغ ۇريېتىپتىىۇ. 

                            يەتمەپتىىىىىىىۇ. شىىىىىىىاھزادىن  چىشىىىىىىىلەپ پارچىالشىىىىىىىقا كىىىىىىىرچ 
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 ا

قولىغىىا ئۇچلىىۇق ياغىىاچ ئېلىىىپ، ئۆزىنىىىڭ تومۇرلىىىغىىا ن ماھاسىىاتىى شىىاھزاد

              ..يىىىېقىن بېىىپتىىىۇ. سىىىاشجىپ قىىىان ئىىىاققۇزۇپ، ئىىىاچ يولىاسىىىالرشىڭ يېنىغىىىا
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تەڭىىىىلەر چرشىىرپ، شىىاھزادىنىڭ پىىاك ئەقى ىسىى  ۋن  ئەرشىىتىن بىىۇ چاغىى ا 

                                      شەغىىىىىىىىمە قىپتىىىىىىىىۇ.   مېھىىباشلىقىغىىىىىىىىا ئىىىىىىىىاپىىىن ئوقىىىىىىىىۇپ، 

      

 ،ئىىىىىپيولىاسىىالر شىىاھزادىنىڭ قېنىنىى  ىىى ىن كەتىىكەن ماغ ۇر قېلىىىپ ئىىاچ

ۆگەتكەشىى ىن كېىىيىن قايتىىى ىن ت  يەپ گە يەتكىىرززمپ ھەمىىمە گۆشىىىن  سىىۇڭىكى

                                ...، ئورشىىىىىىىى ىن تىىىىىىىۇرۇپ مېڭىشىىىىىىىقا باشىىىىىىىالپتۇماغىىىىىىى ۇرلىنىپ

                                                   

 

. كەپتەرشىڭ مېھمان كرترش 10  

 

   قىىغاققا  لىقپاراسە   ئارقى-ئىنساشىيە  ئالىمى ىك  ئازاپ دېڭىزى ىن ئەقىلبۇ ھېكايە )

             >ماھاپىاجىنيا پارامىتا سۇتىا< دېگەن بۇددىزمتوغىىسى ا سۆزلىنى ىغان چىقىۇ 

                             يىلالردا  - 417، - 344بۇ كىتاب  مىالدى    . ئۇچىاي ۇ كىتابى ا

                                                      كۇماراجىىا تەرىپى ىن  بۇددىزم ئۇستازى   كۇسەشلىك

.(خىتايىىغا  تەرجىمە قىلىنغان        

 

( بىى 'قارلىق تاغتىلى ىك  مەشىس  'ساشسكىى  'ھىمااليا'شىڭ ) ق  زاماش ا،  ھىمااليادا بۇرۇش

ي ىكەن. ياشاپتەر چىىايلىق كە  

ىسى ىن بىى جىلغىىى ن ھىماالياشىڭ سەپ قا قىلغانيېىاقبىى كرش ، بىى دېھقان 

يولن  پەرق ئېتەلمەي ئۇ دېھقان ، كېتىپتۇ ھاۋا تۇماشلىشىپتوساتتىن  ، كەش ن ئۆت

.سىزلىنىپتۇچارچىغاشنىڭ ئرستىگە قوسۇق  ئېىىپ مادار-قاپتۇ، ھېىىپ ئېزىپ  
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ن  كۆرگەش ىن كېيىن، ىئەھىالدېھقاشنىڭ چىىايلىق كەپتەر بۇ ھىمااليادا ياشاي ىغان 

ياققان تەمەچ تېىىپ كېلىپ  دېھقان پتۇ. ماشن  ئوب ان كرترۋالماقى  بوبۇ مېھ

ئۆزى ئوتقا سەكىنپ  ىىاتقاش ا،  چىىايلىق كەپتەر تازا ئۇلۇغ كۆي  ئوت نىڭگرلخاش

ئرچرن مېزىلىك كاۋاپ بوپتۇ.  دېھقانبۇ  ، چرشرپ  
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خاشنىڭ ئۆز قولىن  مەشئەل قىلىش .11  

 

لالردا خىتايىىغا تەرجىمە قىلىنغان ئىكەن. بۇ ھەقتە  ماشجۇ يى -417-344بۇ ھېكايە  مىالدى )

توم،  -15دۆلىت  )چىڭ سۇاللىس ( دنۋرى ن تاختا مەتبەئەدن بېسىلغان >بۇددىزم لۇغىت <  

.(بەتتە بېىىلگەن تەپسىلىي باياشالر  بار -2690  

 

 

غاردا-17بۇ رنسىم   



ىالرقىزىل مىڭ ۆئيگە سىزىلغان   ھېكاي  

 

 79  قۇرربان ۋەلى

 

ا  كىىىپ قاپتۇ. يولن  پەرق ... بەش يرز سودىگەر سەپەر ئرستى ن بىى قاراڭغۇ سايغ

شۇ ئەتكىل  بولماپتۇ. ئۇ يەردن توختاپ قالسا خەتەرلىككە ئۇچىاش مۇمكىن ئىكەن. 

خېل  ۋاقىتقىىە بۇ قاراڭغۇ   شىڭ سەپەر ئرستى ىك  سودىگەرلەربۇ دۆلەتنىڭ خاش   

 بۇ مۇ. خاشبېىىپتۇئۇالرش  قۇتقازغىل   ئۆزىساي ىن چىقمىغاشلىقى ىن  خەۋنر تېپىپ، 

دن، دنرھال ئۆزىنىڭ -قاراڭغۇ سايغا كەلگەش ن يرشىلىشن  پەرق ئېتەلمەي قاپتۇ

ئىكك  قولىن  ياغقا چىالپ، ئۇشىڭغا ئو  يېقىپتۇ.  سودىگەرلەر  بۇ مەشئەلنىڭ 

    ئېسەن ئۆترۋاپتۇ. -يۇۇرۇقى ا يول تېپىپ، قاراڭغۇ ساي ىن ئامان

 

ۋاپاسىز سودىگەرشىڭ تاشپاقىن  ئۆلتررمش .12  

 

دېگەن شوم ا بايان  <جاكاتا سۇتىاھېكايە بۇدداالرشىڭ يارالمىش  ھەققى ن سۆزلىنى ىغان > بۇ)

            يىل  خىتايىىغا تەرجىمە قىلىنغان. >ساميۇكتا راتنا  -285قىلىنغان. بۇ  شوم مىالدى 

                                      كۇتا سۇتىا< دېگەن يارالمىۇ ھېكايىلىىى توپلىمى ىمۇ بۇ 

.(ھېكاينىڭ يەشە بىى خىل ۋارىياشت  بار  

 

... باراشان شەھىىى ن  بەش يرز سودىگەر بار ئىكەن، ئۇشىڭ ئاقساقىلنىڭ لەقىم  

مەرۋايى  -'ۋاپاسىز' ئىكەن. ئۇ بىى كرش  سودىگەرلەرش  باشالپ دېڭىزغا ئرشىە

( ئۇچىاپ الىاستىلىىىغادېڭىز  ئتەرگىل  بېىىپتۇ. ئۇالر قايتىپ كېلىىاتقاش ا راكشاسقا )

 شۇش اق ەشگەن كېمىس  ئۆرملرپ كېتىۇ خەۋپىگە يرزل  شىڭقاپتۇ. سودىگەرلەر

جى دى بىى پەيتتە،  سودىگەرلەرشىڭ ئاقساقىل  'ۋاپاسىز'  دېڭىز ئەھلىگە ئىلتىمان 

ۋاپا بوي  قىلىپ  'قايس   جاشلىق بىزش  قۇتقۇزۇپ قويسا، ئۇشىڭغا ئۆمرر 

ەم ئىىىپتۇ.كەلتررىمەن ' دنپ قەس  
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غاردا-17بۇ رسىم   

بۇ دېڭىزدا گەۋدىس  شاھايىت  چوڭ، دممبىسى ىك  قاسىىق  بىى پارچە ئېتىزدنك  

سودىگەرلەرش  قۇتقۇزۇشقا شىيە  قىپتۇ.  تاشپاقا  بۇكەڭىى بىى تاشپاقا بار ئىكەن. 

بىىلەپ دممبىسىگە ئولتۇرغۇزۇپ قىىغاققا چىقىىىپ قويۇپتۇ.-سودىگەرلەرش  بىى  

چاپ،  ئاخىىق  قېتىم قىىغاققا رشپاقا دېڭىزدا بىى شەچىە قېتىم ئادنم تۇشۇپ چاتا

قىىغاققا چىقىپ چىققاش ا،  بىى دنم ھاردۇق چىقارماقى  بولۇپ ئۇخالشقا باشالپتۇ. 

غەرق دا ترلىك  دېڭىز-ئۇالرشىڭ ئۇزۇق تۇ. سودىگەرلەرشىڭمۇ قوسىق  ئېىىپبولغان 

لغان ئىكەن. بو  
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دن، دنرھال قولىغا تاش ئېلىپ تاشپاقىنىڭ بېشىغا -سىز' شىيىتىن  بۇزۇپتۇبۇ چاغ ا 'ۋاپا

ئۇرۇپتۇ. تاشپاقا ئۆلرپتۇ. 'ۋاپاسىز' باشقىالرشىڭ ئەيىپلىشىگە قارىماي، تاشپاقىنىڭ  

 گوشىن  كاۋاپ قىلىپ يەپتۇ. 

 

، سودىگەرلەر شەھەرگە قايتىپ كېتىشكە چرشرپ كەتكەچكەكەچ كېىىپ، قاراڭغۇ 

پتۇ.  ئرلگررنلمە  

كېىى ن،  بۇ يەردىن ئۆتكەن بىى توپ پىل 'ۋاپاسىز'ش  ۋن ئۇشىڭ بىلەن بىللە 

 تاشپاقىن  يېگەن سودىگەرلەرش  دنسسەپ ئۆلتررمپ قويۇپتۇ.   

 

         ىتىپكۆرس چىغاۋوئئوتۇشىىنىڭ ئېيىقن  . 13

 قويۇش 

 

  قىىغاققا  ئارقىلىق پاراسە  -بۇ ھېكايە  ئىنساشىيە  ئالىمى ىك  ئازاپ دېڭىزى ىن ئەقىل)

                 ا >ماھاپىاجىنيا پارامىتا سۇتىا< دېگەن بۇددتوغىىسى ا سۆزلىنى ىغان چىقىۇ 

                                يىلالردا كرسەشلىك-417-344بۇ شوم  مىالدى  ئۇچىاي ۇ.شومى ا 

                                               كۇماراجىىا تەرىپى ىن خىتايىىغا بۇددىزم ئۇستازى 

.(تەرجىمە قىلىنغان  

 

بىى كەمبەغەل  غانى ىچررۆباراشان شەھىىى ن  ئوتۇشىىلىق قىلىپ تۇرمۇش ك... 

قاتتىق بوران  ، بارغاش اكەسكىل   كرش  تاققا ئوتۇن ئۇ بىى . كەن.كىش  بار ئى

ۇ. ئۇ ئۆزىن  بىىدنم كەينى ىن شاقىىاپ يامغۇر يېغىشقا باشالپت ېتىپتۇ. چىقىپ ك

 دال ىغا ئېلىۇ ئرچرن بىى ئۆڭكررش  تېپىپتۇ. 
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كرشىن  -كەن. بۇ ئېيىق ئوتۇشىىنىڭ ھالى ۇ ئۆڭكرردن بىى ئېيىق ياشايئ

چرشرشى ىكەن. 'ھەي ئادىمىزا ، قورقمىغىن، سەش نك يوقسۇل بىىارىگە ھەرگىز 

مپ قويمايمەن '  دنپ ئۆڭكررشىڭ ئىىى ىن چىقىپتۇ ئېيىق زنخمە  يەتكرز-زىيان

ۋن سۇغا چرشكەن مرشركتەك بولۇپ كەتكەن ئوتۇشىىن  باغىىغا ئېلىپ قۇرۇتۇپ، 

كرن بېقىپتۇ. يامغۇر توختاپتۇ.  7ئىسسىتىپ قويۇپتۇ  ھەم يېگىل  مېىن بېىىپ 

 ئوتۇشى  ئېيىقتىن قاش اق  ۋاپا تەلەپ قىلى ىغاشلىقىن  سوراپتۇ. 

ئېسەن تۇرۇدىغان جايىمن  ئوۋچىالرغا ئېيتىپ قويمىساڭال -مىنىڭ مۇشۇ ئامان-

.دنپتۇ ئېيىق -بول ى،  

 

  

غاردا-17بۇ رنسىم   
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ئىككەيلەن ئىۆتكەن ئۇ ئۇچىاپتۇ، بىى ئوۋچ  ئوتۇشى  تاغ ىن قايتقاش ا،  ئال ىغا  

شىىنىىڭ ئىوۋچ  ئوتۇ.  ەپتۇسىۆزلكەچررمىشلىىىن   قالغان يامغۇردا ئىىى ن  كرن 7

دن ئۆڭكىىررمىىۇقىم بىىىى ھېكايىسىىى ىن بىىۇ جايىى ا ئېيىىىق بىىارلىقىن  ۋن ئۇشىىىڭ 

شى  پۇلغىا  ' مەخپىيىتى'ئوتۇشىىى ىن ئېيىقنىىڭ دن، -تۇرۇدىغاشلىقىن  پەملەپ قاپتۇ

رترپ ئېيىقنىىڭ ئۆڭكىررىن  كۆرسى، ئوتىۇشى  ئىوۋچىن  باشىالپ بېىىىپپتۇ. سېتىىا

، مىارالپ تىۇرۇپ، ھېىقىاشىە اي ىلىنىپپئوۋچ  قواليلىق يەر شارائىتى ىن قويۇپتۇ. 

                                                     ئوۋالپتىىىىىىىىۇ.  ئېيىقنىىىىىىىى   جاپىىىىىىىىا تارتمىىىىىىىىاي تىىىىىىىىۇرۇپال   

                                

 

   تۇلپارشىڭ سودىگەرلەرش  دېڭىزدىن .14

 ئۆتكرزمش 

 

  قىىغاققا پاراسە   ئارقىلىق-زى ىن ئەقىلبۇ ھېكايە  ئىنساشىيە  ئالىمى ىك  ئازاپ دېڭى)

، >بۇددا جارىتا كاۋىيا >ماھاپىاجىنيا پارامىتا سۇتىا< توغىىسى ا سۆزلىنى ىغان قىىغاققا چىقىۇ 

          يىلالردا  -439-397ا شومى ا بايان قىلىنغان. بۇ كىتاب مىالدى دېگەن بۇددسۇتىا< 

.(خىتايىىغا تەرجىمە قىلىنغان  

 

چوڭ،  تركلىىى   ئاتنىڭ بەست  ىى ئا  پادىشاھ  بار ئىكەن. ئۇقەدىم ن ب

كرمرشتەك ئاق ئىكەن، كىشنىگەن ئاۋازى يېىاقالردا ئەكس سادا پەي ا قىلى ىكەن. 

  كىشىلەر ئۇش  ' بۇلۇتالر ئارا ئۇچى ىغان قاشىت  بار تۇلپار' دنپ تەسىىىلىشى ىكەن.
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مەرۋايى  -ھېساپسىز ئرشىە-بىى كرش ، بەش يرز  سودىگەر كېمىلىىىگە ھەددى

 بېسىپ، باشقا بىى ئەلگە قاراپ سەپەرگە ئاتلىنىپتۇ. ئۇالر  دېڭىزدىن ئۆترۋاتقاش ا،  

شەھىىىگە  ئېزىتقۇش  شىشاش ىن ئازدۇرۇپ، ئۆزلىىىنىڭ ر( ئۇالئېزىتقۇالرراكشاسالر )

ئېگىز -ئېلىپ كەپتۇ. بۇ شەھەرشىڭ سېپىل  كرمرشتن ياسالغان، ئرستى ن ئېگىز

اقلىىى بار ئىكەن. ئۇشىڭ بېزنكلىىى تۇلىمۇ ھەشەمەتلىك، ھەممە يېىى ن راۋ

. سودىگەرلەر بۇ شەھەرش  كۆرمپ ھەيىان قاپتۇ. تۇرى ىكەنخۇشپۇراقلىق گۇل پۇراپ 

   

 

 
 

غاردا-14بۇ رنسىم   
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ھەممىسىى  بىىىىدىن  .راكشىىان خوتىىۇشالر سىىودىگەرلەرش  قارشىى  ئىىالغىل  چىقىپتىىۇ

       ىىگە ئەكىىىپ كېتىپتۇ. سودىگەرلەرشىڭ كېيىملىىىن  باشالپ ئۆيلىسودىگەرش  

مېزىلىك تائامالرم  بېىىپ مىھمان قىپتۇ.  بەزىلىىى تويلىشىپتۇ. ئۇالرغا يەڭگرشلەپ، 

كە 'كىىارامە 'خەتەردىىىن قۇتۇلىىۇپ بىىىىدىنال بۇشىى اق  -سىىودىگەرلەر خەيىىم

پىل ىن چىقىىپ سىې'ئېىىشكەشلىكىگە خۇرسەن بولۇشۇپتۇ. خوتىۇشالر سىودىگەرلەرگە  

سىلەر' دنپ ئالى ىن ئاگاھالشى ۇرۇش بېىىىپ قويۇپتىۇ.      خەتەرگە يۇلۇقى ڭلەركەتسە

                                           

سودىگەرلەرشىڭ ئاقساقىل  ئەقىللىق ھەم تەجىىبىلىك كىش  ئىىكەن. ئىۇ، راكسىان 

 نىىڭ ئرسىتى ىناۋاقخوتۇن  ئۇيقۇغىا كەتكەشى ن غىپپىى ن سىىىتقا چىقىىپ، تۆمىرر ر

ئەتىاپن  كۆزمترپتۇ. شەھەر ئىى  ئىادىمىزا  سىۆگەكلىىى بىىلەن تولغىان ئىىكەن. 

بىىۇ يېىىىى ىن ئادىمىزاتنىىىڭ چىقىىىغىىان، زارالشغىىان ئىىاۋازى  -شىىەھەرشىڭ ئىىۇ يەر

ئۇشىڭ قۇلىقىغا 'بۇ شىەھەرگە راكشاسىالر ئىازدۇرۇپ كەلگەشلەرشىىڭ  .ئاڭلىنى ىكەن

ئاۋال راكشىان خوتىۇشالر ئىۆيلىىىگە ئېلىىپ كېتىىپ،  تولىس  سودىگەرلەر، ئۇالرش 

بىىىلەپ ئېلىىپ چىقىىپ -قىلى ىغان تاماشا ترگەگەش ن، ئۇالرش  قاماپ قويۇپ، بىىى

ئى ى، ھىازىى  ەلگەنئېلىپ ك ش سودىگەر بەش يرزگوشىن  يەي ۇ.   ئۆتكەن قېتىم ا 

           نىپتۇ. ئىازال كىشى  ئۆلىرم كرتىرپ تۇرىى ۇ' دېىگەن ئىاۋاز ئىاڭلىقالغىان ئۇالردىن 

                                          

ئىىۇ ئاۋازشىىىڭ ئاقسىىاقال بىىۇ غايىىىپ ئىىاۋازش  ئىىاڭالپ چۇچىىۇپ كېتىپتىىۇ ۋن 

                   سىىىىوراپتۇ. ۇشىىىىن  راكشاسىىىىالردىن قۇتۇل ىىىىىپقاشىىىى اق قىلئېگىسىىىىى ىن 

                      

       تەڭىىىى.  ---ۋازشىىىڭ ئېگىسىى  دنپتىىۇ غايىىىپ ئا -تۇلپىىارش  چىىاقىىىڭالر، -

                    

ئاقساقالنىڭ ھەمىالىىى ىنمۇ بىى شەچىە كىش  ئوغۇرلۇقىە سىىتقا چىققان ئىكەن. 

.لىنىپتۇە خەۋنر قىلىپ ھەرىكەتگبىىى –پىالشالپتۇ ۋن بىى  ن قېىىشبىىلىكتە ئۇالر   
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كشىىان راغاش ا، بىىىىلەپ تۇلپارغىىا مىنىىىپ قېىىشىىقا باشىىلى-سىىودىگەرلەر بىىىى 

 دىن ئايىىلىشىىقا كىىۆڭل  قىيمىغىىان  قىيىىاپەتكە كىىىىېلىىىپسىىودىگەرلەرخوتىىۇشالر 

، ىگەشىى ن ئەرلىىىنىىىڭ كەتمەسىىلىكىن  تېلېلىىىپ ىغىىالپ، شىىەھەر سىىېپىل  بۇيىغىىا كي

        تۇلپىىىار ئەڭ ئىىىاخىىق  ئىككىىى  ئىىىادامن  مىنىىى مرمپ كىىىۆككە ئۆرلەپتىىىۇ..... 

                 

 

بېىىش  اھىنىڭ خان ئال ىغا. مارال پادىش15  

 
                                  ا ماھاپىاجىنيا شاستىى< دېگەن بۇدد>بۇ ھېكايە >پىامىتا سۇتىا<، )

ئۇچىاي ۇ.( لىىى اشوم  

 

 
 

غاردا-38بۇ رنسىم   
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بىىى  ،ئۇ. كەنچوڭ، مرڭگرزى ئۇزۇن، تركلىىى چىپار ئىجۇغ  ... مارال پادىشاھىنىڭ 

ىن  باشالپ ئوتالققا چىقىپتۇ. شۇ كرش  بۇ ئەلنىڭ ئۇلۇغ خاشىمۇ شىىكارغا ىالىىقكرش  پۇ

ئۇالرشىىىڭ .  قا باشىىالپتۇئرركىىرپ قېىىشىىئىىوۋچىالردىن چىققىىان ئىىىكەن. مىىارالالر 

            يىىارىلىنىپتۇ. ئېغىىىى يىىاردىن  يىقىلىىىپ ئۆلىىرپ، بىىىى مۇشىىسىى  تىىىك بىىمۇشىىسىى  

                                    

ىالىىىن  قوغ اش ئرچرن، خاشنىڭ ئال ىغا ئۆزى بېىىپ  'بىز قپۇئۆز رال پادىشاھ  ما

زىمىنىڭىزدن ياشاۋاتقان ھايىاشاتالرشىڭ بىى خىل ، بىزگىمۇ خەيىىخالىق سىزشىڭ 

 قىلسىڭىز' دنپ ئىلتىجا قىپتۇ.

 

خان رنھىمسىز ئىكەن. ئۇ مارال پادىشاھىغا 'ماڭا كرش ن مارال ىن بىىش  ئەكىلىپ 

ىالىىىڭن  ئوۋالش ئرچرن شىكارغىمۇ چىقمايمەن' قىىشكە كاپالەتلىك قىلساڭ، پۇبې

  ئەدنپ دنپ ندنپ شەر  قويۇپتۇ. مارال پادىشاھ  خاشغا ئىتائە  قىلىش

 بىلى ىكەن. شۇڭا ئۇ خاشنىڭ شەرتىن  بىجا كەلتررمشكە رازى بولۇپتۇ.

 

ىت  كەلگەن بىى بىى شەچىە ۋاقى  ئۆتكەش ىن كېيىن، خاشغا ئۇزۇق بولۇش شۆۋ

بېقىپ چوڭ قىلىپ باشقىالرشىڭ قوسۇقى ىك  ئوغلىن  تۇغۇپ، ئۇش  ھامىل ار مارال 

. تەلەپ قىپتۇشىغا ھاۋالە قىلىپ قويۇپ ئاش ىن بېىىشن  ۇقاتارغا قوش  

 

مارالغا ئىچ ئاغىىتىپ، ئۇشىڭ ئورشىغا ھەم سەمىمىي مارال پادىشاھ  بۇ ئېغىىقا  

 ئۆزى بېىىشن  قارار قىپتۇ. 

 

مارال پادىشاھ  خان ئوردىسىغا بېىىپ سويۇلۇشن  كرترپ تۇرغاش ا، قاسساپالر 

كېيىن، مارال پادىشاھىنىڭ بۇشىڭ ىن خەۋنر تاپقاش ىن ئۇش  تۇشۇۋاپتۇ. خان 

ۋن  قويۇپ بېىىۇدنرھال مارال پادىشاھىن  بۇ ىىلىنىپ، سسەمىمىيلىكى ىن  تە
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مارالالرغا ك  يارلىق چرشررمپتۇ. كىمبۇشىڭ ىن كېيىن مارال ئوۋلىماسلىق توغىىسى ا 

بولى ىغاشلىقىن  جاكارالپتۇ.  جازاسىغا  مەھكۇم  ئۆلرم، زنخمە  يەتكرزسە-زىيان  

 

ئەركىن پ، خورام ياشا-شۇشىڭ ىن كېيىن مارالالر خاتىىجەم بولۇپ،  شا 

     بوپتۇ.... ىغان كۆپىيى

 

           .ئالتۇن كىيىكنىڭ تېىن تەق ىم 16

 قىلىش 
 

بۇدىساتىىا  ا>كىاماكار خىتايىىغا تەرجىمە قىلىنغان يىلالردا  – 280 -222مىالدى  ۇ ھېكايەب)

(ئۇچىاي ۇ سۇتىا< دېگەن كىتابتا  
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 .باراشان دۆلىتىنىڭ خاش  بىاھماداتتا ئىنتايىن زالىىم ئىىكەن.  ئىۇ چىرش كۆرمپتىۇ

قوڭغىۇزالر بىار -ك  زنھەرلىىك قىۇرۇ چرشى ن بىى كېيىكن  كۆرمپتۇ، ئۇ كېيىك تاغ ى

   ىى ىكەن. رساالمە  ياشاي ىكەن، تېىىس  ئالتۇشى نك پىاقىىاپ تۇ-ئورماشلىقتا ساق

              

غا الركېلىپ، ئۇ چاقىىتىپ   ڭ ھەممىسىن شىالرن( ئاتارمەداڭلىق پولگان ) خان 

رشررمپتۇ. 'ئالتۇن كېيىك'ش  تۇتۇپ تېىىسىن  ئەكىلىپ بېىىۇ ھەققى ن يارلىق چ

  بېىى ىكەن.  ئەگەر ئۇش  ئەكىلەلمىسە، جەمەتىن  يوقۇتۇش جازاس 
 

قوڭغۇزالر -يرز ئوۋچ  تاغ ىك  ئورماشلىققا كىىىپتۇ.  كۆپرشىىسىن  زنھەرلىك قۇرۇ 

قوڭغۇزالر چېقىشقا ئرلگررمپ -چېقىپ جېنى ىن جۇدا قىپتۇ. زنھەرلىك قۇرۇ 

چاتقاللىقتا   ،. ئۇتۇلەپ بىى چاتقاللىققا كېىىپبواللمىغان بىى پولگان تېز ئالغا ئىلگىىى

 ئۇسساپ، تىنجىقتا دېم  سىقىلىپ ھۇشى ىن كېتىپتۇ.  

 

ھۇشى ىن كەتكەن كېيىن دنرھال كېلىپ، ئۇققاش ىن  ئالتۇن كېيىك بۇ ئەھىالن 

( بۇالقبىى ترپ دنرنختنىڭ ترۋى ىك  سرزمك چەشمە ) ،ئوۋچىن  مىڭ تەستە يردمپ

قويۇپتۇ. ئوۋچ  ھۇشىغا كەلگەش ن، خان ئېيتقان 'ئالتۇن   شىڭ يېنىغا ئەكىلىپ

ۇزۇلۇش جەرياشىنىمۇ  بىلىپتۇ. قكېيىك'ش  كۆرمپتۇ. ئۆزىنىڭ قۇت  

 

خىتاپ قىلىپ دنپ -مىنىڭ تېىنم  مىڭلىغان ئادىمىزاتن  ئۆلرم ىن قۇتۇل ۇرسۇن،-

 تېىىسىن  تەق ىم قىپتۇ ئالتۇن كېيىك.  

 

ىن  خاشغا ئاپىىىپ بېىىپتۇ. 'ئالتۇن كېيىك'شىڭ ئوۋچ  'ئالتۇن كېيىك'شىڭ تېىىس

بپلۇپتۇ.تىلالردا داستان ئىنساشالر ئارا  پەزىلىت -ئېسىل ئەخالق  
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.تۇشقاشنىڭ ئۆزىن  كاۋاپ قىلىش 17  

 

             >پىامىتا سۇتىا< دېگەن  يىل  خىتايىىغا تەرجىمە قىلىنغان -285الدى بۇ ھېكايە )

.( ا شوم ا ئۇچىاي ۇبۇدد  

 

تاغ ىك  بىى   ،ىپزېىىكتىن ھاياترىئال ياشقا كىىگەش ن  120...بىى بىاھمان 

 ئورماشلىققا كېلىپ، بۇالق سري  ئىىىپ، ياۋا مېىن يەپ كرن ئۆتكرزمشكە باشالپتۇ.  
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ئوقۇغان ئاۋازىن  ئاڭالپ تۇرى ىكەن ۋن شوم ئورماشلىقتىك  ھايىاشاتالر بىاھماشنىڭ 

ئورماشلقتا  بىى يىل  ىڭغا بىىنر قېتىم بولسىمۇ ياخشىلىق قىلىشن  ئويالي ىكەن. ئۇش

-لغاش ا بوۋاينىڭ ئۇزۇقوقورغاقىىلىق يرز بېىىپ، مېىىلەر ئازالپ كېتىپتۇ. قىۇ ب

بۇ ئورماشلىقتىن كېتىشكە  ەيماشلىق بېىنلترلرك  ئۆكسرپ قېلىپ ۋن سوغۇققا چى 

.مەجبۇر بوپتۇ  

 

ھايىاشاتالر  ى ىغانكىتاب ئوقۇغان ئاۋازىن  ئاڭالپ تۇر اھماشنىڭ بىبۇ ئورماشلىقتا   

يېىاق جايالردىن غا ڭئۇشىئۇش  بۇ ئورماشلقتا داۋاملىق تۇرغۇزماقى  بوپتۇ. مايمۇشالر 

ە گم سىياقىغا كىىىپ مەھەللىلەرنمېىن تېپىپ ئەكىلىپ بېىى ىكەن.  ترلكىلەر ئاد

بېىى ىكەن.  سۇ چاشقىن  دنريادىن  تېلەمىىلىك قىلىپ تالقان ئەكىلىپ ،بېىىپ

 بېلىق تۇتۇپ ئەكلىپ بېىى ىكەن.  

 

ھېىنېمە تېپىپ بېىنلمىگىنىگە قاتتتىق خىجالە  بولىى ىكەن. ئىۇ شغا اىاھمتۇشقان ب 

دن، تەمەچ تېىىىپ كېلىىپ -ئويالپ ئاخىى ئۆزىن  تەقى ىم قىلىىۇ قارارىغىا كەپتىۇ

 -ىىگە بىىى ۋاخ ئىۇزۇق بولغىايمەن''ئۆزنم كىىىك بولساممۇ ئىۆزلى.  گۇلخان يېقىپتۇ

.                              ئىىىىۆزىن  گۇلخاشغىىىىا ئېتىپتىىىىۇبىاھمىىىىان ئرچىىىىرن دنپ خىتىىىىاپ قىلىىىىىپ 

    

پ، ئەرشىتىن ئۇچىۇپ ىنى( تۇشىقاشنىڭ سىەمىمىيىتىن  چرشىئو  ئىالھى ) تەڭىىئاگن  

شىىقا با ۋن  بىىۇ ئورمىىاشلىقتىك  تۇشىىقانىاھمىىان چرشىىرپ گۇلخىىاشن  ئۆچررمۋاپتىىۇ. ب

ئۇشىڭغىا  قا دۇچ كەلسىمۇ،قىيىنىىلىقىە ھەر قاشكېيىن  تۇ ۋنھايىاشاتالردىن رازى بولۇپ

جاشلىقالرغىا  بىارچە بەلكى  ، كەتىمەي ھەرگىىز ىن بەرداشلىق بېىىپ، بۇ ئورمىاشلقت

                                          بەل بىىىىىىاغالپتۇ. پ ياشاشىىىىىىقا داۋاملىىىىىىىق شىىىىىىوم ئوقىىىىىىۇپ بېىىىىىىىى
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                 .شىىشىڭ مايمۇشغا ياردنم 18

 بېىىش 

 

>ماھاپىاجىنيا شلىك بۇددىزم ئۇستازى كۇماراجىىا خىتايىىغا تەرجىمە  قىلغان ەكرسھېكايە بۇ )

ن.(ا بايان قىلىنغاپارامىتا سۇتىا< دېگەن شوم   

 

يىل بۇي  ياشىىىپ تۇرۇدىغان، مېىىس  مول، ئەتىاپى ا سرزمك سۇالر ئېقىپ 

تىنچ ئارا توقۇشۇشماي -ئۆزھايىاشاتالر  كۆپرشىە ،ۇدىغان بىى گرزنل ئورماشلىقتاتۇر

تۇۋاقلىقالرغا شىى پادىشاھ ئىكەن. -ياشاي ىكەن.  قاشاتلىقالرغا برركر ، ئاياقلىق

ماجىا -جې نلھېمىشە  ، ئۇششاق ھايىاشاتالرغا چاڭ سېلىپ البرركرتپەقە  

ىكەن. تېىىي ىكەن. باشقىالر ئۇشىڭغا شارازى ئ  

                                        

نىڭ خوشنىس  چىمپەشزى مايمۇن يېڭ  تۇغقان بالىسىن  ىبىى كرش ، شىى پادىشاھ

شىىغا ھاۋالە قىلىپ قويۇپ، ئۆزى مېىن تەرگىل  كېتىپتۇ. شىىمۇ كىىىك چىمپەشزىگە 

ئۇيقۇس  كېلىپ، ئامىاق بولۇپ قالغان ئىكەن. شىى ئۇش  بىىدنم ئويناتقاش ىن كېيىن 

پۇرسەتن  غېنىمە  بىلىپ كىىىك چىمپەشزىن  قامالالپ بۇ ئۇخالپ قاپتۇ. برركر  

 ئېلىپ قېىىپتۇ.

 

ئاشا چىمپەشزى قايتىپ كېلىپ شىىش  ئويغۇتۇپتۇ، شىى ۋنقەش  چرشرشرپ قاتتىق 

 مۇخىجىل بوپتۇ ۋن ئۇچۇپ كېتىىاتقان برركرتكە  'سەن ئۆزنڭ بىى پادىشاھ تۇرۇپ

-ي ىكەشسەن، ئەگەر  كىىىك چىمپەشزىن  قولىمىزغا ساقەلمىبن  ادالەتئ -ئەدل 

 ساالمە  قايتۇرۇپ بەرمىسەڭ ۋن بۇشىڭ ىن كېيىن بۇش اق گۇشاھ سادىى قىلماسلىققا
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تۇۋاقلىقالرش  ھەرىكەتكە كەلتررمپ سىنىڭ -ۋندن بەرمىسەڭ، مەن پرترن ئاياقلىق 

ركر  جەمەتىن  بۇ ئورماشلەقتا جەمەتىڭنىڭ ئۇۋىلىىىن  بۇزۇپ تاشالپ، بر-جەددى

جاكارالپتۇ. ياشىغۇزمايمەن' دنپ   

  

 
غاردا-38بۇ رنسىم   

 

لىشى ىن ىقھەرىكە  شىڭ شىى بىلەن بىىلىشىپ الرھايىاشاتبۇ ئورماشلىقتىك  برركر  

ساالمە  قايتۇرۇپ بېىىپتۇ ۋن شىىشىڭ شەرتىن  -ئەشسىىنپ، كىىىك چىمپەشزىن  ساق

  كېيىن بۇش اق گۇشاھن  سادىى قىلماسلىققا ۋندن بېىىپتۇ.قوبۇل قىلىپ، بۇشىڭ ىن 
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             .پىلنىڭ ئۆز چىشىن  تەق ىم 19

 قىلىش 
 -223مىالدى  شوم بۇ ا شومى ا بايان قىلىنغان. >پۇرشا مۇكھا ئاۋاداشا< دېگەن بۇددھېكايە بۇ )

.(يىلالردا خىتايىىغا تەرجىمە قىلنغان-253  

 

ئىكك  خوتۇش  بىلەن بىللە  بىىكرش بار ئىكەن، ئۇ، ىل پ  بار بىى ئالتە چىش

كۆل بۇيى ىن ئۆتكەش ن بىى شىلۇپەر گۇل   تۇ. ا سەيلە قىلغىل  مېڭىپتئورماشلىق

قىلماقى  ئۇچىاپتۇ. پىل گۇلن  ئرزمپ، ئۇش  چوڭ خوتۇشىغا تەق ىم قىلۇ ئرچرن 

وڭ خوتۇش  بۇش  چ كىىىك خوتۇش  چاققاشلىق قىلىپ گۇلن  ئېلىىاپتۇ.   ،بولغاش ا

 تۇ ۋن ئېىىن  كىىىك خوتۇشىغا ئامىاقكەن دنپ ھېس قىلىپگەش ىن كېيىن، كۆر

يەشە بىى قېتىم   كەلگرسى ن . ، كۆڭلى ىك  ئاچىىقن  يۇتالمايكرش نشلىك  تۇتۇپ

. قا قەسەم قىلىپتۇئېىىنىڭ چىشىن  يۇلۇۋېلىش دۇشياغا كەلگەش ن،  قايتى ىن  

 

بىى قايتى ىن ياردىن سەكىنپتۇ ۋن  ن  كۆڭلىگە پركرپپىلنىڭ چوڭ خوتۇش  شۇ شىيەت

مەلىكە بولۇپ يارىلىپ، بىاھماداتتا ئىسىملىك بىى خاشغا خاشىكە بولۇپتۇ. بۇ خاشىكە 

خاشغا  'ئالتە چىشلىق پىلنىڭ چىشى ا كارۋا  ياسىتىپ بەرمىسىلە ئۆلرپ قالىمەن' 

ش   ' ە چىشلىق پىلدنپتۇ. خان بىى ئوۋچىن  چاقىىتىپ كېلىپ، ئۇشىڭغا  'ئالت

يرز سەر ئالتۇن بېىىشكە  ەلسەكېلىشن  بۇيىۇپتۇ ۋن تۇتۇپ كئوۋالپ، چىشىن  ئېلىپ 

تۇ.لىۋندن قىپ  

 

بۇدىساتىىاچە پ، ئرستىگە كاشايا )الئوۋچ  ئىنئام ئېلىۇ ئرچرن زنھەرلىك ئوق تەييار

ئوۋغا چىقىپتۇ.تەقىادار دىن ار قىياپىتى ن ( كىيىپ تون  
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قېىىسقا  دنرھال 'ئالتە چىشلىق پىلنىڭ كىىىك خوتۇش  ئوۋچىن  كۆرمپ ئېىىن 

ئۇ '  ىنىڭ كاشايا كىيگەشلىكىن  كۆرمپئالتە چىشلىق پىل ئوۋچئەمما ئىن نپتۇ. 

 چۇقۇم بىى ئاقكۆڭرل دىن ار' دپ ئويالپ قاچماپتۇ. 

 

ىپ زنھەرلىك ئوقن  ئوۋچ  شىقاپنىڭ ياردېم  بىلەن پىلغا يېقىن كېلىپ، ساداق تارت

جان  ئەمما پتۇ،لۇئېتىپتۇ. پىلنىڭ كىىىك خوتۇش  ئوۋچىن  دنسسەپ ئۆلتررمەكى  بو

لىىى  ئوۋچىغاتئالتەچىشلىق پىل رۇخسە  قىلماپتۇ. پىلنىڭ دكسئرزمش  ئال ى ىك    
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 بۇ ھەقتەپىل ئوۋچى ىن  ئالتەچىشلىقئۇالرشىمۇ توسۇپ قويۇپتۇ.    غەزنپلىنىپتۇ. پىل 

پ بېىىشن  ئىلتىمان قىپتۇ. ئوۋچ  بۇ يەرگە شېمە سەۋنپ، شېمە مەقسەتتە سۆزلە

  ەشلىكىن  ئېيتىپ بېىىپتۇ. گكەل

                                                     

'ئالتە چىشلىق پىل ۋنقەشىڭ ئارقا كۆرمشىشىن   چرشىنىپ يېتىپ، دنرھال خارتۇمىن  

ۋن  سۇغۇرۇۋېلىپ، ئوۋچىغا بېىىپتۇ ىن  چىش بىى ترپ دنرنختكە يۆگەپ تۇرۇپ،

. كېتىپتۇبىىدنم ىن كېيىن ئۆلرپ   

 

ئوۋچ  ئىنئامغا ئېىىشىپتۇ. خاشىكە ئوۋچ  ئېلىپ كەلگەن چىشن   تۇشۇپ، ۋنقەش  

ئوردى ىن چرشىنىپ،  ئال ىىاقساشلىق قىلغاشلىقىغا قاتتىق پۇشايمان قىلىپ، دنرھال 

. ياشاشقا باشالپتۇ  ە بولۇپچېىىن  چرشررمپ راھىبچىقىپ كېتىپ   

 

 

 

.ئاپەتنىڭ ئاشىس 20  

 

يەشە شومنىڭ بۇ ا شومى ا بايان قىلىنغان. >ساميۇكتا ۋاداشا سۇتىا< دېگەن بۇددھېكايە بۇ )

خىتايىىغا يىلالردا  -417 -284يىلالردا ۋن مىالدى  – 220-25مىالدى   

   .(بارس  شۇسخىئىكك    قىلىنغان  تەرجىمە

 

يۇر  ئىى  توقىىلىق، ئۇ ئەل ن شۇش اق بىى ئەل بولغان ئىكەن.   اق  زاماشبۇرۇش

  ياڭىاي ىكەن.شاۋا -شەغمە اسەيناد-يوق، سەينا ېم خەلقنىڭ ھېىنېمى ىن غ
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دېگەن بىى شەرسە   'بىى كرش ، بۇ ئەلنىڭ خاش  ۋنزىىلىىى ىن 'ئاپەتنىڭ ئاشىس

ىىىڭلەر بارمۇ؟ ' دنپ سوراپتۇ.ۋبارمىۇ، خە  

  

ئەمما  كەپتۇ، بۇ يۇرتقا ئاپە  كەپتۇ دېگەشن  ئاڭالپ تۇرىمىز،يۇرتقا ئۇ ئاپە   -

. دنپ جاۋاپ بېىىشىپتۇ ۋنزىىلەر - ،ئاپەتنىڭ ئاشىس  بار دېگەشن  ئاڭالپ باقمى ۇق  

 

  اققۇس  بارلىقىن  ئېيتىپتۇ.بىى كررمپ بشەرسىن   'ئاپەتنىڭ ئاشىس ' دېگەن  خان

  يولغا چىقىپتۇ.  ئرچرنكېلىۇ  ش  تېپىپ 'ۋنزىىلەر  'ئاپەتنىڭ ئاشىس

 

سودىگەر ئەرشتىن ئۇچۇپ چرشرپ تەڭىىلەر  ، يۇرتتىك  بازاردابىى شامىاتلىق باسقان 

 'ئاپەتنىڭ ئاشىس 'دنپ تۇرۇپتۇ.  'ئاپەتنىڭ ئاشىسىن  ساتىمەن'قىياپىتىگە كېىىپ  

-ربەشىن شەرسە ئىكەن، ئۇش  باتۇ-ماي ىغان بەداتقىل  بولھېىنېمىگە ئوخش دېگەن

 غۇالمالر زنشجىىدن باغالپ تۇرغان ئىكەن. 

  

بۇ شېمە؟-   

ئاپەتنىڭ ئاشىس .-  

شەرق  قاشىە پۇل؟-  

تۆمەن سەر ئالتۇن. -  

شېمە يەي ۇ؟-  

  كرش ن بىى كورا يىڭنە يەي ۇ.-

 

شەرسىن  سېتىىېلىپ، ئۇش  تۇتۇپ بەشىن -بەدۋنزىىلەر 'ئاپەتنىڭ ئاشىس ' دېگەن 

ئېلىپ كەپتۇ.  شۇ كرش ىن باشالپ بۇئۆز دۆلىتىگە  ،تۇرغان غۇالمالرغا يېتىلىتىپ  
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'ئاپەتنىڭ  بولسا  پتۇ. خانلۇيىڭنە تاپشۇرى ىغان بوڭغا ئەلنىڭ پۇقىالىىى ئالىا 

كارامىت  بارلىقىن  كۆرمشن  كرترپ  قاش اقئاشىس 'دېگەن بۇ سە  شەرسىنىڭ زادى 

 تۇرۇپتۇ. 

 

 
 

غاردا-178بۇ رنسىم   
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   ىغان، ھەتتا غا تاپشۇرۇدىغان يىڭنە تاپالمايڭالر  ئالىاپۇقىاكېيىنك  كرشلەردن،  

گە كىيىم تىكىپ كىيەلمەي، يالىڭاچ قېلىپ سىى  چىقالماي ىغان  ۋنزىيە  لىىىئۆز

 شەكىللىنىپتۇ. 

 

ىاتى ۇ، يالىڭاچ قېلىيىڭنىسىز قېلىپ، كىيىم تىكىپ كىيەلمەي ۋنزىىلەر خاشغا 'پۇقىاالر 

قااليمىقاشالشت ،  جەمئىيەتمۇر چۆللىشىپ كېتىىاتى ۇ، ئىشقا چىقالماي ئېتىزالئۇالر  

بېىىپتۇ. تەكلىپ دنپ بولغى نك  يوقاتساق ' دېگەن شەرسىن  ئاپەتنىڭ ئاشىس '

خان 'كارامىت ' ش  كۆرنلمىگەن   ' دېگەن شەرسىنىڭ ئاپەتنىڭ ئاشىس تېخىىە '

 ىن يوقۇتۇشقا ش  بۇ ئەل'ئاپەتنىڭ ئاشىس 'ن  قوبۇل قىلىپ، ىتەكلىپ ۋنزىىلەرشىڭ 

 يارلىق چرشررمپتۇ.

 

ش  شەھەرشىڭ 'ئاپەتنىڭ ئاشىس 'پ كېلىىاتقان كرش ن بىى كورا يىڭنە يەچاپارمەشلەر 

قىلىچ بىلەن ئۇش  سىىتىغا ئېلىپ چىقىپتۇ. ئۇشىڭغا شەيزن ساشجىسا شەيزن ئۆتمەپتۇ، 

و  دۆۋىلەپ ئ ، ئوتۇن ش  كېسىپلەردنرنخت-دنلئاخىى  چاپسا قىلىچ ئۆتمەپتۇ. 

ش  ئوتقا تاشالپتۇ. ئوتۇشالر كۆيرپ تازا چوغ بولغاش ا، 'ئاپەتنىڭ ئاشىس ' ، يېقىپ

، مەھەللىن  ئۆتسە  مەھەللى ىن ئوتتىن چىقىپ يرگررمپتۇ،  'ئاپەتنىڭ ئاشىس '

مەزكۇر  ئەل ىك    'ئاپەتنىڭ ئاشىس '  .يېزى ىن ئۆتسە يېزىن  كۆي مرمپ مېڭىپتۇ

ش ۇرۇپتۇ. لىققا ئاياليۇرتالرشىڭ  كۆپ قىسم  خارابى  

 

' دېگەن ھېكمەتلىك سۆز ۇرشۇشىڭادىن كېيىن  بۇ ئەل ن 'ئاپەتن  ئىزلىسە تېپىل

    ئەۋالدالرغا مىىان بولۇپ قاپتۇ.چىقىپ 
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ئادالەتپەرۋنر تۇرشا .21  

 

           بۇدداالرشىڭ يارالمىۇ ھېكايىلىىى توپالشغان >جاتاكاماال سۇتىا< دېگەنھېكايە بۇ )

                              ئەسىىدن خىتايىىغا-10مىالدى شومنىڭ بۇ   ا بايان قىلىنغان. شوم

.(تەرجىمە قىلىنغان شۇسخىس  بار  

 

ا يۇرت ' دنپ تەسىىىلىنى ىكەن. تۇرشبار ئىكەن، ئۇ 'ئاق  باراشان دۆلىتى ن بىى كۆل

 -ئرزمپ يررگەنۆل ن ك تۇرشىالر  شاھايىت  ئىناق ياشاي ىكەن.بۇ كۆل ىك   تۇرشىالر 

بىى كۆكتە پەرۋاز قىلغاش ا گۇيا   ئېىىلىپ كەتكەن شىلۇپەر  گرللىىىگە،سۇۋار دن گۇيا 

مەھەللىلەر   نىڭ ئەتىنپى ىك  كۆل بۇ  پ قالى ىكەن.ئاق بۇلۇتقا ئوخشاپارچە 

ئىكەن.  گرزنل ھەم  ھاۋالىق   

 

كۆرمشن  ئارزۇ  بىى   تۇرشىالرشىڭ پادىشاھىنبۇ كۆل ىك  باراشان دۆلىتىنىڭ خاش  

كۆل چاپقۇزۇپ يېڭ  بىى ئوردىغا يېقىن جاي ا  '  قىلى ىكەن. ۋنزىىلەر ئۇشىڭغا

 -ۇتۇرشىالر ياقتۇرشىلۇپەر گۇللىىى ئېىىلىپ تۇرغاش ىن باشقا،  چىقايل ، ئۇشىڭ ا 

شۇش اق    ىغان بولسۇن،ىئەكس سادا پەي ا قىلىپ تۇر شاۋاالر -دىغان شەغمە

رشىڭ پادىشاھ  بۇ تەرنپكە كېلى ۇ'  دنپ مەسلىھە  بېىىپتۇ. قىلغاش ا تۇرشىال  

 

 -رۇكۆل پرترپتۇ، ئۇشىڭ ا شىلۇپەر گرللىىى ئېىىلىپ، خۇشپۇراق چېىىپ تۇيېڭ  

خىل -. كۆلنىڭ سريى ن خىلمۇى ىكەنئەگىپ يرر ىىلەرېھ  ،،    كىپىنەكلەردىكەن

شرپ تۇرى ىكەن.كۆررم ۆرمشگەش نك ك ئويناشلىىى ئەينەكتە-بېلىقنىڭ ئرزمپ   
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كرن چىققاش ا كرن ، شاۋا ئاڭلىنىپ تۇرى ىكەن.  –سۇ ئىىى ىن يېقىملىق شەغمە  

   .كۆل ىن چىققاش نك كۆرىنى ىكەنشۇ  گۇيا ئاي چىققاش ا ئاي 

 

. كېتىپتۇ ئىكك  تۇرشا كېلىپ،  بىى شەچىە كرن تۇرۇپ قايتىپگە بۇ كۆل ،بىى كرش 

 ڭئاڭلىغاش ىن كېيىن،  ئەم ى تۇرشىالرشى ۋنزىىلەر كۆلگە تۇرشا كەلگەشلىكىن 

ئرچرن  خاشغا كۆرسرترشكېلىش  مۇمكىن دنپ پەرنز قىلىپ، ئۇش   مۇپادىشاھى

پىالشالپتۇ.ن  شقىلتاق قۇرۇپ ساق تۇتۇۋېلى  

 

تۇرشا پادىشاھ  ئۆز  جەمەتلىىىنىڭ  ئاماشلىقىغا كاپالەتلىك قىلىۇ ئرچرن، كۆل ن 

ۋنزىىى باش ئۆزى  ئرچرن  شيوقلىقىن  بايقا-رمىكىىلىىى با–ئادىمىزاتنىڭ ھېلە 

 بىلەن بىللە كەپتۇ.

 

 
غاردا-38بۇ رنسىم   
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دنپتۇ تۇرشا پادىشاھ  ۋنزىىىگە، سەن دنرھال  -مەن قىلتاققا چرشرپ قال ىم،-

ھەرگىز كەلمىسرن    كۆلگە قاي ، باشقىالر بۇ   

ۆز پادىشاھ  بىلەن ئ،  ئۇ، قايتقىل  ئۇشىماپتۇ يالغۇز تۇرشا پادىشاىنىڭ ۋنزىىى  

پادىشاھ  بىلەن ئۆزلىىىنىڭ  بۇ چاغ ا تۇ.ن  تالالپماماتلىقتا بىللە بولۇش-ھايا 

 ۋنزىىشىڭ ئەھىالىن  كۆزنتكىل  يەشە بىى تۇرشا ئۇچۇپ كەپتۇ. 

بۇ بىى تۇرشىنىڭ قىلتاققا چرشرپ قالمىغان  ،يېتىپ كەپتۇ. ئۇكۆل بۇيىغا قىلتاقىىمۇ 

 قىلتاقى  ئۇ تۇرشى ىن تۇ.  ئەگىپ يررگەشلىكىن  كۆرمپكۆل بۇيى ا  يەردىن كەتمەي

سوراپتۇ.  بۇ جاي ىن كېتەلماي  ئەگىپ يررگەشلىكىنىىڭ  سەۋنپىن  شېمە ئرچرن   

بىزشىڭ پاسىشاھىمىزش  قويۇپ بېىىڭ، مىنىڭمۇ شەكلىم ئۇشىڭغا ئوخشاش، ئۇشىڭ -

دنپتۇ تۇرشا پادىشاھىنىڭ ۋنزىىى.-ئورشىغا مىن  تۇتۇپ  كېتىڭ،   

قىلتاقى  بۇ تۇرشىنىڭ ئالىجاشاپ ركھى ىن تەسىىلىنىپ، قىلتاققا چرشرپ قالغان 

 تۇرشىن  قويۇپ بېىىپتۇ.

  

غان، سىز مىن  تۇتۇپ خاشىڭىزغا كۆرسرترش ئرچرن خاشىڭىز مىن  كۆرمشن  ئارزۇ قىل-

ئەگەر مىن  ئېلىپ بامىسىڭىز ، چوڭ  -دنپتۇ تۇرشا پادىشاھ ،-قىلتاق قۇرغان، 

ئىككىمىزش  قەپەزگە ھەتتا ۋنزىىىمنىمۇ قوشۇپ  مىن ،قۇرۇق قالىسىز، ئىنئام ىن 

پ، تېخىمۇ كۆپ ئىنئام ئېلىڭ.سوالپ خاشىڭىزشىڭ  ئال ىغا ئېلىپ بېىى  

 

پرترن ئىكك  تۇرشىن  خاشنىڭ ئال ىغا ئېلىپ بېىىپتۇ ۋن ۋنقەشىڭ قىلتاقى  

سۆزلەپ بېىىپتۇ. جەرياشىن    

بۇيىە   يۇسۇش-قائى نئادىمىزاتنىڭ خاشىغا  ڭباراشان دۆلىتىنىتۇرشا پادىشاھ  

ساالمىغا ۋنلەيك ئېيتىپتۇ. خان تۇرشىنىڭ ساالم بېىىپ، ئاماشلىق سوراپتۇ. خاشمۇ 

  چوڭ  ئىنئام بېىىشىكە يارلىق چرشررمپتۇ.غا قىلتاقىى
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پۇقىاالرشىڭ لوقما سېلىش  دۇرۇن ئەمەن ئى ى، ئەمما مەن، كۆرمشكەش ن خاشالر -

جىمجىتلىقتىن ى ىك  مۇشۇ بىى دنقىق -پادىشاھىنىڭ ۋنزىىى، دنپتۇ تۇرشا-

  ىااليغاشلىىىغا رنھمە  ئېيتىن  قوبۇل قىلپاي ىلىنىپ، پادىشاھىمنىڭ ساالمى

 

دنپتۇ  -قۇش ئەھلىنىڭ بىى خىل ،ئۇچار بىز سىزشىڭ تەۋنلىكىڭىزدن ياشاۋاتقان -

بىز سىزگە ماڭگۇ بەخ  تېلەيمىز  -تۇرشا پادىشاھ ،  

 

 
غاردا-38نسىم بۇ ر  

 

سىىتتىن تۇرشىالرشىڭ ئۆز پادىشاھىن  قىىقىىىپ توۋلىغان  ئەشسىز  ، بۇ چاغ ا

ئاۋازلىىى ئاڭلىنىپتۇ. خان تۇرشا پادىشاھىن  قويۇپ بېىىپتۇ ۋن شۇشىڭ ىن ئېتىىارنن 

زنخمە  يەتكرزمشن  مەشئ  قىپتۇ. تۇرشىالرمۇ بۇ ئەل ن –بۇ ئەل ن تۇرشىالرغا زىيان 

  بىللە ياشاۋىىى ىغان بوپتۇ. اچمايئادنملەدىن ق
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                     شىڭدې نك بىلەن قوچقار .22

 ماجىاس 

 

                       راتىنا بۇدداالرشىڭ يارالمىش  ھەققى ن سۆزلىنى ىغان >ساميۇكتاھېكايە بۇ  )

.(شوم ا بايان قىلىنغانەن گدې كۇتا سۇتىا<   

 

قورۇيىى ىغان بىىىى دېىى نك بىىار ئىىىكەن. ئىىۇ خوجىىايىن  ئرچىىرن مەخسىىۇن قومىىاچ 

خوجايىننىڭ قوچقىىى بىلەن چىقىشالماي ىكەن. خوجايىننىڭ ئۆيىگە ئەركىن كىىىپ 

پاتال دېى نك يىوق ۋاقىتىتىن پايى ىلىنىپ -چىقىپ يۇرى ىغان ئەركە قوشقار  پا  –

 دېى نكنىڭ قولىى ا تايىاقھەتتىا  قوماچ  ئوغۇرالپ، دې نكن  سوراققا قويىى ىكەن. 

                      ئىىىۇش  ئرسسىىىرۋالى ىكەن. بېىىىىىپ  لىقىن  كىىىۆرگەن ھامىىىان دنرھىىىال يىىىوق

           

بىى كرش ،  دې نك قوشقارشىڭ قوماچ ئوغۇرالپ يەۋاتقاشلىقىن  كۆرمپ قاپتۇ. دې نك 

كىلىشتررمپ بىىش  ئرسسرپتۇ. دې نكن  تازا قولىغا تاياق ئېلىپ بولغىىە، قوچقار   

 

ئوچاقتا كۆيرۋاتقان چرچرلە ئوتۇشن   قورقۇتۇپ قويۇش ئرچرن، ك قوچقارش  دې ن

قولىغا ئېلىپ قوچقارغا ئېتىپتۇ. دممبىىسىگە ئو  تۇتاشقان قوچقار كۆل تەرنپكە 

. ئو  اشقان ئىكەنيۇگۇرۇپتۇ.  قوچقار بىى قۇمۇشلۇقتىن ئۆتكەش ن قۇمۇشقا ئو  تۇت

اللىقتىن مەھەللىگە يامىاپتۇ. بارغاشسىىى ئۇلغۇيۇپ، ئەتىاپتىك  چاتقاللىققا، چاتق  

 



ىالرقىزىل مىڭ ۆئيگە سىزىلغان   ھېكاي  

 

 105  قۇرربان ۋەلى

 

 
اغارد-17بۇ رنسىم   

  

ئۇچۇپ چرشرپ  بۇ ئەھىالن  كۆرمپۇپ زىمىن ن يرز بەرگەن ئەرشتە تۇرتەڭىىلەر 

ېتىپتۇ: دې نك بىلەن قوچقارش  قوشاققا ق ۋن ئوتن  ئۆچررىىاپتۇ  

 

  پجې نللىشىكىىىىك ئىشتىن 

،داۋامە  دې نك، قوچقار  

اقچوڭ چات ىپجې نل ىن چىق  

جاشلىققا قىيامە .ھەممە پتۇ بو  
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تۇتىنىڭ ئو  ئۆچررمش  .23  

 
                       قەدىمق  كرسەشلىك بۇددىزم ئۇستازى كۇماراجىىا خىتايىىغا  ھېكايەبۇ )

                                      بۇدداالرشىڭ يارالمىش  سۆزلىنى ىغان  غانلتەرجىمە قى

                                                                   دېگەن ا سۇتىا< پارامىت >ماھاپىاجىنيا

.(شوم ا بايان قىلىنغان  

 

تەسكەي تەرىپى ن  بىى باراقسان (شىڭ   قارلىق تاغ :مەشىس ساشسكىى  تىلى ىك  ھىمااليا )

ئورماشلىقتىك  ئورماشلىق بار ئىكەن. بىى كرش  بۇ ئورماشلىققا ئو  كېتىپتۇ. ئۇ چاغ ا 

.قۇشالر ۋن باشقا ھايىاشاتالر شىىىن ئۇيقۇدا ئىكەن  

 

غا سۇ ئاغزىتۇت  ئوتن  ئۆچررمەكى  بولۇپ دنرياغا ئۇچۇپ بېىىپ، ئويغاق بىى 

توختىماي تۇت  ۇ ب  ۇش  كۆيرۋاتقان ئوتقا چېىىپتۇ.ئقايتىپ كەلگەش ن ئېلىپ، 

ئورماشلىقتا ئۇش   قاش اقايتېلىپ، ئېلىپ كسۇ ئاغزى ا  ،دنرياغا ئۇچۇپ بېىىپ

. داۋامالشتۇرۇۋىىىپتۇىشن  ىكۆيىىاتقان ئوتقا چې  

 

 
ئەسىى-4غاردا، يىل دنۋرى مىالدى  -38بۇ رنسىم     
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چوڭ تۇتىنىڭ بۇقەدنر كىىىك  بۇ (بوران تەڭىىس يەل تەڭىىس ) ئەرشتە تۇرغان

ن  ئوتچرشرپ ئۇچۇپ زىمىنگە دنرھال ىنىپ، تەسىىلگە كەلگەشلىكى ىن ئىىادى

 ئۆچررمپتۇ. 

 

 

.ئارزۇلۇق گوھەر24  

 

بۇ ھېكايە ئاقىللىق ۋن شاداشلىق ھەققى ن سۆزلىنى ىغان >پىاجىنيا مۇكھا سۇتىا< دېگەن شوم ا )

      شومنىڭ تۇرپاش ىن تېپىلغان قەدىمق  ئۇيغۇرچە قوليازما شۇسخىس  بار. ئۇش  ئۇچىاي ۇ.  بۇ

       ئۇيغۇر تىل  گىامماتىكىس  < دېگەن گابايىن خاشىم تەتقىق قىلىپ >قەدىمق .فون .ئا

                   پىكفېسسور گېڭشىمىن يىل   -1974 مەن بۇ ھېكايىن   .كىتابىغا كىىگرزگەن

.(ئاڭلىغاندنرستە  ى ىن شئەپە  

 

شەھەرش   بەش يرز خاش   بولغان ئىكەن، ئۇشىڭ  دۆلە چوڭ  ىى بقەدىمق  زاماش ا 

ئوغل  يوق بىىمۇ   بار ئىكەن. لېكىن شخاشىبىىدىن ھەر شەھەردن ى ىكەن. رباشقۇ

ئىلتىجا  -شالەبىىلەپ -بىى كرن، ئاي، دېڭىز، ئورمان تەڭىىلىىىگە خان ئىكەن. ئۇ 

بىى ئەقىللىق ئوغۇل كەلگرسى ن بۇ ئەلن  ئى ارن قىالالي ىغان ئۇالردىن ، قىلىپ

. ي ىكەنتېلە ئاتا قىلىشن  پەرزنش   

 

چرشىنىپ، خاشنىڭ ئارماشىن  -ئارزۇخاشنىڭ ىى پەرىشتە ئورماشلىقتا ياشاۋاتقان ب

خاشىكە كىىىك چوڭ خاشىكىسىنىڭ ۋۇجۇدى ئارقىلىق  قايتى ىن يارىلىپ خاشغا 

بوپتۇ. ئۇ بىى ئوغۇل باال تۇغۇپتۇ. بۇ بالىغا مۇشەججىملەرشىڭ ئېيتقاشلىىىغا ئاساسەن 

.دنپ ئىسىم قويۇپتۇ (قىلغۇچ ' 'ياخشىلىك مەشىس  اساشسىكىى  تىلى بۇ سۆز 'كالياشامكارا' )  
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ئورماشلىقتىك  يەشە بىى پەرىشتىمۇ خاشنىڭ ئىككنج  خاشىكىسىنىڭ ۋۇجۇدى 

ئارقىلىق قايتى ىن يارىلىپ، خاشغا خاشىكە بولۇپ  بىى ئوغۇل باال تۇغۇپتۇ. ئۇشىڭ 

 اساشسىكىى  تىلى بۇسۆز ) ئىسمىن  مۇشەججىملەرشىڭ ئېيتقاشلىىىغا ئاساسەن 'پاپامكارا'

  .ۇقويۇپت ('ياماشلىق قىلغۇچ ' مەشىس 

 

قىللىق، مىھىىبان ۋن بىلىملىك بولۇپ يېتىلىپتۇ. ئۇ ېكالياشامكارا شاھزادن شاھايىت  ئ

دۆلە  ئىىى ىك  پرترن خەلقنىڭ رايىن  ئۇققاش ىن  كېيىن، خان ئاتىسى ىن 

دۆلە  خەزىنىسىن  ئېىىىېتىپ خەلققە سەدىقە بېىىشن  تەلەپ قىپتۇ. خان بۇ 

دۆلە  خەزىنىس  قۇرۇپ ئۇزۇن ئۆتمەي تەكلىپن  قوبۇل قىپتۇ. سەدىقە بېىىىىىىپ 

قاپتۇ. شاھزادن دۆلە  خەزىنىسىن   تۇلۇقالش ئرچرن دېڭىزغا بېىىپ گوھەر تېپىپ 

 كېلىشكە بەل باغالپتۇ. خان شاھزادىنىڭ تەلىپىگە شاھايىت  تەستە قوشۇلۇپتۇ.

 

 
غاردا-38بۇ رنسىم   
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مېڭىپتۇ. بىللە ئەگىشىپ دىمۇ دېڭىز  سەپىىىگە ئۇكا شاھزاچوڭ شاھزادىنىڭ   

 

كرمرش تاغ، دېڭىزدىك  ئۇالر   ئاتالشغان ئادنم شاھايىت  كۆپ ئىكەن. بۇ سەپەرگە 

الرشىڭ ھەممىسى ىن ئۆترپ شتاخادا كىىستال تاغ، ئالتۇن تاغ ... دېگەن 

الپتۇ. بۇ چاغ ا  كېمىى  بولغاش ىن كېيىن،  خەتەرلىك ھادىسىلەر يرز بېىىشكە باش

شاھزادىگە ۋنسىيە  قال ۇرۇپ  'ئەج ىھار ئوردىسىغا يېتىپ باغاش ا، ئىشىكن  

تەڭىى قىزى  چىقىپ شەپەر ئالمان توخماق بىلەن ئاچسىڭىز، ئىىى ىن بەش يرز 

سىز ئارزۇ س  ئەڭ گرزنل قىزشىڭ قولى ىكى ىك گوھەر تەق ىم قىلى ۇ. ئۇشىڭ ئىىى 

 (    دېگەن گوھەر شۇ ' دنپتۇ.    مەشىس  ئارزۇلۇق گوھەرش  ئەردنش ' )قىلغان  'چىن تاما

                                       

ھۇجىىۇم .. توختىمىىاي ( .. ئالىاسىىتىالر-ئېزىتقىىۇ) دېڭىىىزدا لەھەڭ بىىېلىقالر، راكشاسىىالر

 كېمە ئۆرملرپ كېتىپتۇ. كېمىى ىك  ئادنملەرشىىڭ كۆپرشىىسى  دېڭىزغىاغاشلىقتىن قىل

ئۇكا شاھزادىال ئامان قېلىپ 'ئەج ىھار ئوردىس 'غا يېتىپ -غەرق بوپتۇ. پەقە  ئاكا

تىنى  ېبېىىپ، ئارزۇلۇق گىوھەرگە ئېىىشىىپتۇ. چىوڭ شىاھزادن بىۇ گوھەرشىىڭ ھېكم

ئۇكىسىغا ئېيتىپ بېىىپتۇ. ئۇالر قىىغاققا چىققاش ا، ئۇكىس  گوھەرش  كىۆرمپ بېقىشىن  

ئاكىسىن  ئۇرۇپ ئۆلتررىىېتىىپ،  ال ئالغاش ىن كېيىن تەلەپ قىپتۇ. ئۇ گوھەرش  قولىغا

، ئاكىسىىىن  'دېڭىىىزدا غەرق بولىى ى' دنپتىىۇ.                 ئىىۆزى يىىالغۇر ئوردىغىىا قايتىىىپ 

                                      

ەلسە،  كۆى ھېىنېمىن  كۆرمەپتۇ. ئۇشىڭ ئاكا شاھزادن ئۆلمىگەن ئىكەن،ئۇ ھۇشىغا ك

تاياق زنربىسى ن قارغۇ بولۇپ قالغان ئىكەن. ئۇ ئۆمىلەپ يررمپ بىى ئىكك  كۆزى 

ئۆيىگە ئەكىلىپ، كۆزىن  كرش ن كاال سرت   مەھەللىگە كېلىپ قاپتۇ. بىى پاتىى  ئۇش 

 بىلەن يۇيۇپ، جاراھىتىن  سېىىق ياغ ا ياغالپ داۋاالپ ساقايتىپتۇ.

  

ەر ئۇشىڭ شەغمىسىن  چوڭ زاھزادن ئۇستا سازنش ن ئىكەن. مەھەللى ىك  كىشىل

ياتلىق بولۇپتۇ. بۇ مەھەللىنىڭ بېگىنىڭ  قىزى ئۇشىڭغا  ياقتۇرۇپ قاپتۇ.   
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خەۋىىىن  ئااللماي  يا جەسىتىن  تاپالماي نىڭ شاھزادىيا ئاتىس  چوڭ شاھزادىنىڭ 

يەتكرزمپتۇ. نر خەۋېلىپ كئۇچۇپ تۇرغاش ا،  چوڭ شاھزادن كېىىكى ن باققان بىى توز    

 

  پتۇ. زىن اشغا تاشالىن  كەشج  شاھزاد ن  ئوردىغا ئەكىلىپتۇ. سىھزادىشاچوڭ خان 

' دنپ  تۇرمايمان   ا  قويۇپ بەرمىسەڭلەر ئوردىنچوڭ شاھزادن  'ئەگەر ئۇكام

چوڭ شاھزادن ئۇكىسىغا   زىن اش ىن چىقىىىپتۇ. ا شاھزادىن  تۇرۇۋالغاشلىقتىن، ئۇك

بېىىپتۇ ۋن گۇشاھىغا تۆۋن قىپتۇ. يتۇرۇپ قاقۇچاق ئېىىپتۇ. ئۇكىس  گوھەرش  ئاكىسىغا 

  

دادامنىڭ مەرتىىىسىن  يەتتە قەۋن   -دنپ ئىلتىجا قىپتۇ چوڭ شاھزادن، -گوھىىىم'-

 گوھەرشىڭ ئرستى ن قىلغايسەن، دۆلە  خەزىنىسىن  تول ۇرۇپ بەرگەيسەن 

 

ر، ئارزۇيىڭالر بولسا ئېيتىڭال-پرترن خەلققە  'ھەرقاش اق تەلەپيەشە چوڭ شاھزادن 

 ئازۇلۇق گوھەر ئارقىلىق بىجا كەلتررىمەن' دنپ ۋندن بېىىپتۇ. 

 

دۆلە  خەزىنىس  بايلىققا تولۇپتۇ، دۆلە  پۇقىالىىى باياشاتلىققا ئېىىشىپتۇ،  

 شاھزادى ىن دۆلەتمۇ، خەلقمۇ رازى بولۇپتۇ. 

 

 

شىلۇپەر خېنىم .25  
 

                          ساميۇكتا راتنا> بۇدداالرشىڭ يارالمىش  ھەققى ن سۆزلىنى ىغانبۇ ھېكايە )

.(دېگەن بۇدد شومى ا ئۇچىاي ۇ كۇتا سۇتىا<   

 

 تەبىقىسى ىن ( ئىلمىيلەر-ئەھل (شىڭ ئېتىكى ن بىاھمان )قارلىق تاغبۇرۇشىسى ا، ھىمااليا )

 چىققان بىى پەرىشتە بار ئىكەن. ئۇ ئەۋالد قال ۇرمىغاشلىق  ئرچرن ئەرشكە چىقىپ 
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ئىكەن.  قالغان مىن ن ەي زىكېتەلم  

 

شقا تاشنىڭ ئرستىگە تەرن  قىلىتەرىت  قىستاپ كېتىپ ىنىڭ ئۇ پەرىشت، بىى كرش 

ئۇشىڭ تەرىت  ئېقىپ بىى بۇالققا چرشرپتۇ، بۇالق سريىن  ئىىكەن   .مەجبۇر بولۇپتۇ

بىى قىز تۇغۇپتۇ. پەرىشتە  لىكشىلۇپەر كىيىمى  ،بىى چىش  كېيىك ھامىل ار بولۇپ

بۇ ئەۋالدىن  تۇشۇپ قاپتۇ ۋن ئۇش  بېقىپ چوڭ قىپتۇ .   ئۇشىڭ ئىسمىن  ئۆزىنىڭ 

دېگەن 'پاتەم' بار، 'پاتما' دېگەن ئىسىم . ئۇيغۇرالردا 'شىلۇپەر' مەشىس  ساشسىكىى  تىلى ابۇ سۆز )  'پاتما'

قەدنم  پتۇ،  ئۇ لۇچوڭ بو( پاتما خېنىم).  شىلۇپەر خېنىم  پتۇدنپ ئاتا (ئۇشىڭ ۋارىياشت 

   سقاشلىك  يەردن شىلۇپەر ئرشرپ قالى ىكەن.با

 

 
غاردا-224  بۇ رنسىم 

 

( شىڭ گۇلخىنى ا ئو  پەرنشتە، ئەسل  بىاھمان)دادىس  شىلۇپەر خېنىمنىڭ بىى كرش  

ئۆچرپ قاپتۇ. بىاھمان قىزىن  گۇلخاشغا ئو  يېقىۇ ئرچرن قوشنىالردىن چوغ تېلەپ 

نىڭ ئېگىس   شىلۇپەر خېنىمغا قۇركش  بىى كېلىشكە بۇيىۇپتۇ. مەھەللى ىك  بىى گۇلخاش  
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ئاش ىن چوغ بېىى ىغاشلىقىن  ئېيتىپتۇ. شىلۇپەر خېنىم ئۇ  كەلسە ئايلىنىپ بەرسە

چوغن  ئېلىپ كېتىپتۇ، شىلۇپەر  ئاش ىن كىشىنىڭ ھويلىسىن  بىى ئايلىنىپ كېلىپ

تۇ.بۇ قوركشىڭ ئەتىاپى ا شىلۇپەر ئرشرشكە باشالپ ، خېنىم  كەتكەش ىن كېيىن  

 

ئۆزى شىلۇپەر خېنىمنىڭ ھېكايىسىن  ئاڭالپ،  خاش  ئوتياشا خان  دۆلىتنىڭ ھىمااليا 

 ىغان بىاھمان ىبۇ جاي ا تۇرېلىپ، مەھەللىگە ككىىىك  بۇتاغ ئېتىكى ىك  

بىاھمان خاشنىڭ تەلىپىن    بېىىشن  تەلەپ قىپتۇ.شلىققا ( دىن قىزىن  خاشىپەرىشتە)

لىپ غا بەش يرز ئوغۇل تۇغۇپ بەرگەي' دنپ دۇئا قى'خان ئالىيلىىى قوبۇل قىلىپ 

   قىزىن  بېىىپتۇ. 

 

شىلۇپەر خېنىم ئوردىغا كەلگەش ىن كېيىن، باشقا خاشىكىلەر ئۇشىڭغا ئۆچمەشلىك 

.ى ىكەنھەتتا ئۇش  'كېيىك خۇتۇن'  دنپ چاقىىىشى ،  ىكەنبىلەن مۇئامىلە قىلى  

 

وشقاش ا بەش يرز  تۇخۇم تۇغۇپتۇ. باشقا شىلۇپەر خېنىم ھامىل ار بولۇپتۇ. ئاي، كرش  ت

 قايتىپ  دنرياسىغا تاشلىىېتىپ 'گاڭگا'خاشىكىلەر تۇخۇمالرش  سېىنتكە سېلىپ 

خىجىل بولۇپ، ۋنقەدىن  كېلىپ،  خاشغا 'خاشىكە خېمىى تۇغ ى' دنپتۇ. خان بۇ

 شىلۇپەر خېنىمن  زىن اشغا تاشالپتۇ. 

 

ىىىك ئەلنىڭ خاش  شىكارغا چىققاش ا، گاڭگا دنرياسىنىڭ تۆۋنن ئېقىنى ىك  بىى ك

دنريادا ئېقىپ كېلىىاتقان بىى سېىنتن  سرزمۋاپتۇ. ئۇش  ئوردىغا ئېلىپ بارغاش ىن 

( چىقىپتۇ. غۇالمالر خاشغا باتۇر ئەركېيىن، سېىنتتىك   ھەر بىى تۇخۇم ىن بىىدىن غۇالم )

دۆلە  بۇ كىىىك  ' كىم سىزگە قارش  تۇرسا، بىز ئۇشىڭ ئەدىپىن  بېىىمىز' دنپتۇ. 

ئوتياشا  الپات-پا  غا باج تۆلەي ىكەن، خاش  ئوتياشا خاش دۆلىتنىڭ ھىمااليا 

بۇ كىىىك ئەلنىڭ خەلق  ئوتياشا خاش ىن بىزار   .خاشنىڭ  ھۇجۇمىغا ئۇچىاي ىكەن

 ئىكەن.
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ئوتياشا خاشنىڭ ئەدىپىن  بېىىپ قويماقى  بوپتۇ.  خاش  دۆلىتنىڭ ھىمااليا غۇالمالر 

تاقابىل تۇرالماي، تاغ ىك  پەرىشتى ىن ياردنم سوراپتۇ.  ئۇالرغا ا خان ئوتياش

  (  خاشغا  'شىلۇپەر خېنىمغا مۇراجىئە  قىلىڭ' دنپتۇ. بىاھمانتاغ ىك  پەرىشتە )

  

ئۇشىڭ ئوردىسىغا  بىىلەپ بۇزۇپ،-غۇالمالر ئوتياشا خاشنىڭ  مۇداپىئەلىىىن  بىى

 اش ىن چىقىىىپ خاشنىڭ ئال ىغا ئېلىپ بېسىپ كىىگەش ن، شىلۇپەر خېنىمن  زىن

 چىقىپتۇ، غۇالمالر خان بىلەن خاشىشنىڭ ھەر ئىككىسىگە قارىتىپ ساداق تارتىپتۇ. 

 

ئېتىلىپ ئوغۇز سرت  جۆمەكتىن  500شىلۇپەر خېنىم ئەمىىكىن  باسقان ئىكەن، 

ىنىپ چىقىپتۇ.  غۇالمالر بۇ سرتن  كۆرمپ ئۆز  ئاشىسىن  تۇشۇپتۇ. چېقىمىىالرغا ئىش

 كەتكەن ئوتياشا خان گۇشاھىغا توۋن قىپتۇ. 

 

 

                 يىالن پادىشاھىنىڭ تېىن  .26

 تەق ىم قىلىش 
 

    بۇدىساتىىا سۇتىا<  ن >كشاماكارابۇھېكايە  بۇدداالرشىڭ يارالمىش  ھەققى نسۆزلىنى ىغا)

ايىلالرد -280-222دېگەن بۇددا شومىغا كىىگرزملگەن.  بۇ شوم مىالدى   

.('ۋۇ' دۆلىتى ن خىتايىىغا تەرجىمە قىلىنغان ئىكەن  

 

ئىسىىملىك ئىككى  باشىلىق قىۇش تاغى ىك  بىىى ئورماشلىقتىا  'گىارۇدا'بىى كىرش ، 

پتۇ. يىىىالن پادىشىىاھ  ئۇشىڭغىىا  لىياشىىاي ىغان يىالشالرغىىا پاراكەشىى ىىىلىك سىىې

بولسىىىاق  ز'سىىىەن ئاسىىىماش ا ئۇچىىىى ىغان   ئۇچارلىقالرشىىىىڭ پادىشىىىاھ ، بىىىى
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االردا ئۆمىلىگىىرچىلەر، بىىىز سىىاڭا شىىېمە زىيىىان سىىال ۇق؟ ئەگەر پەيلىڭىى ىن جىىىى

ياشمىسىىىىاڭ، پرتىىىىرن يىىىىىالن  بىىلىشىىىىىپ سىىىىاڭا ھۇجىىىىۇم قىلىمىىىىىز' دنپ 

يىالشالرشىىىڭ ئۇيۇشىىقان كۇچىىى ىن قورقىىۇپ كەتىىكەن ئاگاھالشىى ۇرۇش بېىىپتىىۇ.  

                           پىالشىىىىىى ىن ۋاز كېىىپتىىىىىۇ. قىلىىىىىىۇ گىىىىىارۇدا يىالشالرغىىىىىا ھۇجىىىىىۇم 

      

شىىىۇش اق كرشلەرشىىىىڭ بىىىىىى ن، بىىىۇ ئورماشلىققىىىا ئىىىادنملەر كەپتىىىۇ.  يىىىىالن 

   دىن بىىسىى  يىىىالنئىىۇالرپادىشىىاھىنىڭ تېىىسىى  ئۇالرشىىىڭ كىىۆزىن   چىىاقنىتىپتۇ. 

       پادىشىىاھىنىڭ تېىىسىىىن  خاشغىىا تەقىى ىم قىلىىىپ ئىنئىىام ئېلىشىىن  ئويالپتىىۇ. 

     

 
غاردا-17بۇ رنسىم   
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بەد شىيىتىن  سىېزىپ قىاپتۇ. پرتىرن يىىالن   ڭبۇ جايغا كەلگەن ئادنملەرشىالر يىالش

زنخىمە  يەتكىرزگەن ئىادنمگە بىىلىشىىپ -جامائىت  ئۆزىنىڭ  پادىشاھىغا زىيان

ھۇجۇم قوزغاشقا تەييار ئىكەشلىكىن  جاكارالپتۇ. ئەمما يىالن پادىشىاھ  بولسىا ئىۆز 

تكرزمپ قۇيۇشى ىن ئەشسىىنپ، پرتىرن زنخمە  يە-پۇقىالىىىنىڭ ئادنملەرگە زىيان

يىىىالن يىالشالرغىىا ئىىادنملەرگە يىىېقىن يولىماسىىلىق توغىىسىىى ا يىىارلىق چرشىىررمپتۇ. 

خاشغا يىىالن تېىىسى  تەقى ىم قىلىىپ ئىنئىام ئېلىشىقا بەل باغلىغىان   ھ  پادىشا

 يامىانئادنمنىڭ پەيلى ىن ياشماي ىغاشلىقىن  بىلىپ، بۇشىڭ ىن كېلىپ چىقى ىغان 

تىۇرۇپ دنرنخىتكە يۆگرلىرپ   ا نتتىن ساقلىنىۇ ئرچرن، شۇ ئادنمنىڭ  ئال ىىئاقىى

 تېىن تاشالپتۇ. ئۇ ئادام جاپا تارتمايال يىالن پادىشاھىنىڭ تېىىسىن  ئېلىپ مېڭىپتۇ.  

 

-بۇ ۋنقەش  كۆرمپ تۇرغان تەڭىىلەر ئەرشتىن چرشرپ، يىالن پادىشاھىنىڭ ئاخالق

تېخىمۇ چىىايلىق  غائۇشىڭ ، نىن  تېنىگە قايتۇرۇپمەدىھىيە ئوقۇپتۇ ۋن جې گەپەزىلىتى

 يېڭ  تېىن بېىىپتۇ. 

 

              ئوتۇشىىنىڭ ئېيىقن  يولىاسقا  .27

 تۇتۇپ بېىىش 

 

  نىڭ>ماھاپىاجىنيا  شاستىى<  دېگەن بۇددا شومى ا بايان قىلىنغان. بۇ شوم  بۇ ھېكايە)

شۇسخىس  بار.( غانخىتايىىغا تەرجىمە قىلكۇماراجىىا   

 

ھىىى ن ئوتۇشىىلىق قىلىپ جېنىن  جان ئېتى ىغان بىى گاداي ئادنم بار ەباراشان ش

بىى كرش  تاغقا ئوتۇن كەسكىل  بارغاش ا، توساتتىن بىى يىىتقۇچ يولىاسقا  ،ئىكەن. ئۇ
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ئۇچىاپ قاپتۇ. يولىان ئۇشىڭغا ئېتىلىپ كەلگەش ن، ئۇ قاتتىق قورقۇپ كېتىپ بىى ترپ 

رغا يامىشىپ چىقىىاپتۇ. چىنا  

 

ئېيىقن  كۆرمپ  بۇ ۇ چىنارشىڭ ئرستى ن بىى ئېيىق دنم ئېلىىاتقان ئىكەن. ئوتۇشى  ئ

يەشە بىى قېتىم قاتتىق قورقۇپ كېتىپتۇ. چىنارشىڭ تېگى ن يولىان، ئرستى ن ئېيىق، 

    شەگە قېىىۇ كېىنك؟

 

ا ۋن ئۇشىڭغا قويۇن دنپتۇ ئېيىق ئوتۇشىىغ-قورقماڭ مەن سىزش  قۇتۇل ۇرقمەن، -  

ئېىىپتۇ. بۇ چاغ ا يولىان ئېيىققا 'بۇ بىى ۋاپاسىز ئادنم، ئۇش  قوغ اپ قالماي ماڭا 

دنپتۇ . -تاشالپ بەرگىن'  

 

 
ئەسىى -5دنۋرى -غاردا، يىل-114بۇ رنسم   
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مەش ىن پاشالىق تېلىگەن ھەرقاش اق -دنپتۇ ئېيىق، -مەن بۇدداغا چۇقۇشىمەن'،-

لمىسام، ئەقى نمگە خىالپ بولى ۇ جاشلىقن  قوغ اپ قا  

 

ۋنزىيە  تىنىالشغاش ىن كېيىن ئېيىقنىڭ ئۇيقۇس  كېلىپ ئۇخالپ قاپتۇ. يولىان 

'سەن چىنارشىڭ ئرستى ن قاشىە ئۇزۇن   مىكىى ئىشلىتىپ، ئوتۇشىىغا-ھېلە

تۇرااليسەن؟ ئەگەر سەن ئېيىقن  چىناردىن ئىتتىىىپ چرشررىىنتسەڭ، ئۇشىڭ 

سەشمۇ ئۆيرڭگە   يى ۇ، مەن بۇ يەردىن كېتىپ قالىمەن،گوشى ا قوسۇقۇم تو

دنپتۇ.  -قايتااليسەن،  

 

ئېيىق ىېتىپتۇ. ئوتۇشى  ئۆز جېنىن  ساقالپ قېلىۇ ئرچرن ئېيىقن  چىناردىن ئىتتىىى

ئۇيقۇلۇقتا يىقىلغاشلىىق  ئرچرن ئېغىى زنخمىنىلىپ ھۇشى ىن كېتىپتۇ. ئېيىق ھۇشىغا 

ئەمما ئوتۇشىىمۇ ئامان قالماپتۇ.   ولۇپتۇ. قا يەم بكېلىپ بولغىىە يولىاس  

لېكىن ئېيىقنىڭ ئوۋالىغا قېلىپ ساراڭ بولغان'  'ئوتۇشى  ئامان قالغان،   بۇ ھېكايىنىڭ يەشە بىى شۇسخىسى ا)

( .نپ بايان قىلىنغاند  

 

ىاق ئويۇش شقو .28  

 
شى اشا< دېگەن بۇ ھېكايە بۇدداالرشىڭ يارالمىۇ سەۋپلىىى ھەققى ن سۆلىنى ىغان >جاتاكا )

                     ىتايىىغا تەرجىمەخيىل   -285شوم ا بايان قىلىنغان.  بۇ شومنىڭ مىالدى 

.(قىلىنغان شۇسخىس  بار  

 

ىاق ياساپتۇ. شئۇستا ھەيكەلتاراچ  ئۆتكەن ئىكەن. ئۇ ياغاچتىن بىى قوبۇرۇن بىى  

رقلەشمەي ىكەن. رىئال ئادنم ىن پە  ھىەرىكىت -ئىۇ ،ق ۇتۇر-تەقىاقنىڭ شقو



ىالرقىزىل مىڭ ۆئيگە سىزىلغان   ھېكاي  

 

 118  قۇرربان ۋەلى

 

ئەڭلىك سررمپ جاب ۇسا، بەئەين  بىى -كۆزىگە ئۇپا-ئۇشىڭغا كېيىم كىيگرزمپ، يرز

ئۇسۇلغا  چرشى ىكەن. اشالشغان ھامان بشاش 'ئۇسۇلى  يىگى ' بولۇپ شەغمە   

 

ىاق ئويۇش  ھەققى ىك  ماختاشالرش  ئاڭالپ، قىزىقىپ قاپتۇ. شقوخان ۋن خاشىۇ 

ىاق ئويناتقۇزۇپتۇ. خان بىلەن ش  چاقىىتىپ كېلىپ قوخان بىى كرش  ھەيكەلتاراچن

 خاشىۇ پەشتاقتا ئولتۇرۇپ ئويۇن كۆرمپتۇ.

 

 
غاردا-175بۇ رنسىم   
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چرشرپتۇ.   ئۇسۇلغا  ىگە تەڭكەش قىلىپشەغم ىاق يىگى 'ش'قوئويۇن باشلىنىپتۇ. 

ئۇشىڭ قول، بەدنن ھەرىكىت  ئاجايىپ چاققان ھەم جاشلىق ئىكەن. خان بىلەن 

 اي دنپ قالغاش ا، ۇ ئويۇشن  كۆرمپ ھاياجاشلىنىپ خۇدىن  يوقىتىپ قويخاشى

قاش ئېتىپ قۇيۇپتۇ.  'ئۇسۇلى  يىگى ' پىىقىىاپ كېلىپ، خاشىشقا لىپپى ن  

  

مىنىڭ ئال ىم ا يررىكىڭن  قاپتەك  -دنپ ۋاقىىاپ كېتىپتۇ خان، -ھەي لركىەك، -

 قىلىپ، خاشىشقا شىيە  بۇزۇشقا قاش اق پېتىن ىڭ؟ 

 

تېخىمۇ شوخ ھەرىكە  پتۇ، بەلك  'ئۇسۇلى  يىگى '  بۇش اق  ۋاقىىاشقا پىسەن قىلما 

جالال  چاقىىىپ  'ئۇسۇلى ' شىڭ  ،ئويناۋىىىپتۇ.  خان تېخىمۇ غەزنپلىنىپ قىلىپ

 بېشىن  ئېلىشقا بۇيىۇپتۇ. 

 

ئىچ ھەيكەلتاراچ خاشغا يالىۇرۇپ  'بۇ مىنىڭ ياغاچ ئوغلۇم، ئۇ مەش ىك  ھەممە 

كەتكرزى ىغان ئۇماق ئويۇشىۇق. ئەگەر ئۇ شۇخلۇق قىلىپ قويغان بولسا ن  پۇشۇق

ئىجىا كەچررسىلە، ئەگەر چۇقۇم بېشىن  ئېلىشقا توغىا كەلسە، جازاش  مەن ئۆزنم 

، دنپتۇ. قىالي   

 

ئۇسۇلى  'لركىەك' ش   كەچررمەي ىكەن. ھەيكەلتاراچ  خاشنىڭ بۇيىۇقىن   خان بۇ

  يىگى ' شىڭ بىى مېىۋېتىن  چىقىىىىىتىپتىكەن، ئىجىا قىلىۇ ئرچرن 'ئۇسۇلى

'ئۇسۇلى  يىگى 'شىڭ  ئىكك  يرز ئالتە پارچە 'سۆڭىك ' چۇگۇلۇپ كېتىپتۇ. خان 

ھۇشىن  يىغقاش ىن -ئۇ ئەن تاڭ قاپتۇ. -يەردىك  ياغاچ پارچىلىىىن  كۆرمپ ھاڭ

تۇ.   ىاق ئويۇش ' ئىكەشلىك  ئېسىگە كەپشكېيىن، ئۆزى كۆرگەن بۇ ئويۇشنىڭ 'قو  

 

ماھارىتىگە  -ئويۇش ىن كېيىن، خان ھەيكەلتاراچنىڭ يۇقۇرىي سەۋىيەلىك ھۆشەر

ئىنئام بېىىپتۇ. بىلەن بىى ئارغىماق سەر ئالتۇن  مىڭئاپىىىن ئوقۇپتۇ ۋن ئۇشىڭغا   
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                ساراي  ئرچرن راھىپالر .29

 سال ۇرۇش

 

           ۆزلىنى ىغان >دامامۇك  شى اشا<  بۇ ھېكايە  ئاقىللىق بىلەن ئاخماقلىق ھەققى ن س)

                               ئەسىىدن -4شومى ا بايان قىلىنغان.  بۇ شوم مىالدى  ادېگەن بۇدد

.(تۇرپاش ا خىتايىىغا تەرجىمە قىلىنغان  

 

بارىگاھ ... ساكيامۇش  ماگاتا دۆلىتىنىڭ راجاگىىخا شەھىىى ىك   بىى  بامبۇكزارلىقتا 

كوشاال دۆلىتىنىڭ ۋنزىىى سۇداتتا  تەرغىپ قىلىىاتقان يىلالردا،  ن ۇپ بۇددىزمۇرق

قېىىالرشىڭ غەمگۇزارى' دنپ شام  -يېسىى، تۇل-غۇرۇبا، يىتىم-'غېىىپ  دېگەن باي

ۇ ئرچرن بۇددىزمن  تەرغىپ قىلىبۇ ئەل ن ساكيامۇشىنىڭ  ، قازاشغان ئىكەن. ئۇ

ئۇشىڭغا شەھەر ئىچ ئاغىىتىپ، ئاڭالپ،   اڭى ىغاشلىقىنچاقىىىم يول م 120كرش ن 

زىمىن سېتىىېلىپ، ساراي سال ۇرۇپ بېىىشن  ئويالپتۇ. -ئىىى ىن باغ  

 

 
غاردا-8بۇ رنسىم   
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. كېلى ىكەنبىى شاھزادىنىڭ زىمىن  مۇۋاپىق ساراي سالغۇزۇش ئرچرن ساكيامۇشىغا  

'باغنىڭ ئورشىغا   سۇداتتا باي شۇ زىمىنن  سېتىىالماقى  بولۇپتۇ. شاھزادن ئۇشىڭغا

ش  قوبۇل بۇ باھاباي سۇداتتا  دنپتۇ.  ' شۇ  ئالتۇن ياتقۇزۇپ چىقىڭ، باغنىڭ باھاس 

 قىلىپتۇ.

 

قەلەش نرلىىى بولغان  راھىپالرغا   ياخش  زىمىنن  زاماشنىڭ  ش اق بۇ ىنىڭ شاھزاد

 بېىىشكە راي  يوق ئىكەن، ئەمما گېپى ىن ياشالماي قاپتۇ. 

 

التە مەزھەپ' دنپ ئاتالغان بۇددىزمغا قارش  تۇرى ىغان بىى خىل ئەين  زاماش ا 'ئ

جەھەتلەردن  دۇشيا-مالۋن ھەربىي كرچ  كۇچالر بار ئىكەن.  ئۇالر خىالپەتى  

'ئالتە مەزھەپ' شىڭ كرچ  بىلەن   راھىپالردىن كۆپ ئرسترن تۇرى ىكەن. شاھزادن

قىن  تېپىپ سۆزلىشىپتۇ. راھىپالرش  قورقۇتۇپ قاچۇرماقى  بولۇپ، ئۇالرشىڭ باشلى  

 

'ئالتە مەزھەپ' راھىپالرغا كارامىتىن  كۆرسرترش ئرچرن مۇسابىقە ئېالن قىپتۇ. 

مۇسابىقىغا دېگەن كىش  راھىپالردىن شارى بۇتىا   ،دېگەن كىش  ئۇالردىن رادۇكشا

 چرشمەكى  بوپتۇ. مۇسابىقە باشلىنىپتۇ. 

 

زى ئۇچلۇق بىى ئۆكرزگە ئايلىنىپ، رادۇكشا شاھايىت  ھەيىنتلىك، چەب نن، مۆڭگر  

يېىاقتىن ئېتىلىپ كەپتۇ. شارى بۇتىا بولسا بىى مەغىۇر شىىغا ئايلىنىپ، ئۇمۇ يېىاقتىن 

 ئال ىىىماي مېڭىپ كېلىپ، ئال ى پۇت  بىلەن ئۆكرزگە پەشجە قويۇپتۇ....

 

ىڭ مۇسابىقە كۆرمپ، غالىب بىلەن مەغلۇبقا ھۆكرم چىقارغىل   كەلگەن خان راھىپالرش

مىڭ  18غەلىبىسىن  تەبىىكلەپتۇ ۋن ساكيامۇشىن  شەھەرگە تەكلىپ قىپتۇ. شەھەردن 

ئرچرن سېلىنغان  راھىپالرئۇزۇن ئۆتمەي . تۇئادنم ساكيامۇشىنىڭ تەرغىباتىن  ئاڭالپ

يمۇ پرترپتۇ. اسار  
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رنسسام .30  

 
بۇ شوم   . ا شوم توپالشغان  ىىىتەمسىلل -خەلق ماقال >ساميۇكتا ئاۋاداشا< دېگەن  بۇ ھېكايە)

قىلىنغان.  ھەر بىى   تەرجىمەبىى شەچىە قېتىم يىلىغىىە خىتايىىغا  -405يىلى ىن -25مىالدى 

               ھېكايىن  پىكفېسسور   مەن بۇ  بار. توال پەرق-ئاز  نشۇسخى ا ھېكايە تېكىستى

                                    ئاينىڭ-7يىل  -1947  تەرجىىمە قىلىپ جىشەشلىن توخىىىى ىن

                                          شۇسخا  قىلغان    گېزىتى ن ئېالن   كرش  >داگوڭباۋ< -2

.(ئاساسى ا تەييارلى ىم  

 

باشقا بىى  بار ئىكەن، ئۇ( بىى مەشھۇر رنسسام ئوتتۇرا ھىن ىستاشلىقئوتتۇرا ئەشەتكەكلىك )

ھەيكەلتاراچ ئۇش   ئۆيىگە مىھمان بولۇپ  ەشھۇرمئۇ ئەل ىك  بىى ش ن، ەلگەئەلگە ك

 كېلىپ قۇشۇپ قېلىشقا تەكلىپ قىپتۇ. 

 

-ش  چىىايلىق كىيىن مرمپ'ىاق قىزشقو'بىى ىغان ياس ىنياغاچتئۆزى  ھەيكەلتاراچ

' ڭيېنىمغا كېلى'  'غائۇماق قىز'رنسسام بۇ   ياساپ مىھماشنىڭ خىزمىتىگە قويۇپتۇ.

قارشىلىق بىل مرمى ى قىز ئىپادن بىل مرمەپتۇ. رنسسام ئۇش   ەكلىپ قويۇپتۇ. دنپ ت

ئۇماق ' ... ...ش  تارتىپ كارۋاتقا چىقارماقى  بولۇپتۇ 'ئۇماق قىز'دنپ چرشىنىپ،  

ىاق شم ئۇشىڭ قواقوللىىى ئاجىاپ كېتىپتۇ. رنسس-پۇ  ،ئرزملرپ  يىپ 'شىڭ قىز

ىپ قويغان ىاقن  پەرق ئېتەلمەي قىلشىلەن قوئۆزىنىڭ ئادنم ب ىپ، ئىكاشلىكىن  بىل

'ئەم ى جامائە  ئال ى ا كرلكىگە قالى ىغان   قاتتىق خىجىل بوپتۇ.  ىنئىشى

دن، دنرھال ئورشى ىن تۇرۇپ،  ئىشىكنىڭ ئۇدۇلى ىك  تامغا -بول ۇم' دنپ ئويالپتۇ

. چىقىپتۇسىزىپ قىلىپ  'ئېسىلىپ ئۆلىىالغان'  رنسىمىن   ئۆزىنىڭ  

ئەتىس  ئەتىگەش ن مىھماشن  يوقلىغىل  كېلىپ، ئىشىكن   ھەيكەلتاراچ ساھىپخان

  نىاق قىزشىڭ يەردشقو ۋنلىقىن  'ىالغانىمىھماشنىڭ 'ئېسىلىپ ئۆلتىكەن، ئېىىپ
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، ئۆزىنىڭ غەلىبە دن-تۇبۇ ئۆلرمنىڭ سەۋنپىن  چرشنىپ مپ،ياتقاشلىقىن  كۆر

ەمنۇن بوپتۇ.ازاشغاشلىقى ىن مق  

 

                 
ۇ رنسىمنىڭ ئەسل  شۇسخىس  گېىماشىيى نب  
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خەۋىىىن   'ئۆلرم' رنسسامنىڭ بولغان مەشھۇر مىھمىن  ئېزىز ئۆزىنىڭ  ھەيكەلتاراچ 

خاشنىڭ ئادنملىىى يېتىپ كەلگرچە رنسسامن  ئېسىلىىالغان  . خاشغا مەلۇم قىپتۇ

ىكەن، ئاغامىى ىن چرشررمپ تۇرماقى  بولۇپ، پالتىس   بىلەن ئاغامىىن  چاپقان ئ

 پالتا تەگكەن يەردىن بىى پارچە كاكىل الي چرشرپتۇ. 

 

يۇقۇرى گە مۆكرپ تۇرغان دنپتۇ ئىشىكنىڭ كەينى-، ىمن  چاپتىڭىزرنسىممىنىڭ  سىز -

رنسسام ئۆزىن  ئاشكارىالپ. بۇ چاغ ا ، ھەيكەلتاراچ ئۆزىنىڭ ئادنم  ماھارنتلىك 

يۇقۇرى بۇ  ىجىل بولۇپتۇ. قاتتىق خ  ىن مىگەشلىكىلەش مرملبىلەن رنسىمن  پەرق

پەللىگە تېخىمۇ يۇقۇرى مەھارىتىن  ھەر ئىككىس  كىش  مەشھۇر ئىكك  ماھارنتلىك 

ئۇلۇغ سەپەرگە ئاتلىنىپتۇ.ئرچرن  كۆتررمش   

 

 

پىل كۆش مرمش .31  

 

         ئويۇلغان ئىكەن،گە تاش ئابى ىبىى ئەسىىدن قەدىمق  ھىن ىستاش ا -3بۇ ھېكايە مىالدى )

             ا ئەپەش ىنىڭ >بۇددىزم ھېكايىلىىى ىنشىمنىڭ فوتو كوپىس  چاڭىېنۇ رنسئ    

.(كىىگرزملگەن  تالالشما< دېگەن كىتابىغا  

 

ئۆزى  بىى پىل باققان ئىكەن. بار ئىەن، ئۇ  ... جاش را  پىاپاسا ئىسىملىك بىى خان

قىپتۇ. مىنىپ سىىتقا چىئۆزى  ئۇش ئۇش  مىنىككە كۆش مرمپ بولغاش ىن كېيىن،   

 ئۇش  قوغالپ كېتىپتۇ. ال، ۇ پىل يول ا بىى چىش  پىلن  كۆرمپئغان كۆش مرملرپ بول

 پىلغا منىىالغان خان جامائە  ئال ى ا كرلكىگە قاپتۇ. 
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غاردا-14بۇ رنسىم   

 

ئۇش  كۆش مرمش  . شۇشىڭ ىن كېيىن پىلن  قايتى ىن كۆش مرمشكە باشالپتۇخان 

ئارزۇ  ئۇ پىل خانقوللۇشۇپتۇ، ئەمما  مۇسىز چارىالرشىجەرياشى ا بىى مۇشىە رنھىم

يەشىال  ۇپ چىقماي، بول پىلقىلغاش نك گەپ ئاڭالي ىغان، ئادنم تەبىئەتلىك 

تەبىئىتىن  ئۆزگەرتمەپتۇ. ھايىان   
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. چىپار بۇغا32  

 

دى مىال ىنىڭبۇ ھېكايئىكەن.  سۆزلەپ بەرگەن شاگىىتلىىىغاى ئۆزساكيامۇش   بۇ ھېكايىن )

شۇسخىس  بار.( خىتايىىغا تەرجىمە قىلىنغانن يىلالردا توخىىىى -222-280  

 

بىى چىپار بۇغا بولغان ئىكەن. ئۇشىڭ تركلىىى بىى دنم ئۇش اق،  ق  زاماش ابۇرۇش

 ىكەن. ئادنتتە كىشىلەر ىرئۆزگررمپ تۇ گەرنڭئوخشىمىغان بىىدنم بۇش اق 

ەلەي ىكەن. پەرق ئېت ن توققۇز خىلرنڭلەردىن ئاران ئۇشىڭ ىك    

 

 
غاردا-17بۇ رنسىم   
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بىى كرش ، چىپار بۇغا گاڭگا دنرياس  بۇيى ا ئوتالۋاتقاش ا، دنريا سري   بىى ئادنمن  

دن، دنرھال سۇغا سەكىنپ چرشرپ ، ئېقىپ –ئېقىتىپ كېلىىاتقاشلىقىن  كۆرمپ قاپتۇ 

 كېلىىاتقان ئادنمن  دممبىسىگە يردمپ قىىغاققا ئېلىپ چىقىپتۇ.

قۇتۇلغان ئادنم چىپار بۇغىغا تەشەككرر ئېيتىپتۇ ۋن ئۆزى ىن قاش اق ۋاپا  خەتەردىن

ن  سوراپتۇ.ىقىتەلەپ قىلى ىغاشل  

مىنىڭ ئەھىالىمن  ئادنملەرگە سۆزلەپ  -ر بۇغا،ادنپتۇ چىپ-ئىىسىڭىزدن تۇتۇڭك ،-

بەرمەڭ، مىنىڭ تېىنم چىىايليق، گۇشۇم تاتلىق، مرڭگرزمم ئەتىىالىق، ئادنملەرشىڭ 

ماڭا قەن قىلى ۇ.    يامان،شەپس  

 

دنپ ۋندن بېىىپتۇ قۇتقۇزۇلغان ئادنم.  -دېگىنىڭىزش  چۇقۇم بىجا كەلتررىمەن،-  

  

زىمىن ۋن گرزنل قىز ئىنئام بېىىلى ۇ' دنپ -'كىمك  چىپار بۇغىن  تۇتۇپ كەلسە، ئۆي 

ن خاشىۇ چرشى چرشك   .پۇقىالىىىغارن تپر  خاشچىقىىىپتۇ شۇ ئەلنىڭ يارلىق ئېالن 

ئۇش  تۇتقۇزۇپ كېلىپ تېىىسى ن قېلىپ،  بىى چىپار بۇغىن  كۆرمپتېىىس  چىىايلىق 

شن  ئويلىغان ئىكەن. كېيىم قىل ۇرۇپ كىيى  

 

بۇ دۇشيادا لىماي، ساۋاپلىق توپ ئرچرندۇشيا  كەلگرس  م نچىپار بۇغا قۇتقازغان ئاد

خاشن   ،ويالپن  ئياشاش پاراغەتتە-مال تېپىپ راھە -پۇل خاش ىن ئىنئام ئېلىپ،

 كۆرسەتكەنياشاي ىغان ئورۇشن  بۇغا چىپار  . ئۇتۇچىپار بۇغا بار جايغا باشالپ بېىىپ

قول  خۇددن ئىتتىك  بىى  تۇرى ىغان جاين  كۆرسەتكەن  بۇغائۇشىڭ چىپار  ۋاقىتتا، 

  مۆرىسى ىن ئاجىاپ يەرگە چرشرپتۇ. دنرھال ەسكەش نك قىلىچ بىلەن ك

 

ئۇشىڭغا پ، ىبىلچپار بۇغىنىڭ تەڭىى ئىكەشلىكىن  ن بۇ ھادىسىگە ئاساسەخان 

  بۇ چاغ ا، چىپار بۇغاتەڭلەپتۇ.   تەڭلىگەن ئوقياش  دنرھال ھېلىق  ئادنمگە

 ئۇالرشىڭ كۆز ئال ى ا پەي ا بولۇپتۇ. 
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ئۆزىنىڭ جازاسىن  ئۆزى  ئۇ بۇش اق ۋاپاسىز ئادنمن  جازاالپ ئاۋارن بولماڭ،-

  دنڭبولسا ماڭا ىپىڭىز قاش اق تەل -دنپتۇ چىپار بۇغا،-تاپسۇن،

 

 -زنخمە  يەتكرزمەن-پرترن ئەلگە بۇغىالرغا زىيان ،خان بۇ ۋنقەدىن تەسىىلىنىپ

  لىك توغىىسى ا يارلىق چرشررمپتۇ.

   

 

 غا ياردنملىشىپ خاشىشن مايمۇشنىڭ خاش .33

بېىىش  پئېزدىشى  

 
ھەققى ن سۆزلىنى ىغان  بۇ ھېكايە ئىنساشىيەتتىك  ئازاپ دېڭىزى ىن قۇتۇلۇپ قىىغاققا چىقىۇ)

                 يىل   -252مىالدى  نىڭگەن شوم ا بايان قىلىنغان. بۇ شومې>پارامىتا سۇتىا< د

شۇسخىس  بار.( خىتايىىغا تەرجىمە قىلىنغان  

 
بىىىى خىىان بىىار ئىىىكەن، ئىىۇ ئىىادالەتپەرۋنر ئىىىكەن. خەلىىق ئۇشىڭىى ىن رازى  

تاغىسىى  قىىارا بىىىى تۇرۇۋتقىان  بولىىۇپ لىىېكىن ئۇشىىىڭ باشىقا ئەلىى ن خىىان ئىىكەن.

ھەرخىىىل باشىىا تېپىىىپ جىيەشىنىىىڭ دۆلىىىتىگە  ، شىىىيە  زالىىىم ئىىىكەن. ئىىۇ

                      پاراكەشىىىىى ىىىلىك سىىىىىالى ىكەن.   وزغىىىىىاپھۇجىىىىىۇم قئۇچتۇمتىىىىىۇ  

                                    

  بىىكىىىرش ، تاغىىىا خىىىان جىيەشىنىىىىڭ دۆلىىىىتىگە يەشە ھۇجىىىۇم قىپتىىىۇ. جىيەشىىى

ئىىادالەتپەتىنر خىىان ئىىۇرۇش بولىىۇپ قالسىىا ھەر ئىككىى  تەرنپىىتىن كىىۆپ ئىىادنم 

  ن  قىىارار قىلىىىپ، ئۆلىىرپ ، يارىلىنىىى ىغاشلىقىن  ئىىويالپ، ئىىۇرۇش قىلماسىىلىق

          ئىىۆزى دۆلەتنىى  تاشىىالپ، خاشىشىىىن  ئېلىىىپ ئورماشلىققىىا كېىىىىپ كېتىپتىىۇ. 

               



ىالرقىزىل مىڭ ۆئيگە سىزىلغان   ھېكاي  

 

 129  قۇرربان ۋەلى

 

 
غاردا-17بۇ رنسىم   

 

مېىن ئۆزى بىى كرش   ئادالەتپەتىنر خانۇپ ئىستىقامە  قىلىىاتقان تۇر ئورماشلىقتا

ئېلىپ قېىىپتۇ. بۇالپ تەرگىك  كەتكەش ن، ئالىاستىالر شىيىتىن  بۇزۇپ خاشىشن    

 

خان ئوقياش  قولىغا ئېلىپ، خاشىشن  ئىزلەپ مېڭىپتۇ. بىى سرزمك بۇالق بويىغا 

تاغا   ،رغان بىى مايمۇشن  كۆرمپتۇ. ئۇ دادلىنىپ ئولتۇ-كەلگەش ن ، ئۇ يەردن يىغالپ

قوغالپ چىقىىىلغان مايمۇن پادىشاھ  ئىكەن. ئۆز يۇرتى ىن خان تەرىپى ىن 

قايتۇرۇپ ئېلىشىغا يۇرتىن  ئادالەتپەرۋنر خان بۇ مايمۇن پادىشاھىنىڭ  ئۆز 

ئرچرن ئادالەتپەرۋنر  ئىپادىلەش.  بۇ مايمۇن پادىشاھ  تەشەككۇر لىشىپتۇياردنم

ڭ خاشىشىن  تېپىشقا ياردنملىشىپتۇ.  خاشنى  
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بىى قۇش خاشىشنىڭ دېىىكىن  ئااللماپتۇ.  ئەتىاپتىك  ھەممە جاين  ئىزلەپتۇ، ئۇالر 

ئۇالرغا ئۇچۇر يەتكرزمپ 'خاشىشن  ئەج ىھار دېڭىزدىك  بىى ئارالغا قاماپ قوي ى'  

 دنپتۇ. 

 

بىپايان دېڭىزدىن   بۇ  تۇ.دېڭىز بۇيىغا كەپبىلەن بىللە ئادالەتپەرۋنر خان مايمۇشالر 

-بۇ ھەقتە مايمۇن پادىشاھنىڭ پۇقىالىىى ھەرخىل پىالن قاش اق ئۆترش كېىنك؟

بىى قوتۇر مايمۇن  ئوتتۇرىغا قويغا پىالن قوبۇل قىلىنىپتۇ.  كۆرسرترپتۇ.  ئېقىل   

 
بىى يول ياساپ  ، قولىغا تاش ئېلىپ دېڭىزغا تاشالپھەر بىى مايمۇن ن بۇيىىە، الپى

ئەج ىھار خاشىشن  قاماپ قويغان  ،دېڭىزغا كېىىپئۇالر شۇ يول بىلەن  تۇ. پچىقى

                                                               . ېلىپتۇئارالن  مۇھاسىىىگە ئ

 

ئاچىىق گاز قاپالپ كېتىپتۇ،  مايمۇشالر ئەتىاپن   ئەج ىھار سېھىى ئىشلىتىپتۇ: 

چىقىىىپ  ش ھېلىق  قۇتۇر مايمۇن يېنى ىن 'پەرنشتە دكرىس ' ماغ ۇرسىزلىنىپتۇ. 

خاشغا ۋن مايمۇشالرغا پۇرۇتۇپ قويغان ئىكەن، ئۇالر ھەممىس  بىىدىن ئەپشەپ 

 قايتى ىن ماغ ۇرلىنىپتۇ. 

 

ئەج ىھار يەشە سېھىى ئىشلىتىپتۇ: ئالەمن  بۇلۇ  قاپالپ، چاقماق چېقىپ، شارقىىاپ 

 يامغۇر يېغىپتۇ.  

 

دنپتۇ قۇتۇر مايمۇن ئادالەتپەرۋنر خاشغا. خان ساداق -وقن  ئاتسىال،ئەم ى ئ-

تارتىپ، بۇلۇتقا قارىتىپ ئوق ئرزمپتۇ. ئەج ىھار يارىلىنىپ دېڭىزغا چرشرپتۇ. 

 مايمۇشالر دېڭىزدىك  ئەج ىھار دنرۋازىسىن  ئېىىپ خنىشن  قۇتقۇزۇپ چىقىپتۇ. 

پتۇ. ئىكك  ئەلنىڭ خەلق  يرز بەرگەش ن  خاشنىڭ تاغىس  ئۆلر ەدنل مۇشۇ ۋنق

پرترشلەي ئادالەتپەرۋنر خاشغا قاراشلىق بوپتۇ، بۇ چوڭ ئەل ن جاھالە  ترگەپ، 

 قايتى ىن سائادن  باشلىنىپتۇ. 
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دنپتۇ  -ئايال كىش  ئېىى ىن بىى كرن ئايىىلىپ قالسا گۇمان تۇغۇلى ۇ،-

ە كرن سەن ئەج ىھارشىڭ دنرگاھى ا ئون شەچى -ئادالەتپەرۋنر خان خاشىشقا،

. بېىىپ تۇرغىن قامال ىڭ،  قائى ىمىز  بۇيىىە سەن ئاشاڭنىڭ ئۆيىگە   

 

لېكىن بەدىنىگە پاتقاق  ، پاتقاقتىن ئرشرپ چىققان -دنپتۇ خاشىۇ، -مەن،-

يۇقتۇرمىغان شىلۇپەر گۇللى نك پاك. بۇ گېپىمنىڭ راسلىق  ئرچرن ھازىىال  يەر 

 يېىىلغاي 

 

بولۇپتۇ، ئادالەتپەرۋنر خان خاشىشنىڭ  بۇ چاغ ا، يەردىن بىى يۇچۇق پەي ا

 پاكلىقىغا ئىشىنىتۇ. 

 

 

           دېڭىز سريىن  چىقىىىپ تاشالپ  .34

 گوھەر سرزمش

 

      بۇ ھېكايە بۇدداشىڭ سەرگرزنشتىلىىى ھېكايەقىلىنى ىغان >بۇددا جارىتا سۇتىا< دېگەن )

                              يىىغا يىل  خىتا -687شوم ا بايان قىلىنغان. بۇ شومنىڭ  مىالدى 

.( تەرجىمە قىلىنغان شۇسخىس  بار  

 

كىىىك ۋاقتى ىال  'پرترن ئالەمگە سەدىقە بار ئىكەن، ئۇ شاھزادن بىى ئېقىللىق 

پاراغەتكەئېىىشتررىمەن' دنپ قەسەم قىلغان -ياغ ۇرۇپ، بارچە جاشلىقن  راھە 

'گەرچە ھازىى مىنىڭ  شاھزادىغا  ۋن   ىن پەخىىلىنى ىكەنئىكەن. دادىس  ئۇشىڭ
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لىسەك، ئاش ىن ەېلخىل گوھەرش  تېپىپ ك 7بايلىقىم كۆپ بولسىمۇ، ئەمما دېڭىزدىن 

. نپتۇد ' ى ۇبۇ بايلىق بىلەن بارچە جاشلىقنىڭ ئېھتىياجىن  قام ىغىل  بول  

 

دېڭىزغا مېڭىپتۇ. مىڭ تاپقىل  گوھەر ئەستە تۇتۇپ،  دادىسىنىڭ سۆزىن   شاھزادن

گوھەرلەرش  باشقا كىشىلەرشىڭ قولىغا تاپقان خىل گوھەرش  تېپىپتۇ،  7قەتتە مۇشەق

ئەج ىھار ، ئۆزى بولسا دېڭىزغا ئىىكىىىلەپ مېڭىپ تۇتقۇزۇپ ئوردىغا  ئەۋنتىپتۇ. 

خاشىنىڭ ئوردىسىغا يېتىپ كەپتۇ.  ئەج ىھار خاش  شاھزادىنىڭ گوھەر ئىزلەش 

چاقىىىم  20رشىمۇ بېىىپتۇ. بۇ گوھەر ئوردى ىك  ئاق گوھە  ركھى ىن تەسىىلىنىپ،

كېلەلەي ىكەن. يېنىغا ئېلىپ  ئارىلىقتىك  گوھەرلەرشىڭ ھەممىسىن  ئۆز  

 

 
غاردا-14بۇ رنسىم   

 

خىۇستال شەھەر، كرمرش شەھەر، ئالتۇن شەھەر  ،شاھزادن دېڭىزدا ئەينەك شەھەر

  4ن جەمئ  دېگەن موجىزىلەرشىڭ ھەممىسىن  كۆرمپتۇ، ئۇشىڭ  ھەر بىىى ىن بىىدى
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. ېڭىپتۇم داشە ئاي گوھەر ئېلىپ  

 

دېڭىزدا گوھەر كۆپ،  ئەمما ئاي گوھەردنك قىممەتلىك گوھەر  ئىنتايىن ئاز ئىكەن، 

شۇش اق بولغاشلىق  ئرچرن، دېڭىز ئىالھلىىى بۇ ئاي گوھەرلەرشىڭ قۇرۇقلىققا ئېلىپ 

 كېتىلىشىگە شارازى بولۇشقان ئىكەن. 

 

بولغاش ا، دېڭىز ئىالھلىىى ىن بىىس  ئادنم سىياقىغا كىىپ  شاھزادن قىىغاققا چىقىپ 

قولى ىك  ئۇشىڭ ئال ىغا كېلىپ، گوھەرلەرش  كۆرمپ بېقىشن  تەلەپ قىپتۇ. شاھزادن 

گوھەرلەرشىڭ ھەممىس  دېڭىزغا ئىكەن، ئۇشىڭ قولى ىك   ش  كۆرسەتكەنلەرگوھەر

 چرشرپ كېتىپتۇ. 

 

ى ىن سرزمۋېلىشقا بەل باغالپ 'مەن ساشسىز شاھزادن ئاي گوھەرلەرش  دېڭىزدىن قايت

بۇرۇشق   -دنپ تۇلۇق ئىشەشىە بىلەن خىتاپ قىپتۇ، -قېتىم دۇشياغا كەل ىم، 

ئاققان قاشلىىىم يىغىلسا، تۆ   دۆۋىلەشسە سۇمېى  تېغى نك بولى ۇ،  مسۆڭەكلىىى

سۆڭەكلەردىن تۆرنلگەن، شۇڭالشقا  –دېڭىز بولى ۇ،  مەن ئاشۇش اق كۆپ قان 

ادنم  شۇشىە چوڭ، مۇشۇ بىى دېڭىزشىڭ سريىن  چىقىىالماسمەشمۇ؟  ...  ئىى  

 

،    كرش-14  شاھزادن قولىغا بىى تاۋاق ئېلىپ، دېڭىز سريىن  چىقىىىشقا باشالپتۇ.

ياردنملىشىپتۇ. دېڭىز سريىنىڭ ئرچتىن ئىككىس   ئۇچۇپ چرشرپ تەڭىىلەرئەرشتىن 

ى بۇش اق قىلىشنىڭ ئاقىىىت  ئۆزلىىى چىقىىىلىپ بوالي دېگەش ن، دېڭىز ئىالھلىى

 ئرچرن ياخش   بولماي ىغاشلىقىن  ھېس قىلىپ، ئاي گوھەرلەرش  قايتۇرۇپ بېىىپتۇ. 

 

ر بىلەن دۆلە  خەزىنىسىن  تولۇقالپ،  ەشاھزادن دېڭىزدىن ئەكەلگەن گوھەرل

ئالەمگە سەدىقە قىلىشقا باشالپتۇ. بىى شەچىە يىل ئىىى ن بارچە  -خەلق پرترن 

پاراغەتكە ئېىىشىپتۇ.  -شلىق راھە جا  
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سېخ  شاھزادن .35    

 

بۇ ھېكايە بۇدىساتىىاالرشىڭ يارالمىش  ھەققى ن سۆزلىنى ىغان >كشاماكارا بۇدىساتىىا سۇتىا< )

          يىلالردا خىتايىىغا – 280-222.  بۇ شومنىڭ مىالدى ا بايان قىلىنغاندېگەن شوم 

.(تەرجىمە قىلىنغان شۇسخىس  بار  

 

بۇرۇشىسى ا،  شىىا ئىسىملىك بىى خان ئۆتكەن ئىكەن، ئۇ ئەلن  بۇددىزم قاشۇش  

بۇيىىە ئى ارن قىلغاچقا  دۆلە  قۇدرنتلىك، خەلق باياشا  بولغان ئىكەن. ئۇشىڭ 

ساخاۋن  قىلىشقا ئامىاق ئىكەن. ئۇش   –شاھزادىس  كىىىگى ىن تارتىپال سەدىقە 

 خەلق ياخش  كۆرى ىكەن. 

 

 
غاردا-17ىم بۇ رنس  
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تەڭىىلەر قارىغۇ، گان،  گاچا، ئاقساق،  شاھزادن سەيلىگە چىقىپتۇ.  ،بىى كرش 

 –خىل تەلەپ -ئۇشىڭ يولىن  توسۇپ، خىلمۇ رۇپۇت چوالق قىياپىتىگە كېىىپ

شاھزادن سەيلى ىن قايتىپ كەلگەش ىن كېيىن،   ئوتتۇرىغا قويۇپتۇ. ئىلتىجالىىىن  

باشالپتۇ.كۆلەم ن سەدىقە قىلىشقا -كەڭ  

 

دمشمەن ئەل ىن بىى بىاھمان كېلىپ، بۇ ئەلنىڭ جەڭلەردن داڭ چىقارغان ئەتىىالىق 

ئاق پىلن  تېلەپتۇ.   شاھزادن ئۇ پىلغا ئالتۇن ئىگەر توقۇپ، ئۇش   بولغان  مرلك 

خان بۇ خەۋنرش   ئوڭ قول  بىلەن يېتىلەپ كېلىپ سەدىقە قىلىپ بېىىىېتىپتۇ. 

شاھزادن   پتۇ.لىۋنزىىلەر شاھزادىن  جازاالشن  تەلەپ قى  .ئاڭالپ ھۇشى ىن كېتىپتۇ

يىللىق پالىنىپتۇ. مەلىكىمۇ بالىسىن  ئېلىپ  12قەش ىھار دېگەن جاي ىك  بىى تاغقا  

شاھزادن بىلەن بىللە مېڭىپتۇ. ئۇالر  شەھەر سېپىلى ىن چىقىپ بولغىىە،  شۇرغۇن 

ۋامالشتۇرۇپتۇ. شاھزادن ئۆزى شەرسىلىىىن  سەدىقە قىلىپ بېىىىېتىپ سەپىىىن  دا

مېڭىپتۇ.گە ئولتۇرۇپ ئىكك  بالىس  بىلەن مەپىبولسا ، مەلىكە قا مىنىپئارغىماق  

 

 
غاردا-17بۇ رنسىم   
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يول ا بىى بىاھمان ئۇچىاپ شاھزادى ىن مىنگەن ئارغىمىقىن  تېلەپتۇ. شاھزادن ئۇش  

ەپ سەدىقە قىلىپ بېىىپتۇ.بىىل-سەدىقە قىلىپ بېىىپتۇ. مەپىگە قوشقان ئاتالرشىمۇ بىى  

 

ئۇالر تاغقا يېتىپ كېلىپ ئىستىقامە  قىلىشقا باشالپتۇ. ئۇالر تۇرغان جايغا يەشە بىى 

بىاھمان كېلىپ 'مىنىڭ خوتۇشۇمغا ماالي كېىنك بولۇپ قالغان ئى ى، بالىلىىىڭىزش  

ئىكك  نىمۇ سەدىقە قىپتۇ. لېكىن ، بالىلىىىمااليلىققا  بەرسىڭىز' دنپتۇ.  شاھزادن 

بالىس   ' بىز خان ئەۋالدى، ھەرگىز ماالي بولمايمىز' دنپ ئۇشىماپتۇ. شاھزادن 

باغالپ بىاھماشغا تۇتقۇزۇپتۇ.  ى ابالىلىىىنىڭ  قولىن  سۇدا يۇيۇپ، ئاش ىن ئاغامى  

 

 
غاردا-38بۇ رنسم   

 

ىپ مەلىكە بالىىسىنىڭ ئىچ ئاغىىقى ا ئېلىشىپ قاپتۇ. بىى كرش  يەشە بىى بىاھمان كېل

 مەلىكىن  سەدىقە قىلىپ بېىىشن  تەلەپ قىپتۇ. شاھزادن  مەلىكىنىمۇ  بىاھماشغا 
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كېلىپ،  غاش ىن كېيىن قايت  سەدىقە قىلىپ بېىىپتۇ. لېكىن بىاھمان يەتتە قەدنم ماڭ

شاھزادىگە 'ھەر شەرسىن  سەدىقە قىلسىڭىزمۇ خوتۇشىڭىزش  ھەرگىز سەدىقە قىلماڭ' 

ىپتۇ. دنپ مەلىكىن  قايتۇرۇپ بېى  

      

 

.خاشنىڭ دنۋا سورىش 36  

 

          بۇ ھېكايە ئاقىللىق ۋن ئاخماقلىق ھەققى ن سۆزلىنى ىغان >دامامۇك  شى اشا سۇتىا<)

                              يىل  خىتايىىغا  -445شومنىڭ مىالدى  بۇ ا بايان قىلىنغان. دېگەن شوم 

.(تەرجىمە قىلىنغان شۇسخىس  بار     

 

 
غاردا-8بۇ رنسىم   
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كوشاال دۆلىتىنىڭ ۋنزىىى سۇداتتا بۇددا راھىپلىىىغا ساراي سال ۇرۇپ بەرگەن 

زاماش ا،  بىى راھىپ بولغان ئىكەن. ئۇ يوقسۇل بولغاچقا، كۆپ ئىشالردا خوتۇشىنىڭ 

  ،بىاھماشنىڭ زىىائەتلىىى پىشىپتۇتەشىسىگە قېلىپ كۆڭل  ئارام تاپماي ىكەن. -تاپا

ئرچرن خوشنىسى ىن كاال سوراپتۇ.  كالىن  ئىشلىتىپ بولغاش ىن  خامان تېپىۇ

'كالىن  ئىشلىتىپ بول ۇم، بېىىپ، ھەي نپ ئىشىك ئال ىغا  نىڭخوشنىسى ، كېيىن

خوشنىس  يتىپ كېتىپتۇ. اايال قھازىى ئۆزلىىىگە قايتۇرۇپ بەردىم' دېگەن سۆزش  قىلم

خوشنىس  ئۆتكەش ن،  ىى شەچىە كرنكاال بىلەن كارى بولماپتۇ. كاال يوقاپ كېتىپتۇ. ب

خاشنىڭ ئال ىغا ش  سوراتقىل  دنۋاكالىن  سوراپ كەپتۇ. ئۇالر گەپ تالىشىپ قاپتۇ. 

. ىپتۇڭېم  

 

'ئاتن  توسىىال'   ئا  باققۇچ  بىاھماشغا ،يول ا بىى ئا  يۇگۇرۇپ كېلىىاتقان ئىكەن

ئېلىپ ئاتقا  دنپ توۋالپتۇ. بىاھمان دنرھال يەرگە ئېڭىشىپ، قولىغا بىى تاش

ئاتنىڭ پۇت  سۇشۇپتۇ.  ئا  باققۇچ   ، تاش ئاتنىڭ پۇتىغا تېگىپ ،قارىتىپ ئېتىپ 

تۆلەيسەن' دنپ  بۇ خاشنىڭ ئېت ،پۇتىن  سۇش ۇرۇپ قوي ۇڭ،  اتنىڭسەن ئ'

خاشنىڭ ئال ىغا مېڭىپتۇ. سوتالتقىل  تۇرۇۋېلىپ، بىاھماشن    

 

بىى ئادنم   ،پ كېتىىاتقان يول ائىكك  دنۋاگەر بىاھماشن  خاشنىڭ ئال ىغا ئېلى

ئۆستەڭ چوڭقۇر، سري   ئىكەن،ئۆترۋاتقان   ىنئۆستەڭپالتىسىن  ئاغزى ا چىشلەپ 

مۇشۇمۇ؟'  'كېىىك  ئادنم ىن  ئۆترۋاتقان  ىنئۆستەڭ بىاھمانئۇ  ئۇلۇغ ئىكەن.

دنپ  سوراپتۇ. ئۇ كىش  بىاھماشنىڭ سۇئالىغا  جاۋاپ بېىىۇ ئرچرن ( ئۆتەڭكېىىك= )

پالتىس  سۇغا چرشرپ چۆكرپ كېتىپتۇ. ئۇ كىش  تقان ئىكەن ىن  مى ىىالئاغز

مېڭىپتۇ، 'پالتامن  تۆلە' دنپ تۇرۇۋېلىپ خاشغا ئەرىز قىلىۇ ئرچرن   غابىاھماش

. اگەر ئرچ بولۇپتۇ دنۋ  

 

بىى دنم  ماڭغاش ىن كېيىن قوساقلىىى ئېىىپ، يول ياالپ ئرچ دنۋاگەر بىاھماشن  

، خوجايىن خاشىم  بىاھماشغا ئىچ ئاغىىتىپ لغا كېىىپتۇ. بۇيى ىك  بىى ئاشپۇزۇ

بىى ئورۇش ۇقتا ئولتۇرۇپتۇ. ئىىىپال  بىاھمان مەين   ئىكك  سەر مەي بېىىپتۇ. ئۇشىڭغا   
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پە يېپىپ ربىى بوۋاقن  ئۇخلىتىپ قويۇپ، ئرستىگە كۆخوجايىن خاشىم ۇ ئورۇش ۇقتا ئ 

قويۇپ،  خۇدىن  يوقۇتۇپ  ا ھاياجاش ئىىىپ  بىاھمان مەين   قويغان ئىكەن.

بوۋاق كۆرپىگە يۆگەپ قويغان ئولتۇرغان ئىكەن، ئۆزىن  تاشالپ  اقئورۇش ۇق

بىاھماشنىڭ 'باالمن  تۆلە' دنپ تۇرۇۋېلىپ، ئۇمۇ   خاشىم نخوجايى ئۇجۇقۇپ قاپتۇ. 

بىللە مېڭىپتۇ.  باشقا ئەرىزدارالر بىلەن ز قىلغىل  ىئەر  خاشغا ئرستى ن   

 

دنۋاگەردىن قاش اق قۇتۇلغىل  بۇالر' دنپ كۆپ ا كېتىىېتىپ 'بۇشىىىۇال بىاھمان يول 

ئۇالر بىى تامنىڭ يېنى ىن ئۆتىىاتقاش ا،  ئويالپتۇ، ئويلىغاشسىىى ئېغىى غەم بېسىپتۇ. 

بىاھمان چاققاشلىق بىلەن بىى سەكىنپ  تام ىن ئارتىلىپ قېىىپتۇ. بىاھمان تام ىن 

( يىپ ئېگىىىىاتقان بىى ئۇرچۇقتارۇپ چىلەكتە )سەكىىگەش ن، تامنىڭ  ترۋى ن ئولتۇ

 تۆلە' دنپدادامن  ئوغل  'بوۋاينىڭ ئۆلرپ قاپتۇ.  قېلىپ دنسسىلىپ بوۋاي

  تۇتۇۋېلىپ، ئۇمۇ خاشغا ئەرىز قىلى ىغاشالر سېپىگە قوشۇلۇپ مېڭىپتۇ.  بىاھماشن 

 

بىاھماشغا   يىالن كېتىىاتقاش ا، يول ا بىى يىالن ئۇچىاپتۇ. ئۇبىللە بەش دنۋاگەر 

'ئەتىگەش ن ئۇۋام ىن  چىققاش ا بەدنشلىىىم يېنىك، ئەتلىىىم  يۇمشاق، لېكىن 

قاتتىق، ھەممە يېىىم ئاغىىي ۇ، بۇ شېمە ئرچرن؟  مئەتلىىىسەم كەچتە قايتىپ كەل

 بۇش  خاش ىن سورىغاچ كەلگىن، دنپ تاپشۇرۇپتۇ.

 

اشامنىڭ ئۆيى ن تۇرىىنرسەم يول ا يەشە بىى چوكان ئۇچىاپتۇ، ئۇ بىاھماشغا  'قېيىن ئ

ئاشامنىڭ ئۆيىن  سېغىنىمەن، ئاشامنىڭ ئۆيىگە بېىىپ بىى شەچىە كرن تۇرسام قېيىن 

ئاشامنىڭ ئۆيىن  سېغىنىمەن، بۇ شېمە ئرچرن؟ خاش ىن سورىغاچ كەلگىن' دنپ 

 تاپشۇرۇپتۇ. 

 

ىقىپ 'مەلۇم بىى ترپ دنرنختكە چ  يول ا يەشە بىى كاككۇك ئۇچىاپتۇ، ئۇ بىاھماشغا

سايىىسام ئاۋازىم جاراڭالي ۇ، لېكىن باشقا دنرنختكە چىقىپ سايىىسام ئاۋازىم 

 جاراڭلىماي ۇ، بۇ شېمە ئرچرن؟ خاش ىن سورىغاچ كەلگىن' دنپ تاپشۇرۇپتۇ. 
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. لىشقا باشالپتۇبىىلەپ ئەرزىن  بايان قى-بىى  ېىىپ،خاشنىڭ ئال ىغا بداۋىگەرلەر 

كېيىن، بىاھماشنىڭ ئىزھارىن  ئاڭالپتۇ. خان ھەممىسىن  ئاڭالپ بولغاش ىن   

كاال ئالغۇدنك پۇلۇم  -دنپ ئىزھارىن  باشالپتۇ بىاھمان، -مەن يوقسۇل ئى ىم،  -

خامان تيپىىال ىم، كالىن   سوراپيوق، خوشنام ياخش  ئادنم ئى ى، ئۇشىڭ ىن كاال 

  غاچقا تۇرتەشىسى ن بېشىم گاڭگىىاپ -قايتۇرۇپ بەرگىل  بارغاش ا، خوتۇشىمنىڭ تاپا

' دېگەن گەپن  قىلىشن  ئۇشتۇپ قالغاشلىقىم ران. بىىاق وللىىىغا ئالسىال 'كالىن  ق

 مەن كالىن  ئاپىىىپ بەرگەش ن،  خوشنام كالىن  ئۆز  كۆزى بىلەن كۆرگەن. 

 

وللىىىغا 'كالىن  ق -دنپ ھۆكرم چىقىىىپتۇ خان،-ھەر ئىككىڭلەردن كەمىىلىك بار،-

قىلىشن  ئۇشتۇپ قالغان كىشىنىڭ تىلىن  كېسىشكە ' دېگەن گەپن  ئالسىال 

 اپتۇ، شۇشىڭ ئرچرن تېگىشلىك، خوشنىس  كالىن  كۆرمپ تۇرۇپ قوتاشغا سوالپ ئالم

كۆزىن  ئويۇشقا تېگىشلىك.  ئۇشىڭ  

 

كۆزمم ساق قالسۇن. -بول ى، كالى ىن ۋاز كەچتىم، دنپتۇ خوشنىس ،-  

 

رالغاش ا، بىاھمان:   ئا  باققۇچ  بىىىنج  دنۋا ئاياغلىشىپ، ئىككىنج  دنۋا سو

مەن  -دنپ ئىزھار قىلىشقا باشالپتۇ بىاھمان، -ماڭا ئاتن  توسۇۋال دېگەش ن، 

ئادنلەشگەن ئۇسۇل بۇيىىە ئىۇ قىلغان، ئۆزنم ھايىاشالرشىڭ ئال ىن  توسۇشتا  

ۇتۇپ ختقولۇمغا تاش ئېلىپ ئاتنىڭ ئال ىغا ئېتىپ قورقۇتۇش ئارقىلىق ئاتن  تو

تاشنىڭ زنربىس  ، ئاتقان بول ۇم، لېكىن ئاتنىڭ سررئىت  تېز بولغاچقا  ىقلمائا

ۇش  قەستەن ب، ئاتنىڭ پۇت  زنخمىلىنىپتۇ، مەن كېتىپ تېخىمۇ ئۆتكررلىشىپ

 قىلمىغان.

 

ھۆكرم : خاشنىڭ ئېتىغا تاش ئاتقان كىشىنىڭ قولىن  كېسىشكە تېگىشلىك،  نىڭخاش

ۇۋال' دېگەن سۆز  سەۋنپى  بولغاشلىق  بۇ ۋنقەشىڭ كېلىپ چىقىشىغا  'ئاتن  توس

 ئرچرن، شۇ سۆزش  قىلغۇچىنىڭ تىلىن  كېسىشكە تېگىشلىك. 
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تىلىم ساق قالسۇن.  -دنپتۇ ئا  باققۇچ ، -ئاتن  ئۆزنم تۆلەپ بېىني، -  

 

ئرچىنج  دنۋا سورالغاش ا، بىاھمان ئىزھارىن  بايان قىلىپ  'مەن ياغاچىى ىن 

ېىىكنىڭ شەدىلىكىن  سورىغان، ئۇشىڭ ىن باشقا پەقە  ئۆستەڭ ىن ئۆتى ىغان ك

 گەپ قىلمىغان' دنپتۇ.

 

قىممە  باھالىق پالتىنىڭ يرترپ كېتىشىگە سورالغان سۇئال خاشنىڭ ھۆكرم : 

سەۋنپى  بولغان، شۇشىڭ ئرچرن سۇئال سورىغۇچىنىڭ تىلىن  كېسىشكە تېگىشلىك، 

ا چىشلىتىپ قويغان ئەمما پالتا دېگەن قول ا تۇتى ىغان شەرسە، ئۇش  چىشىغ

ئىكەن، چىش  مەسئۇلىيەتن  ئادا قىلمىغان، شۇشىڭ ئرچرن ياغاچىىنىڭ چىشلىىىن  

 سۇغۇرۇپ تاشالش كېىنك. 

 

ئۆزنم باشقا پالتا سېتىىاالي.  -دنپتۇ ياغاچى ،-مىنىڭ چىشلىىىم ساق قالسۇن، -  

 

شەچىە كىش  بايان قىلىپ:  مەن بىى  ىن تۆتىنج  دنۋا سورالغاش ا، بىاھمان ئىزھار

تەرىپى ىن ياالپ ئېلىپ مېڭىىاتقان جاۋابكار ئى ىم، ئاشپۇزۇلنىڭ خوجايىن   خاشىم 

ئورۇش ۇققا قويۇپ ماڭا ئىچ ئاغىىتىپ مەي بەردى. خوشلىقتا خۇدۇمن  يوقۇتۇپ  

ئۆزنمن  تاشالپتىمەن، ئۇشىڭ ا ياتقۇزۇپ قويغان بوۋاق ئۆلرپ قاپتۇ، بىىاق مەش ن 

  ىغان شىيە  يوق ئى ى. ئۆلتررىبوۋاقن  ئۇش  

  

چىقىپ  تۇرى ىغان جاي،  –خاشنىڭ ھۆكرم : ئاشپۇزۇل دېگەن  خېىى ارالر كېىىپ  

يۆگەپ بوۋاقن  خىىى ار ئولتۇرى ىغان ئورۇش ۇققا ياتقۇزۇپ، ئۇشىڭغا كۆرپە يېپىپ  

ىە بىاھمان ىۋالغۇقويغاشلىق مۇۋاپىق ئەمەن، خوجايىن خاشىم  يەشە بىى بوۋاق تۇغ

ا ئەر بولسۇن. ئۇشىڭغ  

 

ھەرگىز  بىاھماشغا مەن  -دنپتۇ خوجايىن خاشىم، -مەن بۇ دنۋادىن ۋاز كەچتىم،-

 خوتۇن بولمايمەن. 
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بايان قىلىپ: مەن دنۋاگەرلەرشىڭ ىن بەشىنج  دنۋا سورالغاش ا، بىاھمان ئىزھار  

ن تام ترۋى غەزنپكە  تولغان چىىايى ىن قورقۇپ قېىىپ قۇتۇلماقى   بول ۇم. ئەمما 

بوۋاين  ئۆلتررمپ قويۇش شىيىتىم يوق ئى ى. يىپ ئىگىىىىاتقان   

 

خاشنىڭ ھۆكرم : باال دېگەن دادىن  تامنىڭ ترۋى ن ئولتۇرغۇزۇپ قويۇپ باقماي، 

ش اق قىلمىغاشلىق  ئرچرن باال شۇ ئۆي ن كۆرپە سېلىپ ئولتۇرغۇزۇپ باقى ۇ. ئۇ

لسۇن. دادى ىن ئايىىلىپتۇ. ئەم ى بىاھمان ئۇشىڭغا دادا بو  

 

دنپتۇ دنۋاگەر  باال. -بىاھماشن  دادا قىلمايمان،بۇ دنۋادىن ۋاز كەچتىم، مەن -  

 

 
غاردا-8بۇ رنسىم   
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-بۇ چاغ ا ئىكك  ئايال داد  بىاھمان ئازا  قىلىنىپتۇ. ۇپھەممە دنۋا سورىلىپ بول

پەريا  ئېيتىپ خاشنىڭ ئال ىغا كەپتۇ. دنۋاگەرشىڭ  ئىككىلىس  'بۇ باال مىنىڭ 

م' دني ىكەن.باال  

 

خان ئۇالرغا 'بالىن  چا  ئارىسى ىن يىىىپ ئىككىگە پارچىالپ ئېلىپ كېتىڭالر' 

دنپتۇ. دنۋاگەرشىڭ بىىس  بالىن  ئىككىگە پارچىالشقا ئۇشىماپتۇ. بۇ چاغ ا خان 

چى ىمىغان ئايال بالىنىڭ ئاشىس ، يەشە پ پارچىالشقا 'بالىن  چا  ئارىسى ىن يىىى

ۆكرم چىقىىىپتۇ.بىىى ئۆكتەم' دنپ ھ  

 

دنۋاالرشىڭ ھەممىس   سورىلىپ بولغاش ن كېيىن، بىاھمان يول ا يىالن، چوكان، 

خاشغا سۆزلەپ بېىىپتۇ. گەپلەرش كاككۇكالر تاپشۇرغان   

 

خان مۇش اق دنپ جاۋاپ بېىىپتۇ:  يىالن ئەتىگەش ن ئۇۋىسى ىن چىققاش ا كۆڭلى ن 

لېكىن بىى كرن سىىتتا يررمپ باشقا  ئىچ پۇشۇق  يوق، بەدنشلىىى بەھۇزۇر تۇرغان،

ھايىاشالر بىلەن خىىىس قىلىشىپ، ئۆزىگە ئىچ پۇشۇق  تېپىىالغان، شۇڭا بەدنشلىىى 

. قىلمىسۇنيامان شىيىتىن  ھەرگىز ئۇ قاتتىق بولۇپ قالغان. ئېيتىپ قويغىن،   

 

ئۇ چوكاشنىڭ  ئاشىسىنىڭ   -دنپتۇ خان، -ئەم ى ھېلىق  چوكاشغا كېلەيل ،-

بار،  شۇڭا قېيىن ئاشىسىنىڭ ئۆيى ا تۇرغاش ا ئاشىسىنىڭ  ۆيگىن س لىسى ن مەھەل

ئۇ يەردن ئارزۇلىىى قېنىپ بولغاش ا، يەشە ئېىىن  سېغىنىپ قايتىپ  ئۆيىن  سېغىنى ۇ. 

 كېلى ۇ. ئۇشىڭغا ئېيتىپ قويغىن، كۆڭلىن  توختاتسۇن. 

 

غاش ا ئاۋازى كاككۇك سايىى  بىاھماشغا مۇش اق دنپتۇ:  ئەڭ ئاخىىى ا خان 

جاراڭلىغان يەردىك   دنرنختنىڭ تېگى ن ئالتۇن بار، بۇ ئالتۇن ئەسلى ن ماڭا 

تەئەللۇق ئى ى، ئەمما ھازىى سەن يوقسۇل ئىكەشسەن، بېىنپ شۇ يەردىك  

تەشىس  ترگەي ۇ.  –ئالتۇشن  كوالپ ئېلىىالغىن، خوتۇشىڭنىڭ تاپا   
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                 . دېڭىزغا كېىىپ گوھەر 37

ىزدنشئ  

 
                 بۇ ھېكايە بۇدداالرشىڭ يارلمىش  تەپسىى قىلىنى ىغان  >جاتاكا سۇتىا< دېگەن )

                       يىلالردا -316 -222شومى ا بايان قىلىنغان. بۇ شومنىڭ مىالدى  بۇددا

.(قىلىنغان شۇسخىس  بار تەرجىمە  خىتايىىغا   

 

: غان ئىكەنئۆز تىلى ىن بايان قىل ساكيامۇش ىن  بۇ ھېكايرىىايە  قىلىنىشىىە، 

ئۇيغۇرچىغا 'كالىپ' دنپ قوبۇل يېزىلى ۇ،   'كالىپ' ساشسكىىىتىە 'كالپا' دنپ)  بۇرۇشق  كالىپالردا

غۇرۇبەتىىلىككە قالغاش ا، -( ئىنساشالر يوقسۇللۇقياك  'زامان'  'دنۋىى' مەشىس  قىلىنغان،  

اتلىققا چىقىىىشىنىڭ ئامالىن  ئويلىغان ئى ىم. شۇ مەن ئۇالرش  قاش اق قىلىپ باياش

ە  دېڭىزغا بېىىپ گوھەر  تېپىپ كېلىشتىن ئۆزگە ياخش  ئامال يوق قزاماش ا پە

(ش  ئېلىپ، ئەيۇھاشنان  كېىىك قول دۇمبىق ئى ى. شۇڭالشقا مەن قولۇمغا تاكىالڭ )

 قىىقىىىپ، گوھەر ئىزدنشكە جررئە  قىلى ىغاشالرش  توپلى ىم. 

 

، ئاش ىن ئېلىپ بالىلىىى ىن رازىلىق-ئاشا، خوتۇن-ېڭىزغا بېىىۇ خەتەرلىك، ئاتاد

 جاشن  تىكىپ قويۇپ ماڭى ىغان ئىۇ ئى ى. ...

 

ېمىلەرگە ئولتۇرۇپ كبىز  كىش  يىغىل ى.  بەش يرز قەتئ  شىيەتكە كەلگەشلەردىن 

ىن دېڭىز ئەج ىھار پادىشاھ  بىزگە گوھەرش  بەردى. لېك كېىىپ كەتتۇق. دېڭىزغا 

مۇئەككەللىىى بۇش اق ئەتىىارلىق شەرسىن  ئادىمىزاتقا بېىىشكە رازى بولۇشمىغان 

ئى ى. بىز  گوھەرش  ئېلىپ قىىغاققا چىققاش ا، بوينۇمغا ئېسىىالغان گوھەر توساتتىن 

 دېڭىزغا چرشرپ كەتت .
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  دېڭىز ھەتتا قا بەل باغلى ۇق،  بۇشىڭ ئرچرن بىز گوھەرش  قايتى ىن سرزمۋېلىش

بەل باغلى ۇق.  ئاخىى دېڭىز ئىالھلىىى بىزگە شقىمۇ تارتىپ چىقىىتامامەن سريىن  

 رنھم  قىل ى. گوھەرش  ئېلىپ كەل ۇق.

 

 
اغارد-14بۇ رنسىم   

 

جاشلق بىزش  تەبىىكلى ى. مەن شۇ ۋاقىتتا ھەممە زىمىن ىك  تەڭىىلەر ۋن ئەرشتىك  

 بەش يرز تتا ماڭا ئەگەشكەن سەپەرگە چىققاشالرشىڭ يېتەكىىس  ئى ىم. شۇ ۋاقى

  راھىپنىڭ  تېنى ن تۇرماقتا.... بەش يرزسودىگەرشىڭ جېن  ھازىى ماڭا ئەگىشىىاتقان 
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                   غاازوۋج ن جەڭ ئاتلىىى .38

وشۇشق  

 

سۇتىا الڭكارا شاستىى< >  ھەققى ىك  مەزھىپ ( چوڭ يول) 'ماھاياشابۇ ھېكايە بۇددا دىنىنىڭ ')

             كرسەشلىك بۇددىزم ئۇستازى كۇماراجىىا شومنىڭبۇ ا بايان قىلىنغان. دېگەن شوم 

.(خىتايىىغا تەرجىمە قىلىنغان شۇسخىس  بار يىل  -405مىالدى   

 

جەڭ ئاتلىىى  شاھايىت   بار ئىكەن، ئۇشىڭ دۆلە قۇدرنتلىك بىى زاماش ا،  قەدىم ا 

ھۇجۇم  قىلىشقا جررئە  كە دۆلەتخوشنا ئەللەرشىڭ ھېىقايس  بۇ  خىل ئىكەن.

جەڭ ئېتىن  بۇشىڭ ىن بۇرۇن  دۆلىتىمىزدن '  خاشبۇ ئەلنىڭ كېين،  كەن. قىاللماي ى

بېقىۇ دمشمەش ىن مۇداپىئە كۆرمش ئرچرن ئى ى. ئەم ى ۋنزىيە  ئۆزگەردى، 

بۇ قەدنر كۆپ جەڭ  ئەم ىھېىكىم بىىگە ھۇجۇم قىاللماي ۇ، كەلگرسى ىمۇ ھازىىمۇ، 

جەڭ  ، نرمەي، ئۇشىڭ كۇچى ىن پاي ىلىنىشىم كېىنك' دنپ ئويالپئېتىن  بېقىى

ىاالرغا تەقسىم قىلىپ بېىىۇ توغىۇلۇق يارلىق چرشررمپتۇ.  پۇقىاالر قئاتلىىىن  پۇ

باشالپتۇ.ازغا قوشۇشقا ۋجۇ جەڭ ئاتلىىىن   ئېلىپ كېتىپ ، ئۇن  

 

ىڭ خاش  خوشنا ئەلنپۇرسە  كرترپ تۇرغان بىى شەچىە يىل ئۆتكەش ىن كېيىن، 

جەڭ ئاتلىىىن  بۇ قۇدرنتلىك دۆلەتنىڭ خاش    ئۇچتۇمتۇ  ھۇجۇم قوزغاپتۇ. 

تەشكىللەپ قايتارما    قوشۇش الر چەۋنش ازقايتى ىن ىاالردىن قايتۇرۇپ ئېلىپ، قپۇ

ۆترپتۇ.ھۇجۇمغا ئ  
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غاردا-17بۇ رنسىم   

 

بىى قاچان ئاللىجەڭگە كىىمەي، جەڭ ئاتلىىى  ئۇزۇن يىل  بۇ دۆلەتنىڭ بۇرۇشق  

قايتارما ھۇجۇمغا   ن.ئادنتلىنىپ قالغان ئىكە تارتىشقا  جوۋازجاي ا ئايلىنىپ 

 جوۋاز تارتىشقا   ،ھەر قاشىە قامىىلىسىمۇئاتلىىىن   چەۋنش ازالر ئۆتكەن 

 پ تۇرۇۋالى ىكەن. بىى جاي ا چۆگلەچاپماي    جەڭ ئاتلىىى ن ائادنتلىنىپ قالغ

  ەڭ ن ئېغىى مەغلۇبىيەتكە ئۇچىاپتۇ.جقۇدرنتلىك دۆلە  شەتىجى ن بۇ 
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 بۇددىزم ئىمارنتىىلىك 

 
باغىى ىك  چۆكمە جىسىمالردىن ھاسىل بولغان تاغ غارلىىى قىزىل مىڭئۆي 

تىن سىىتقەدىمق  ئىمارن . غارالر  قېزىپ بىنا قىلىنغان -تېشىپقىياش   تا يارداڭلىق

ەزىلىىى تۆ  بررجەك، ب ھەر خىل، ئىىك   ئەمما ئۇشىڭ  شەكىللىك،  П ارىسا ق

 بۇش اق ئىمارنتنىڭ  ( شەكللىك.گرمبەز)قەپەز بەزىلىىى سوزۇشىاق، بەزىلىىى يۇمۇالق 

غارالرشىڭ شۇك ، يەشە بىى ئەۋزنللىك   .ئىقتى ارى يۇقۇرىىم ئېغىىلىق كۆتررمش، سىغ

  يازدا سالقىن قىشتا  ئىسسىق. ئىى  

 

 مەقسەتلىك ھال ا ئۇستىالر -بىناكارقەدىمق  ، ۇ ئرچرنرنسىم سىزىغا غارالرشىڭ تېم

سىلىق  ،چاپالپ، سۇۋاپبىى قەۋن  الي قوتۇر قىلىپ، ئۇشىڭ ئرستىگە  چوقۇالپ تامن  

سىزغان ، بۇددىزم ھېكايىلىىىن   سىزغان ئۇشىڭغاتەييارلىغان. رنسسامالر   قىلىپ

بىلەن بېزىگەن.لىىى رنسىملىىىن   يەشە ھەر خىل گرزنل شۇسخى  

 

ىن  ىتەسى ڭ ئىجابىي ئوبىازالرشىگە  سىزىلغان رنسىملەرشىڭ بېزنكلىىى  قىزىل مىڭئۆي

سىىەلبىي  ،تېخىمىىۇ گىىرزنل قىلىىىپ كۆرسىىرترشئىجىىابىي ئىىوبىازالرش  كىىرچەيتىۇ، 

                              ئوبىازالرشىىىىىىڭ قەبىھلىكىنىىىىى  گەۋدىلەشىىىىى مرمش ركلىنىىىىى  ئوينىغىىىىىان.

             

،   قوللۇشۇش يېقىملىق بوياق-اش اق ئەھىال ا ئىسسقق لىىىرنسسامكرسەن قەدىمق  

ئەھمىيە  بەرگەن.  ئاالھى نيېقىمسىز بوياق قوللۇشۇشقا -قاش اق ئەھىال ا  سوغۇق

مەدنشىيىت  ئىسالم  ئۇيغۇر ئەين  زاماش ا قوللنىلغان بېزنكلەرشىڭ كۆپرشىىس  

.غان داۋاملىق قوللىنىليەشىال  دنۋرى ىمۇ   
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 خاتىمە

 
تارىم ئويماشلىقى ىك  باشقا شەھەر دۆلەتلىىىگە   ،الكرسەن دۆلىت  مىالدى ىن بۇرۇش

شەھەر دۆلىت  ئى ى.*ھاكىمىيىتىگە قاراي ىغان ھون تەڭىىقۇت   ئوخشاش  

 
  * خىتايىە >خەشنامە. ھون تەزكىىىس <

 

كپا تىل  قوللىنى ىغان  ياۋر-ھىن قەدىمق  كرسەن دۆلىتىنىڭ ئاساسىي ئاھالىلىىى  

بۇرۇن ئرچ مىڭىنج   مىالدى ىن  دېگەن بۇ  قوۋم  ' توخىىالر' .ئى ىالر توخىى

دۇخان  ئافغاشىستاش ىن   يىلالردىن باشالپ، خەلقئارا سودا يۇلى ىك  ھازىىق 

ىغان تارقىلىپ ياشغا  يۇرتالر  ھەر قايس  غىىە بولغان دائىىى ىك   ( دۇشخۇاڭ)

دن ئەسىى –10 مىالدى   توخىىالر  ياشىغان ا  ۋادىسى ارىم ت  بولۇپ، وۋم ق

دا ( ق  كرسەنمقەدى)   كۇچار  ھازىىق   پرترشلەي ئۇيغۇرالرغا قوشۇلۇپ كەتكەن. 

                              *بار. كەشتلەر -يېزا'توخۇال' دنپ ئاتىلى ىغان  ھېلىمۇ  

         

            亨宁著，徐文堪译《历史上的最初的印欧人》，《西北民族研究》* 
 

ئەين  زاماش ىك   ، بۇددىزم ا ئىجا  قىلىنغان ن شىپالدئەسىى – 6مىالدى ىن بۇرۇن 

كرسىەن  دن  ئەسىىى-1ارقىلىق مىالدى ئتوخىىالر    ا ياشاي ىغان ئافغاشىستاش

سىەددىىىننىڭ  .ئەسىىگىىە داۋامالشىقان -13تا مىالدى  ىلىپ، دۆلىتىگە تارق

   .*  الغانتارق  يىل -2الدى مىئارقىلىق توخىىالر ىمۇ  ئىىىگ

  

〈三国志〉*  
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 تىلى ىن  كرسەن قەدىمق    دېگەن  ئاتالغۇ    ( 佛) '   بۇدداتىلى ىك   ' خىتاي

    *   قىلىنغان. قوبۇل      

 
  ھىن ىستان مۇشاسىىىت  تارىخ  توغىىسى ا<  ->جوڭگو  جىشەشلىن پىكفېسسور *

 

 ،  ئېپتالى خاشلىق  ئاق ھون)اب ال خاشلىق  ئئەسىىلەردن    -5-4كرسەن دۆلىت  مىالدى 

  *.  بولغانشىڭ بىى قىسم  ( دنپمۇ ئاتىلى ۇخاشلىق   يەپتال، خاشلىق 

 

> ۋېينامە.غەربىي يۇر  تەزكىىىس < *  

  

* . بولغاننىڭ بىى قىسم  ئەسىىلەردن تررك خاقاشلىقى -7-6كرسەن دۆلىت  مىالدى   

 

قاراڭ*>جۇشامە .يا  دىيار تەزكىىىس < گە   

   

نىىىڭ بىىىى قىسىىم  ئەسىىىىلەردن ئۇيغىىۇر خاقاشلىقى -9-8كرسىىەن دۆلىتىى  مىىىالدى   

كرسىەن دۆلىتىنىىڭ پىۇقىالىىى 'كرسىەن ئۇيغىۇرلىىى'   دنۋىىىدنۇ ئى  ئى ى.

ۇ شىىىبىىىۇددىزم ئاتىىىالغۇلىىىن   لىىى ئۇيغىىىۇركرسىىىەن .    دنپ ئاتالغىىىان

  نمەسىىىىىلەن: ئەسىىىىلى  . غىىىىانتوخىىىىىىىى ىن قوبىىىىۇل قىلدنۋىىىىىىدن 

 ىن 'بىىۇ ' ىىىتوخىىى دېىىگەن ئاتىىالغۇ 'بۇددھىىا'  بولغىىان سىىكىىتىەساش

(  قىىاشۇن'دھارمىىا' ) بولغىىان ساشسىىكىىتىەن ئەسىىلى قوبىىۇل قىلىنغىىان. دنپ 

ن ئەسىىلى  قوبىىۇل قىلىنغىىان. توخىىىىىى ىن 'درام' دنپدېىىگەن ئاتىىالغۇ 

توخىىىىىى ىن 'شىىىىۋان'  دېىىگەن ئاتىىالغۇىۋاشىىا' ى'ش  بولغىىان ساشسىىكىىتىە

راھىىىپالر 'سىىاڭگا' ) بولغىىان ساشسىىكىىتىەن ئەسىىلى  ىنغىىان.قوبىىۇل قىل دنپ

     ىنغىىان. توخىىىىىى ىن 'سىىاڭ' دنپ قوبىىۇل قىلدېىىگەن ئاتىىالغۇ (  گىىۇركھ 

    

 ساخاۋنتى ، ئىبادنتىىالرشىڭ  راھىپ،قەدىمق  كرسەن رنسساملىىى يەرلىك  

بېشىغا ئۇچلۇق تۇماق ،تا رىئال تۇرمۇشئوبىازىن  يارىتىشتا، ئۇالرشىڭ    
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يگەن، ىىىئرسىىتىگە  بوغمىىا يىىاقىلىق چاپىىان، پۇتىغىىا ئىىۇزۇن قوشجىلىىىق ئۆتىىرك ك 

ئەيىىنەن  ن شىىەكلى چاقمىىاق ئاسىىقان-( بىىاغالپ ئۇسىىتىىابەلىىىاقبىىېلىگە پۇتىىا )

  كەتىىىمەن، سىىىاپان قاتىىىارلىق ئۇالرشىىىىڭسىىىىزىپ چىققىىىان. ھەتتىىىا 

شىىەكىللىىى  بۇخىىىل كىىىيىمدېھقىىاشىىلىق سىىايماشلىىىنىمۇ  ئەيىىنەن ئىپىىادىلىگەن. )

( بىىۇ رنسىىىملەر  الر داۋاملىىىق قوللىنىىى ۇ.ۇيغىىۇرۋن دېھقىىاشىىلىق سىىايماشلىىىن  زامىىاشىمىزدىمۇ ئ 

ئېتنىىىىك ۋن مەدنشىىىىيە  قەدىمقىىى  تىىىوخىىالر بىىىىلەن ئۇيغۇرالرشىىىىڭ 

مۇشاسىىىىىتىن  تەتقىىىىق قىلىشىىتا ئىنتىىىايىن قىممەتلىىىك ماتېىىيىىىالالردۇر.      

                                              

سىەددىىىننىڭ ( دايىلالر – 413-344 كرسەشلىك بۇددىزم ئۇستازى كۇماراجىىا )قەدىمق  

 اشسىكىىتىى ىنشوم تەرجىمە قىلغىان. س شەھىىىگە بېىىپ چاڭئەنئىىى ىك  

  تەرجىمە قىلىپ خىتاي بۇددىزىمىغا  ئاسان سالغان. پارچە بۇددا شومىن  425

                     

( ايىلىالرد-  578-561مىىالدى  ) سىۇدىپائۇسىتازى مۇزىكا ،  ىىىس شەغمقەدىمق  كرسەن 

بىىلەن چىاڭئەن  'يەتتە خىل كرسەن شەغمىسى   غاننبەربەتكە تەڭكەش قىلى'

شۇشىڭ ىن كېيىن، تاڭ سۇاللىسىنىڭ ئوردا شەغمىس     ن داڭ چىقارغان.شەھىىى

                        كرسىىىەن شەغمىسىىى  ئاساسىىىى ا يارىتىلغىىىان.  ورۇشلىغىىىانئ سىىىۇدىپا

    

  يەشىېنىۇ قىزىل مىڭئۆيگە سىزىلغان  رنسىملەرش   بېيجىڭ ئۇشىىېىسىت  پىكفېسسورى

دنۋىىگە  -1غارالرش   -69، -47، -17  دنۋىىگە ئايىىغان. رتۆئەپەش ى 

دنۋىىگە  -2غارالرش    -178،  -175،  -114،  -38،  -14  (؛ ايىلالرغ -220-25مىالدى )

 -3غارالرش   -224، -163، -110، -80، -64، -34، -8  ( ؛ىلالرغاي -420-265مىالدى )

دنۋىىگە  -4غارالش   -118، -116، - 67( ؛ يىلالرغا – 618-420مىالدى دنۋىىگە )

 ئارقىلىق 14كاربون ك  يىلالردا  ېيىنك ىىغان. ئاي( يىلالرغا -1376 -618مىالدى )

 يىلى ىن-1984   دنۋرى –يىل دىك  رنسىملەرشىڭ غار - 47تەكشررملگەش ن،  

  يىل بۇرۇن ئىكەشلىك  مەلۇم بولغان.*  50+-1970 

. بىىلەشمە سان -8-7يىل  -1962>مەدنشىي يادىكارلىقالر < *    



ىالرقىزىل مىڭ ۆئيگە سىزىلغان   ھېكاي  

 

 155  قۇرربان ۋەلى

 

 

 ئاپتورشىڭ قىسقىىە تەرجىمەھال 
 

 ل ، مۇستەقىل تەتقىقاتى نۇربان ۋق :ئاپتور

 ىققانيىل  ئامېىىكا ئەركىن ئاسىيا رادىئوسى ىن ئارامغا چ - 2012

 

 :تەتقىقا  دائىىىس 

 مەدنشىيەتلىىى بۇيىىە سېلىشتۇرما تەتقىقا -تىل خىتاي ۋن ياۋركپا -ھىن ى ،ترركىي

 

 :كەسپىي بىلىم

يىلالردا بېيجىڭ ئۇشىىېىسىت  جەشۇبىي ئاسىيا ئىنىستوت   - 82 - 1979✪

 ساشسىكىى  كەسپىن  پرتتررگەن  ائاسپىىاشتالر سىنىپى

  اتىېشىمال ئۇشىېىسىت  تارىخ پاكولت-شىئەن غەربىي يىلالردا - 75 - 1972✪

لەردن ڭ، تۇرپان، مېىنشاشىئەن، يەشئەن، دۇشخۇ .ئارخېئولوگىيە كەسپىن  پرتتررگەن

 پىاكتېكا كۆرگەن.

 

 ئەسەرلىىى: 

 يىل ، ئررممى – 1986>بىزشىڭ تارىخىي يېزىقلىىىمىز <  ✪

 ممى يىل ، ئرر-1987>قىزىل مىڭئۆي رنسىملىىى ھېكايىس <  ✪

 يىل ، ئررممى   -1989>قەدىمق  ئۇيغۇر تىل  لۇغىت < ✪

 يىل ، -2015خنىكا< تې-شەرۆ>ئۇيغۇر تارىخى ىك  ھ  ✪

 

 :الر’ ئۇشىان -شام‘خىتاي ھۆكرمىت  بەرگەن 

 >شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتوشوم رايون دنرىجىلىك مۇشەۋۋنر مۇتەخەسسىس< 1988✪

ەلق خ> ن  ئاچقان كىش < )>شىنجاڭ ىك  قەدىمق  يېزىقالرشىڭ سىىى 1987✪

 ش  (رك-23ئاي -1يىل -1987 <زىت ېگ
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تېخنىكا  ->شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتوشوم رايون دنرىجىلىك تۆھبى ار پەن  1986✪

 خادىم< ...

 

 ئەسەرلىىىگە ئىنكان:ئاپتورشىڭ 

  الىسىغاگەن ماقېد( يازغانيىل  -1981)گەن شام ھەققى ن مۇالھىزن< ېاششان دي>ت ✪

  (ھازىىغىىە)ش بۇيىۇق  چىقارغان، ەمىت  چەكلكرۆقارىتا خىتاي ھ

 - 1983)ئولوگىيەلىك تەكشررمش دككالت < ې>مەھمۇد قەشقەرى مازىىىن  ئارخ ✪

تەرىپى ىن تەستىقلىنىپ، مەبلەغ ھۆكرمە  ئاپتوشوم رايوشلۇق  (يىل  يازغان

 غان.ۇلبىنا قىل ۇر’ مەھمۇد قەشقەرى مازىىى‘ئاجىىتىلىپ 

ىىىس <ش  شەشىى قىلىشتا ئاپتوشوم رايوشلۇق پارتكومنىڭ >بۇغىاخاشالر تەزك ✪

 ن ھەققى ىك   مەخپ  بۇيىۇقى’ قەدىمق  قوليازمىالرش  ئۆزگەرتىپ شەشىى قىلىۇ‘

 غان.شدنپ قارىال’ بارىن توپۇلىڭىن  قوزغاتت ‘ يىل  - 1990 ،قىلمىغاشلىقتىن ىجىائ

ھىىىلەپ شەشىى يىل  قەدىمق  ئۇيغۇرچە قوليازمىالردىن رنتلەپ، تە -1988 ✪

ئاي ا قەشقەردن  - 5يىل    - 2001كەسىپ رىسالىلىىى< -قىل ۇرغان >ئۇيغۇر ھۆشەر

 ەن.ملگچوڭ يىغىن ئېىىپ كۆي مر

 

 خىزمە  تەجىىبىس :

 اسىيا رادىئوسى ا ئاڭالتقۇچ ئ ئامېىىكا ئەركىن  يىلالردا-1998-2012 ✪

قەدىمق  ئەسەرلەر شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتوشوم رايوشلۇق  يىلالردا-1986-1992 ✪

شىنجاڭ ، رنھبەرلىك گۇرۇپپىس  ئەزاس ، ئىشخاشا مۇدىىى، باش تەھىىى 

 ئۇشىىېىسىتى ا ئاسپىىاش  يېتەكىىس 

 شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتوشوم رايوشلۇق مۇزېيى ا ئارخېئولوگ يىلالردا-1975-1986✪

 بايىغۇلىن ئوبالستلىق ھۆكرمەتتە تەرجىمان يىلالردا-1962-1972✪

 

 يۇرت :

 .كارۋان ئائىلىسى ن تۇغۇلغانچوڭ ش  چەرچەش ن رك-25ئاينىڭ -12يىل -1946

  


